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 Emperyalizm
	 İnsanlığın	ilksel	komünal	döneminden	sonra	hep	toplumsal	bir	sistem	var	ol-
muştur.	Bu	sistemlerin	kendinden	sonraki	döneme	zemin	hazırlaması	bakımından	ta-
rihsel	bir	gelişim	rolü	oynadığını	kabul	edebiliriz.	Aynı	zamanda	bu	sistemler	her	yer-
de	aynı	anda	bıçak	kesiği	gibi	ortaya	çıkmamış,	farklı	coğrafyalarda	başka	sistemler	
yaşanmaya	devam	etmiştir.	Bu	toplumsal	sistemler	esasen	ekonomik	yaşamı	düzen-
lemektedir	ve	her	sistem	içerisinde	o	sistemin	varlık	temelini	oluşturan	bir	dayanak	
noktası	vardır.	Bu	sistemlerle	beraber	üretim,	takas,	piyasa,	değer,	birikim	vb.	kav-
ramlar	ortaya	çıkmıştır.	Kapitalizmin	kendisiyle	beraber	getirdiği	en	belirleyici	kav-
ram	ve	dayanak	noktası	ise	‘sermaye’	kavramıdır.	Birikim	elbette	kapitalizmden	önce	
başlamış	bir	durumdur	ancak	kapitalizm	ile	beraber	birikim	amaçlaşmıştır.	Dolayısıy-
la	Wallerstein’ın	dediği	“sınırsız	sermaye	birikimi	uğruna	sınırsız	sermaye	birikimi”	
yaşanmaya	başlamıştır.	Emperyalizm	döneminde	kapitalizm	her	şeyi	metalaştırmaya	
başlamış	ve	üretim	akıl	almaz	derecede	yoğunlaşmıştır.	Kölelik	biçim	değiştirerek	üc-
retli	kölelik	biçimini	almış;	giderek	artan	işçi	nüfusu	en	ağır	şartlar	altında	çalıştırılıp	
ve	ancak	hayatta	kalacak	kadar	kazanç	sağlarken	kapitalistler	kârlarına	kâr	katmışlar-
dır	ve	her	alana	yayılmışlardır.	Sermaye	çoğalarak	yeni	yatırım	alanlarına	yönelmiş,	
yeni	yatırım	alanları	 sermayeyi	çoğaltarak	beslemiş,	bu	 rekabet	sahasında	hayatta	
kalan	kapitalistler	tekelleşerek	dünya	çapında	etki	alanlarını	arttırmış	ve	ekonomik	
hakimiyetlerinin	 yanına	bir	 de	 siyasi	 hakimiyet	 katarak	ülkelerin	 iç	 işlerine	 karışa-
cak,	dünya	çapındaki	gelişmeleri	etkileyecek	boyutlara	ulaşmıştır.	Dünyada	halklar,	
kapitalizmin	getirdiği	sömürü	ve	ezme	ilişkileri	altında	ezilmiş,	yoksulluk	ve	kıyıma	
mahkum	edilmişlerdir.	
	 Avrupa	ekonomisindeki	hakim	odak	ticaret	olmuştur.	Ancak	tüccar	sermaye-
sinin	birikimi	tek	başına	kapitalizme	yol	açmaz.	Özellikle	deniz	ticaretinin	gelişmişliği	
ve	bunun	ihtiyaçları	keşif	ve	teknolojik	ilerlemeler	için	önemli	bir	dürtü	olmuştur.	
	 Bugün	antropoloji	Batı	merkezli	bir	bilim	dalı	olduğundan,	dönemin	gerçek-
likleri	önemli	çarpıtmalara	uğramıştır	ve	Avrupa’nın	günümüzde	refah	içerisinde	olu-
şunun	temelleri	Avrupa	insanının	olağanüstü	girişimci,	yetenekli	ve	akıllı	olduğu	ile	
ilişkilendirilir.	Burjuva	bilimi,	bu	az	gelişmişliği	mevcut	ekonomik	ve	toplumsal	düze-
nin	sonucu	olmayan	bir	olguymuş	gibi	göstermeye	çabalar.	Kapitalist	tarih	okuması	
her	zaman	için	batının	doğuya	olan	üstünlüğünü	Batı’nın	bileğinin	hakkıyla	“çağdaş	
uygarlık	seviyesine”	eriştiğini	 ispatlamaya	çalışır.	Ancak	uygarlık	 tanımı	objektif	ol-
malı	ve	neye	göre	uygar	ya	da	neye	göre	uygar	değil	diye	sorulmalıdır.	Bu	noktada	
Batı	merkezli	bir	uygarlık	anlayışı	yalnızca	Avrupa	merkezli	bakış	açısını	getirmekte-
dir.	Batı	dünyasının	bu	hakimiyeti	kapitalizm	ile	başlamıştır.
	 Kapitalizm,	tarihsel	bir	toplumsal	sistemdir.	Kapital,	sermaye	anlamına	gelir	
ve	sermaye,	kapitalizmde	hayati	önemdedir.	Sermayenin		-yani	birikmiş	
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zenginliğin-	kullanıma	sokulması	kapitalizmin	ayırt	edici	özelliğidir.	Diğer	tarihsel	sis-
temlerde	buna	 rastlanılmaz.	 Sermayenin	 yatırılmasındaki	 amaç	daha	 fazla	 birikim	
elde	etmektir.	Bu	birikim	aynı	zamanda	burjuva	sınıfını	oluşturur.	Elde	edilen	kârın	
sürekli	bir	halde	işletilmesi	burjuva	sınıfını	büyütmüş	ve	uluslararası	boyuta	ulaştır-
mıştır.	16.yy.’da	embriyo	halinde	ortaya	çıkan	kapitalizm,	18.yy.’da	Sanayi	Devrimi	ile	
birlikte	feodalizmi	yıkmış	ve	hakim	sistem	haline	gelmiştir.
	 Emperyalizm	terimini	ilk	kez	1902	yılında	John	Hobson	kullanmıştır.	1910’da	
ise	 Rudolf	Hilferding	 “Finans	 Kapital”	 adlı	 kitabını	 yayınlamıştır.	Hobson	 ve	Hilfer-
ding’in	kitaplarından	yararlanan	Lenin,	emperyalizm	terimini	geliştirmiştir.	Lenin,	bu	
zamana	kadar	yalnızca	siyasi	anlamıyla	kullanılan	 ‘emperyalizm’	kavramına	ekono-
mik	altyapı	kazandırmıştır.	Emperyalizm,	kısaca,	gelişen	kapitalizmin	tekelci	aşaması-
dır.	
	 Lenin,	 “Emperyalizm:	Kapitalizmin	en	 yüksek	aşaması”	 isimli	 eserinde	em-
peryalizmi	5	madde	ile	şöyle	tanımlar;
1)	Üretimde	ve	sermayede	görülen	yoğunlaşma	öyle	yüksek	bir	gelişme	derecesine	
ulaşmıştır	ki	ekonomik	yaşamda	kesin	rol	oynayan	tekelleri	yaratmıştır.
2) Banka	sermayesi	ile	sanayi	sermayesi	iç	içe	geçip	kaynaşmış	ve	bu	mali	sermaye	
temeli	üzerinde	bir	mali	oligarşi	yaratılmıştır.(finans	kapital)
3)	Sermaye	ihracı	meta	ihracından	ayrı	olarak	özel	bir	önem	kazanmıştır.
4)	Dünyayı	aralarında	bölüşen	uluslararası	tekelci	kapitalist	birlikler	kurulmuştur.
5) En	büyük	kapitalist	güçlerce	dünyanın	toprak	bakımından	bölüşümü	tamamlan-
mıştır.
*Ek olarak da demokrasinin yerini diktatörlükler almıştır diyebiliriz.

  1)Üretimin Yoğunlaşması ve Tekeller;
	 Emperyalizmin	 çok	önemli	bir	özelliği	 birleşme	yani	 tekelleşmedir.	 Tekeller	
kendi	 rakiplerini	 iç	 piyasada	elemiş	dev	 şirketlerdir.	 Kendi	 iç	pazarlarından	 zaferle	
çıkan	tekeller	artık	iç	piyasa	yetmediği	için	dış	pazarlara	yönelirler.	Kapitalist	sistem-
de	devletlerin	esas	hakimleri	tekellerdir.	Tekellerin	çıkarlarına	ters	düşen	iktidarlar	
tutunamazlar.	 Bu	 dönemde	 yerel	 burjuvalar	 bile	 ancak	 emperyalist	 tekellerin	 izin	
vermesi	sayesinde	bir	yere	gelebilirler.	Örneğin,	Koç	Grubu	Amerikan	sermayesi	ile	iç	
içe	geçmiştir,	Amerikan	sermayesinin	istekleri	dışında	herhangi	bir	şey	yapabilmesi	
mümkün	değildir.
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	 Aşağıdaki	veriler	ile	günümüzde	emperyalist	dönemin	ulaştığı	son	noktaları	
değerlendirebiliriz.

	 Tablo1’de	 ülkelerin	 2006	 ve	 2036	 yılları	 arasındaki	 GSYİH’si	 verilmiştir.	
2022’den	sonraki	veriler,	tahmini	olsa	da	genel	beklentileri	yansıtmaktadır.	2006	ve	
2022	arasındaki	16	yıllık	sürece	baktığımızda	bütün	ülkelerin	toplam	GSYİH’si	2	katı-
na	çıkmıştır.	2021	yılında,	tablodaki	ilk	20	ülkenin	küresel	üretime	katkısı	dünya	top-
lamının	%80’ine	tekabül	etmektedir,	2036	tahminlerine	baktığımızda	bu	oran	daha	
da	yükselecek,	ilk	20	ülke	dışındaki	ülkelerin	payı	daha	da	azalacak	gibi	görünmek-
tedir.	Görüldüğü	üzere	ilk	2	sırayı	ABD	ile	Çin	oluşturmaktadır.	Çin’in	gelişimine	bak-
tığımızda	2006	yılından	günümüze	yaklaşık	olarak	9	katı	büyüme	göstermiştir.	2031	
yılı	 tahminlerine	 göre	 ise	 Çin	 ekonomik	 liderliği	 ABD’den	 alacaktır.	 Bu	 beklentiler	
gerçekleşirse	ekonomik	olarak	geride	kalan	ABD’nin	dünyadaki	hegemonyası	daha	
çok	 sorgulanacaktır.	ABD-	Çin	 çatışması	 daha	 ileri	 bir	 seviyeye	 yükselecektir.	 Ama	
ABD’nin	 gücü	 sadece	 ekonomisinden	 gelmemektedir,	 askeri	 güç	 bakımından	 hâla	
güçlü	konumdadır.	ABD	yaptırımlar,	yerel	savaşlar	yoluyla	Çin’i	dünya	pazarlarından	
soyutlayıp,	Çin	büyümesini	zayıflatmaya	çalışacaktır.
	 Hindistan’ın	2006’dan	günümüze	kadar	olan	yaklaşık	3,5	katı	gelişimi,	diğer	
ülkelere	oranla	çok	yüksektir.		2031	öngörülerine	göre	Hindistan’ın	dünya	ekonomi-
sinde	3.sıraya	yükselmesi	beklenmektedir.	2006’dan	bu	yana	önemli	bir	atılım	içeri-
sinde	olan	Hindistan	ekonomisinin	belirleyici	özelliklerinden	birisi	emek	gücü	
fazlalığıdır.	İşçi	sınıfının	yoğun	bir	şekilde	sömürülmesine	dayanmaktadır.
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	 Almanya	ekonomisi	gelişmiş	bir	altyapısı,	yüksek	Ar-Ge	yatırımı,	nitelikli	bir	iş	
gücü	ve	büyük	bir	sermaye	stoku	ile	dünyanın	önde	gelen	ekonomilerinden	biridir.	
Almanya	her	yıl	yaklaşık	300	milyar	dolar	cari	fazla	veren	bir	ekonomiye	sahiptir.	Bu	
fazlanın	değerlendirilmesi	bir	problemdir,	Alman	hükümeti	fazlanın	değerlendirilme-
sinde	vatandaşlarına	sosyal	yardım	politikalarına	yönelmiştir.	Birçok	ülkenin	asgari	
ücretinden	daha	 fazla	 işsizlik	maaşı	 verilmektedir.	Ukrayna-Rusya	 savaşından	 son-
ra	 ise	 askeri	 harcamalarını	 arttırmıştır.	Almanya’nın	 en	 çok	 ihraç	 ettiği	ürünler	 ise	
otomobil	 ve	parçaları,	 ilaç,	uçak	ve	diğer	hava	araçları,	 rafine	petroldür	 (teknoloji	
ihracı).	Alman	ekonomisi	3	bin	ton	altın	rezerviyle	de	(2020	verilerine	göre)	sağlam	
konumdadır.	Almanya,	siyasi	yönden	bazı	çıkışları	olsa	da	hâlâ	ABD’ye	tam	bağımlı	
konumdadır.
	 G7	ülkelerinin	 gelişimlerine	baktığımızda	 ise	durgunluk	 içerisinde	oldukları	
görülmektedir.	 Yeni	 gelişen	Hindistan	 ve	Endonezya	ekonomileri	 bu	ülkelere	ulaş-
makta,	hatta	geçmektedir.	
	 Türkiye’nin	ekonomisi	ise	diğer	ülkelere	oranla	yeterli	bir	gelişim	göstereme-
miş,	olduğu	yerde	saymıştır.	Türkiye	GSYİH’sinin,	2021	yılında	sektör	bakımından	en	
yüksek	payı	%22,2	ile	imalat	sanayi,	%13	toptan	perakende	ve	ticaret,	%8,8	ile	ulaş-
tırma	ve	depolama	(motorlu	taşıtların	onarımı,	bakımı	vb)	ilk	üç	sırada	yer	almıştır.	
Türkiye’de	özellikle	otomotiv,	 çelik,	ulaşım	 sektörlerinde	 işçi	 sınıfı	 kritik	bir	nokta-
dadır.	Bu	sektörlerdeki	grevler	Türkiye	ekonomisini	felç	edebilecek	niteliktedirler	ve	
olası	grevler	hükümetler	tarafından	hemen	engellenmektedir.
	 Türkiye’de	imalat	sanayisinde	2021	yılında	üretilen	ürünler	teknoloji	düzeyle-
rine	göre	sınıflandırıldığında,	yüksek	teknoloji	sınıfındaki	ürünler	toplam	satış	değeri-
nin	%3’ünü	oluşturmuştur.	Düşük	ve	orta-düşük	teknoloji	gruplarının	toplamı	%71,3	
olurken,	orta-yüksek	teknoloji	grubunun	payı	%25,6	olmuştur.	Bu	teknolojik	olarak	
zayıflığın	göstergesidir	ve	dışa	bağımlılığı	gösterir.	Yüksek	teknolojik	ürünler	dış	pa-
zardan	sağlanmaktadır.
	 Türkiye’ye	 gelen	 doğrudan	 yabancı	 yatırım	 oranlarına	 baktığımızda	 2003-
2020	yılları	arasında	Hollanda	26,2	milyar	dolarlık	yatırım	ile	ilk	sırada	yer	almıştır.	
Hollanda’yı	sırası	 ile	12,9	ile	ABD,	11,6	ile	İngiltere,	10,6	ile	Avusturya,	10,1	milyar	
dolar	ile	Almanya	takip	etmiştir.	Yine	bu	dönemde	bütün	Körfez	ülkelerinin	toplam	
yatırımı	 11,4	milyar	dolar	olmuştur.	 10	 yılda	 toplam	yatırım	 tutarı	 165	milyar	do-
lar’dır.	18	yıllık	dönemde	en	çok	yatırım	yapılan	sektörler	54,2	milyar	dolarla	finans	
ve	sigorta,	14,4	milyar	dolar	ile	bilişim	ve		iletişim	olmuştur.	Finans	sektörü	tüm	dün-
yada	en	çok	yatırım	yapılan	sektördür.	Bunun	nedenleri	yüksek	kâr	ve	faiz	oranları,	
çok	fazla	altyapı	ve	emek	gerektirmemesi,	devlet	garantili	güvenilir	olmasıdır.	2020	
yılında	istatistiklere	göre	ise	Türkiye’ye	yapılan	yabancı	yatırımda	sırası	ile	İngiltere,	
ABD,	Hollanda	ilk	üç	sırayı	almaktadır.	Avusturya	ise	ilk	10	ülke	içerisinde
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bulunmamaktadır.	Birleşik	Arap	Emirlikleri,	495	milyon	ile	5.	sırada	yer	almıştır.	Birle-
şik	Arap	Emirlikleri	ile	Türkiye’nin	ilişkileri	gergin	olsa	da	Türkiye’ye	yatırım	bakımın-
dan	ilişkiler	üst	düzeydedir.	Türkiye’de	Çin	yatırımları	ise	zayıf	kalmaktadır.	
	 2020	yılında	toplam	yabancı	yatırım	14,2	milyar	dolar	olmuştur.	2020	yılında	
korona	virüs	salgını	nedeniyle	finans	sektörü	payının	%5’e	düşmesi	dikkat	çekicidir.	
	 Yabancı	yatırım	bakımından	Avrupa	ülkeleri,	ABD,	Körfez	ülkeleri	öne	çıkmak-
ta;	Rusya,	Çin	gibi	diğer	ülkeler	Türkiye	pazarında	zayıf	kalmaktadırlar.	Hollanda,	Tür-
kiye’de	ve	dünyada	yabancı	yatırım	bakımından	ön	plana	çıkmaktadır.	Rusya	ise;	Uk-
rayna-Rusya	savaşından	sonra	Avrupa’da	uygulanan	yaptırımlardan	kaynaklı	olarak	
Türkiye’ye	yönelmiştir.
	 Türkiye’nin	ihracatına	baktığımızda	ise	2020	yılında	169	Milyar	$	iken,	2021	
yılında	%32,9	artış	göstererek	225,4	Milyar	$’a	ulaşmıştır.	Bu	dönemde	yüzdesel	ola-
rak	ihracatını	en	çok	arttıran	ülkelerden	birisi	olmuştur.	Türkiye	ihracatının	bu	yüzde-
yi	etkileyen	önemli	sektörleri	şunlardır;	

	Tablo3’deki	 rakamlar	 sektörlerin	 ihra-
cat	 içerisindeki	 1	 yıllık	 artışını	 göster-
mektedir.	 Sektörlerin	 getirdiği	 kazanç	
ya	da	ekonomi	içerisindeki	payı	 ile	 ilgili	
bilgi	 vermez.	 Örneğin;	 savunma	 sanayi	
ihracatı	1	yıl	içerisinde	%66,3	artmış	olsa	
da	ihracatın	getirdiği	paranın	çok	küçük	
bir	kısmını	kapsar.
	Türkiye’nin	 2021	 yılında	 en	 çok	 ihra-
cat	yaptığı	 ilk	dört	sektör	otomotiv	en-

düstrisi,	 kimyevi	maddeler	 ve	mamülleri,	 çelik,	hazır	 giyim	sektörleridir.	Otomotiv	
endüstrisinin	ilk	sırada	yer	almasının	nedeni	yabancı	otomotiv	şirketlerin,	otomotiv	
parçalarının	birleştirilmesini	daha	ucuz	ve	kaliteli	işçilikten	kaynaklı	olarak	Türkiye’yi	
tercih	etmesidir.	Kimyevi	maddeler	ve	çelik	gibi	sektörler	ise	daha	çok	ham	madde	
olarak	Avrupa	ve	ABD	tarafından	alınmakta,	farklı	bir	ürün	olarak	işlenip	Türkiye	ve	
diğer	ülkelere	satılmaktadır.	Türkiye’nin	yaptığı	ihraçlar	daha	çok	mamul	ürünlerdir.	
Ülkelere	göre	 ihracatta	 ise	sırası	 ile	Almanya,	ABD,	Birleşik	Krallık	 ilk	üç	sırada	yer	
almaktadır.
	 Türkiye	İstatistik	Kurumu	ile	Ticaret	Bakanlığı’nın	hazırladığı	geçici	dış	ticaret	
verilerine	göre	 ise;	 ihracat	2022	yılı	Ocak-Ağustos	döneminde	bir	önceki	yılın	aynı	
dönemine	göre	%18,2	artarak	165	milyar	608	milyon	dolar;	ithalat	%40,7	artarak	239	
milyar	43	milyon	dolar	olarak	gerçekleşmiştir.	Ocak-Ağustos	döneminde	dış	ticaret	
açığı	%146,3	artarak	29	milyar	817	milyon	dolardan,	73	milyar	435	milyon	dolara
yükselmiştir.	Ocak-Ağustos	döneminde	ihracatta	ilk	sırayı	13	milyar	775
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milyon	 dolar	 ile	 Almanya	 almıştır.	 Bu	 ülkeyi	 sırasıyla;	 11	 milyar	 416	 mil-
yon	 dolar	 ile	 ABD,	 8	 milyar	 609	 milyon	 dolar	 ile	 Irak,	 8	 milyar	 604	 milyon	 do-
lar	 ile	 Birleşik	 Krallık,	 8	 milyar	 352	 milyon	 dolar	 ile	 İtalya	 takip	 etmiştir.	 
		 İthalatta	ise	Ocak-Ağustos	döneminde	ilk	sırayı	Rusya	Federasyonu	almıştır.	
Rusya	Federasyonu’ndan	yapılan	ithalat	38	milyar	413	milyon	dolar	olurken,	bu	ülke-
yi	sırasıyla;	28	milyar	34	milyon	dolar	ile	Çin,	15	milyar	328	milyon	dolar	ile	Almanya,	
10	milyar	295	milyon	dolar	ile	ABD,	9	milyar	132	milyon	dolar	ile	İtalya	izlemiştir.
	 Türkiye’nin		dünya	ihracat	pozisyonu	ara	malzeme	sağlama	rolündedir.	Örnek	
olarak,	otomotiv	sektöründe	bazı	parçaların	üretilip	yurt	dışına	satılması	ya	da	oto-
mobil	motorunun,	ekipmanlarının	yurt	dışından	alınıp,	montelenmesi	gibi	‘aracılık’	
hizmetidir.	İthalatta	ise	Rusya’nın	payı	dikkat	çekicidir.	AKP-	MHP	faşizmi	ile	Rusya’nın	
birbirlerine	yakınlaşması,	ticari	anlaşmalar	yapılması	bunda	etkili	olmuştur.	Dış	tica-
ret	açığı	ise	Türkiye	gibi	ekonomik	olarak	güçsüz	bir	ülke	için	aşırıdır.	
			 Türkiye	İhracatçılar	Meclisi(TİM)’nin	araştırması	sonucu	hazırlanan	rapordan	
alınarak	hazırlanan	aşağıdaki	tablolarda	2021	yılında	Türkiye’deki	şirketlerin	ihracat	
sıralaması	ve	bazı	dikkat	çeken	şirketler	ve	sektörleri	verilmektedir.	İnşaat	gibi	bazı	
sektörler	bu	araştırmada	yer	almamıştır.	Dünya’da	tekelleşmeyle	birlikte	iç	içe	geçen	
şirketleri	Türkiye	örneği	üzerinden	de	inceleyebiliriz.
	 Türkiye’de	ihracatta	ilk	sırada	yer	alan	şirketlere	baktığımızda	Koç	Ailesi’nin	
hegemonyası	ön	plana	çıkmaktadır.	Birçok	sektörde	Koç	Holding	otomotiv,	kimyevi	
maddeler,	elektrik	ve	elektronik,	makine	ve	aksamları	sektörlerinde	ilk	sıralarda	yer	
almaktadır.	Ayrıca	Koç	Holding	birçok	sektörde	yabancı	sermayeler	ile	işbirliği	yap-
maktadır.	Koç	sermayesi,	yerli	ve	yabancı	ilişkileri	ile	Türkiye	sermayesi	içinde	‘’doku-
nulmaz’’	konumdadır.	
	 Yabancı	sermayelerin	ise	Türkiye	pazarına	girip,	üretim	yapıp,	yurt	dışına	sa-
tışlarını	görmekteyiz.	Bu	yabancı	sermayelerin	yaptığı	ihracatlar,	toplam	ihracat	ra-
kamlarında	Türkiye	sermayesi	gibi	rakamlara	yansıtılmaktadır.	Azeri	sermayesi	
SOCAR	bu	dönemde	çok	büyük	kâr	elde	etmiştir.
	 Türkiye’nin	bir	diğer	zengini	Sabancı	ailesi	2021	yılı	ihracatı	sıralamasına	Çim-
SA	ve	KordSA	ile	girmiştir.	Sabancı	ailesi	iç	piyasada	daha	güçlüdür.	
	 Antep	sermayeli	şirketlerin	çikolata,makarna	gibi	gıda	ihracatında	yukarı	sıra-
larda	yer	aldığı	görünmektedir.	Bu	şirketler	daha	çok	MÜSİAD’a	bağlı	hükümet	des-
tekli	şirketlerdir	ve	özellikle	Ortadoğu,	özelde	ise	Irak’a	ihracat	yapmaktadırlar.	Birçok	
gıda	malzemesi	Irak	üzerinden	Ortadoğu	pazarına	sürülmektedir.	Hava	ve	savunma	
şirket	ihracatlarındaysa	SİHA	üreticisi	hükümet	destekli	Baykar	ve	TSK’ya	ait	TUSAŞ	
ilk	iki	sıradadır.
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 2021 yılı Türkiye ihracat verileri
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 2021’de ihracatta bazı firmalar, sahipleri, sektörel sıralaması
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	 Rusya	ekonomisini	değerlendirirken	Rusya-Ukrayna	savaşının	dünya	ekono-
misine	etkisine,	dünyadaki	silahlanma	yarışına	ve	dünya	enerji	rezervlerine	bakma-
mız	gerekmektedir.
 
 -Dünya enerji verileri

	 Rusya’da	Putin’in	 iktidara	gelmesiyle	beraber	uyguladığı	ekonomi	politikası	
yer	altı	kaynaklarının	kamulaştırılıp	işletilmesine	dayanmıştır.	Bu	sayede	Putin,	Sov-
yetler’den	 sonra	 enkaz	 haline	 getirilmiş	 olan	 Rusya	 ekonomisinin	 toparlanmasını	
sağlamıştır.	Fosil	yakıtların	çıkartılıp	işletilmesinde	Sovyetler	Birliği’nden	kalan	tekno-
lojik	gelişim	Putin’in	uyguladığı	ekonomi	politikasına	çok	önemli	bir	dayanak	olmuş-
tur.	Rusya’nın	en	büyük	ilk	3	şirketi	petrol	ve	doğalgaz	üzerine	olan	Gazprom,	Lukoyl,	
Rosneft	şirketleridir.	Bu	şirketlerden	ikisinin	(Gazprom	ve	Rosneft)	hisselerinin	büyük	
kısmı	devlete	aittir	ve	diğer	sektörlerde	de	önemli	şirketler	kamulaştırılmıştır.

* Günlük üretim miktarına göre en büyük petrol üreticisi ülkeler(2020), (tablo 4)(milyon varil)

* Ülkelere göre petrol rezervleri (milyon varil)
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	 ABD	bu	sıralamada	(tablo	4)	en	üst	sırayı	tutmuş	durumdadır	ancak	bir	değer-
lendirme	yaparken	ülkelerin	üretimiyle	beraber	iç	pazar	tüketimini	de	göz	önünde	
bulundurmalıyız.	ABD,	her	ne	kadar	dünyanın	en	 çok	petrol	üreten	ülkesi	olsa	da	
kendi	ihtiyacı	çok	fazla	olduğundan	dolayı	ürettiğinin	yanında	ithal	etmek	durumun-
dadır.	Çin’e	baktığımızda	ise	yer	altı	kaynakları	sınırlı	olsa	da	önemli	miktarda	petrol	
üretebilmektedir	ancak	ürettiği	petrol	Çin’in	ihtiyacı	olan	petrolün	çok	az	bir	kısmına	
denk	gelmektedir.	Petrol	 ihracı	noktasında	bu	 listede	belirleyici	olan	ülkeler	Suudi	
Arabistan,	Rusya,	Irak,	BAE,	İran	ve	Kuveyt’tir.	Rusya	Federal	Gümrük	Servisi	verileri-
ne	göre,	ülkede	petrol	ihracat	hacmi	geçen	yıl	2020’ye	kıyasla	yüzde	3,8	azalarak	230	
milyon	 tona	gerilemiştir.	 Söz	 konusu	dönemde,	hacmin	düşmesine	 rağmen	petrol	
fiyatlarındaki	yükseliş	nedeniyle	Rusya’nın	petrol	ihracat	geliri	yüzde	51,8	artışla	110	
milyar	dolar	olmuştur.
	 Tablo	4,	bize	yalnızca	üretici	ülkeleri	vermektedir.	Dünyanın	petrol	rezervleri-
ne	sahip	ülkelerine	baktığımızda	Venezuela	üst	sıralarda	yer	almaktadır.	Ancak	Vene-
zuela,	bu	rezervi	ABD’nin	yaptırımlarından	kaynaklı	henüz	işleyemediğinden	dünya-
daki	petrol	üretiminde	şimdilik	önemli	bir	yer	edinememektedir.

*	Ülkelerin	doğalgaz	rezervleri	(milyar)

	 Doğalgaz	 rezervlerine	baktığımızda	Rusya’nın	enerji	 alanındaki	önemi	açık-
ça	görülüyor.	Üretim	kapasitesinin	yüksekliği,	Avrupa	ve	Asya	kıtasına	yakınlığı,	bir-
çok	boru	hattına	sahip	olması	Rusya’yı	diğer	ülkelerden	ayırarak	ön	plana	çıkarıyor.	
ABD’nin	ürettiği	kaya	gazı	ise	üretimin	zorluğu,	gemi	yoluyla	ticaretin	zorunlu	olma-
sından	kaynaklı	çok	yüksek	maliyetlidir.
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	 Yukarıdaki	ve	aşağıdaki	tablolara	baktığımızda	bugün	Rusya’ya	önemli	yaptı-
rımlar	uygulayan	ülkelerin	çoğunun	Rusya’nın	fosil	yakıt	ürünlerine	ne	kadar	ihtiyacı	
olduğu	anlaşılmaktadır,	her	ne	kadar	yaptırımlar	uygulanmış	olsa	da	bu	alandaki	iliş-
kiler	büyük	oranda	aynı	şekilde	devam	etmektedir	ve	artan	fiyatlar	Rus	şirketlerine	
önemli	kârlar	sağlamaktadır.	Rusya,	Ukrayna	savaşının	ilk	100	gününde	enerji	ihra-
catından	93	milyar	Euro	elde	etmiştir.	Enerji	ihracından	elde	ettiği	bu	gelirin	%61’ini	
Avrupa	 ülkeleri	 oluşturmuştur.	 Tabloda	 yaz	 aylarında	 da	 yüksek	 enerji	 ticaretinin	
yaşandığını	görmekteyiz,	bu	rakamlar	kış	ortasında	daha	da	yukarıya	çıkacaktır.	AB-
D,Ukrayna,İngiltere	özellikle	enerji	alanında	Rusya’ya	sert	yaptırımlar	uygulamak	is-
teseler	de,	istenilen	düzeyde	yaptırımlar	uygulayamamışlardır.	Bunun	nedeni	Avrupa	
Birliği	ülkelerinin	Rus	enerji	kaynaklarına	bağımlı	oluşudur.
	 Avrupa	ülkeleri	Rus	enerji	kaynaklarına	alternatif	bulamamıştır.	Rusya’nın	Av-
rupa	kıtasına	yakınlığı,	boru	hatlarının	varlığı,	savaştan	önce	Rus	enerji	kaynaklarının	
maliyetinin	az	ve	kaliteli	oluşu	vs.	bunda	etkili	olmuştur.	
	 Ülke	istatistiklerine	baktığımızda	Çin	ön	plana	çıkmaktadır.	Savaştan	önce	de,	
sonra	da	Rusya-Çin	enerji	ticareti	çok	yüksektir.	Deniz	yoluyla	petrol	ticaretinde	Avru-
pa	Birliği	ambargo	uygulamaktadır.	Buna	rağmen	İtalya	deniz	yoluyla	petrol	ticareti-
ne	devam	etmektedir.	Hindistanda	ise	yüksek	bir	artış	söz	konusudur.	Türkiye,	savaşı	
fırsatta	çevirmek	istemiş	ve	Rusya	ile	ilk	başta	enerji	sektörü	olmak	üzere
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ticaretini	 arttırmıştır.	 Burada	 Türkiye’nin	 rolü	 arabuluculuk	 şeklinde	 gelişmiş,	 Rus-
ya’ya	uygulanan	yaptırımları	delen	bir	yerde	durmuştur.	Bu	tabii	ki	de	ABD	ve	Avrupa	
ülkelerini	göz	yummasıyla	mümkün	olmuştur.	İlişkiler	derinleştiğinde	Rus	bankalarıy-
la	işbirliği	yapma,	Rus	para	sistemi	‘MİR’	ile	ticaret	söz	konusu	olduğunda	ABD	müda-
hale	etmiş	ve	Türkiye	bankaları	çekilmek	zorunda	kalmışlardır.	Rusya	son	hamlelerle	
Türkiye’yi	Rus	doğal	gazının	depolama	merkezi	yapmak	istemekte	ve	Türkiye’yi	ABD	
ve	Avrupa	Birliği’nden	koparmak	istemektedir.
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-Dünya’da silahlanma yarışı
Tablo5; Ülkelerin savunma harcamaları (2020)

	 Tablo5	 ve	 Tablo6’ya	 baktığımızda	 dün-
ya	 savunma	 harcamaları	 ve	 savunma	 sanayi	
firmalarında	 ABD	 liderliği	 söz	 konusudur.	 ABD,	
en	 yakın	 rakibi	 olan	Çin’in	 3,5	 katı	 fazla	 askeri	
harcama	yapmaktadır.	Bunun	en	önemli	nedeni	
Amerika	ana	kıtası	dışında	dünyanın	her	tarafı-
na	yayılmış	320	binden	fazla	ABD	askeri	ve	172	
ülkede	yüzlerce	ABD	üssü	bulunuyor	olmasıdır.	
Elbette	bunlar	bilinen	rakamlardır.	Özellikle	Uk-
rayna	savaşından	sonra	Avrupa’daki	ABD	askeri	
varlığında	 önemli	 artış	 olmuştur.	 ABD’yi	 takip	
eden	Çin’in	askeri	harcamalarını,	ABD	gibi	dün-
yanın	diğer	ülkelerinde	kurduğu	üsler	çok	sayılı	
olmamasından	dolayı	daha	çok	 teknolojik	yatı-
rımlar	 oluşturmaktadır.	 Savunma	 sanayisinde	
yaptığı	atak	Çin’in	önümüzdeki	yıllarda	bu	alan-
da	da	ABD’ye	rakip	olacağı	sinyallerini	vermek-
tedir.	
	 		Listede	göze	çarpan	Suudi	Arabistan’ın	
harcamaları	GSYİH’nin	%8,4’ünü	kapsamaktadır.	
Listenin	diğer	ülkelerinde	bu	istatistik,	ortalama	%2,5-3,5	iken	Suudi	Arabistan’da	bu	
kadar	yüksek	olması	dikkat	çekmektedir.	Suudi	Arabistan’ın	bölgede	İsrail	ve	İran’a	
karşı,	güç	olmak	istiyor	oluşu	ve	ABD	ile	kurduğu	ticari	ilişkiler	doğrultusunda	askeri	
harcamalara	önemli	bir	ağırlık	vermiştir.	Suudi	Arabistan	ve	İran	arasında	
mezhep	çatışması	da(Sunni-Şii)	söz	konusudur.
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Tablo6; Dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları (2020)

Rusya	 ise	 dünyanın	 en	 bü-
yük	 2.	 silah	 ihracatçısıdır	 ve	
küresel	 silah	 satışlarının	 yak-
laşık	 yüzde	 20’sini	 gerçekleş-
tirmektedir.	 Rusya,	 47	ülkeye	
silah	 ihracatı	 yapmaktadır.	
Rusya’nın	 2016-2020	 yılların-
da	silah	ticaretinde	en	büyük	
müşterisi	%23’lük	payı	ile	Hin-
distan’dır.	 Rusya’nın	 Hindis-
tan’a	yaptığı	silah	ihracatı	6,5	
milyar	 dolara	 ulaşmaktadır.	
Böylelikle	 Hindistan,	 toplam	
silah	 ithalatının	 yarısını	 Rus-
ya’dan	 karşılamaktadır.	 Çin	
ise	 aynı	 dönemde	 5,1	milyar	
dolar	 ticaret	 değeriyle	 Rus	
silahının	 ikinci	 en	 büyük	 alı-
cısı	 konumundadır.	 Çin’i,	 4,2	
milyar	dolar	 ithalat	değeriyle	

Cezayir,	3,3	milyar	dolar	ile	Mısır	takip	etmektedir.	2016-2020	yıllarında	Rusya
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silah	ihracatının	neredeyse	yarısını	(yüzde	48,6)	uçaklar	oluşturur.	Rusya	bu	yıllar	ara-
sında	14	milyar	dolar	değerinde	savaş	uçağı,	3,7	milyar	değerinde	motor,	3.6	milyar	
dolar	değerinde	füze	ihraç	etmiştir.	Toplam	28	milyar	dolar	ihracat	geliri	elde	eden	
Rusya,	Sukhoi	(SU	çeşitleri)	ve	MiG	jet	ailesi	de	dahil	olmak	üzere	bu	dönemde	yakla-
şık	400	savaş	uçağını	ihraç	etmiştir.	Dünyanın	en	çok	talep	edilen	silahı	olan	Kalaşni-
kov’un(AK-47)	da	tedariğini	üstlenen	Rusya’nın	savunma	sanayisi	ülke	ekonomisinin	
önemli	bir	parçasıdır.
  Rusya’da öne çıkan silah şirketleri şunlardır;
-Almaz-Antey:	Hava	savunma	sistemleri
-United	Aircraft	Corporation:	Askeri	uçaklar
-Tactical	Missiles	Corporation:	Her	türlü	füze	sistemi
-Russian	Helicopters:	Helikopter
-Rosteh:	Helikopter,	tank,	kısa	menzil	hava	savunma	sistemleri,	taktik	füze	sistemleri
-Uralvagonzavod:	Top,	havan,	tank,	askeri	araç,	konteyner,	vagon,	traktör,	buldozer
-United	Shipbuilding	Corporation:	Her	türlü	gemi,	uçak	gemisi,	denizaltı	ve	ilgili	füze
sistemleri
-Kalaşnikov:	Hafif	silahlar	ve	kalaşnikov	serisi
 
	 Rusya’da	2000’lerin	ortasından	itibaren	savunma	sektörünün	bütünüyle	dev-
letin	eline	toplanması	kararlaştırıldı	ve	bu	proje	adım	adım	hayata	geçirildi.	Başlatılan	
süreçle	beraber	verimliliği	artırıp,	kayıpları	azaltmak	amacıyla	tüm	havacılık	firmaları	
United	Aircraft	Corporation	(UAC)	altında	birleştirilir.	Şirket	bünyesindeki	uçak	üre-
ticileri;	Aviastar,	Beriev,	İlyuşin,	İrkut,	Miyaşiçev,	Mikoyan,	Suhoy,	Tupolev	ve	Voro-
nej’dir.	UAC	çatısı	altına	giren	Suhoy,	SU	serisi	savaş	uçakları	üreten	şirkettir.	Suhoy,	
2008’den	2015’e	 kadar	 Lockheed	Martin	 ve	Boeing’in	 ardından	üçüncü	 sıradaydı.	
Mikoyan	şirketi	ise	SSCB’de	kurulmuş,	MIG	savaş	uçağı	serisini	üreten	firmadır.	UAC	
Hindistan,	İtalya	ve	Çin	ile	ortak	şirket	kurmuş	ve	çeşitli	ortak	projeler	yürütmektedir.	
Almaz	ve	Antey	şirketlerinin	birleşmesi	sonucu	kurulan	Almaz-Antey	tamamen	dev-
lete	aittir.	S-300,	S-400	gibi	hava	savunma	sistemleri	üretimi	yapmaktadır.	Rostvertol	
dünyada	ağır	helikopter	üretiminde	lider	şirketlerden	biridir.	Mi-26’yı	tasarlayan	ku-
ruluştur.	Rostvertol’un	hisseleri	Rosteh	ve	Russian	Helicopters	tarafından	satın	alın-
mıştır.	
	 Russian	Helicopters;	bu	 şirketin	bütün	hisseleri	Rosteh’e	ait	 idi	 ancak	Ros-
teh,	2016	başında	sermaye	artırımına	gitmek	bahanesiyle	Rusya	Helikopterleri’nin	
özelleştirileceğini,	bu	kapsamda	yüzde	49’unun	yerli,	yüzde	25’inin	de	yabancı	giri-
şimcilere	satılmasının	planlandığını	duyurdu.	Neticede	Rusya	Federasyonu	Doğrudan	
Yatırımlar	Fonu	(RFDY)	ve	Mubadala	Investment	Co.	(fiilen	BAE’nin	varlık	fonu)
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ile	birlikte	şirketin	yüzde	25	hissesini	satın	aldı.	Kısaca	bir	Rus	devlet	kurumundan	
başka	bir	Rus	devlet	kurumuna	satış	söz	konusudur.	Rosteh,	hükümetin	denetimin-
de	olan	bir	kamu	kuruluşudur.	14’ü	holding	olmak	üzere	700	kuruluşu	içerir.	Birçok	
askeri	malzemenin	üreticisi	ve	AR-GE	çalışmaları	yürütür.	Ünlü	T-34,	T-90	tanklarını	
üreten	 	Uralvagonzavod	şirketi	de	Rosteh’in	bünyesinde	bulunur.	Yine	aynı	şekilde	
ülkedeki	tüm	gemi	üreticileri	United	Shipbuilding	Corporation	altında	birleştirilmiş-
tir.	Kalaşnikov’un	da	şirket	hisselerinden	%51’i	Rosteh’e	aittir.	Gördüğümüz	gibi	Rus-
ya’da	yapılan	kamulaştırmalarla	Rus	oligarklar,	silah	sektörden	uzaklaştırılmışlardır.	
Günümüzde	özel	sektör	silah	şirketleri	bulunsa	da,	özel	şirketler	de	tamamen	devlet	
kontrolü	altındadır.
	 Türkiye’ye	baktığımızda	2015	yılında	askeri	harcamaları	GSYİH’ye	oranla	1,8	
iken	 2020’de	 2,8’e	 kadar	 yükselmiştir.	 Buna	 paralel	 olarak	 Türkiye’nin	 en	 önemli	
savunma	sanayi	 kuruluşu	olan	ASELSAN	dünya	pazarında	2008’de	97.	 sırada	 iken,	
bugün	 48.	 sıraya	 yükselmiştir.	 Bu	 harcamaların	 arttığı	 dönem	 aynı	 zamanda	 Kürt	
Özgürlük	Hareketi’ne	yönelik	tasfiye	planının	başlama	tarihidir.	Türk	şirketlerinin	ge-
lişmesinin	en	büyük	nedenlerinden	biri	emperyalist	devletlerin	tasfiye	planına	 izin	
vermesidir.	Bu	durum	Türk	savunma	şirketlerinin	önünü	açmıştır.	Türkiye	bu	sayede	
gittikçe	artan	askeri	ve	yayılmacı	bir	dış	politika	ile	askeri	gücüne	dayanarak	bölgesel	
en	büyük	güç	olmak	istemektedir.	Diğer	bölgesel	güç	olan	Suudi	Arabistan	ve	İran	ile	
sert	bir	rekabet	 içindedir.	Arap	coğrafyası	 liderliğine	ve	bölge	 liderliğine	oynamak-
tadır.	Bunun	önündeki	en	büyük	engel,	bu	yola	girmesinin	de	en	büyük	nedeni	olan	
Kürt	Özgürlük	Hareketi’dir.	Kürt	sorununu	çözmediği	sürece	Türkiye,	yapısal	(ekono-
mik	ve	askeri)	olarak	zayıf	kalacaktır.

-Dünyada atom bombaları



19

	 Atom	bombalarının	zamanla	ne	kadar	geliştiğine	dair	net	bir	bilgi	söz	konusu	
değildir.	Ancak	bilinen	bilgilerle	ne	kadar	yok	edici	oldukları	ortadadır.	Boyut	olarak	
birçok	çeşidi	olan	nükleer	bombalar	bir	mahalleyi,	kenti	veya	ülkeyi	yok	edebilecek	
güçtedir.	Resmi	savaş	tarihinde	ilk	kez	1945	yılında	ABD	tarafından	Hiroşima	ve	Na-
gasaki’ye	atılan	nükleer	bombalar	fisyon	bombalarıdır	ve	teorik	olarak	üst	limitleri	
vardır.	 1952	yılında	ABD’de	geliştirilen	hidrojen	bombası	 veya	 füzyon	bombası	 ise	
daha	yıkıcıdır	ve	bu	bombaların	üst	gücünde	bir	limit	yoktur.	Sovyetler	Birliği	tarafın-
dan	1961’de	kontrollü	bir	şekilde	denenen	hidrojen	bombası	Hiroşima’ya	atılan	atom	
bombasından	yaklaşık	3.800	kat	daha	güçlüdür.	Ülkelerin	silah	envanterinde	bulunan	
nükleer	bombalar	,	tüm	dünyayı	birçok	kez	yok	edecek	boyuttadırlar.	Daha	küçük	bo-
yutlarda	üretilen	taktik	nükleer	bombalar	ise	etki	alanları	sınırlandırılmıştır	ve	birçok	
ülkede	mevcuttur.	Uluslararası	hukukta	yasaklı	olan	bu	kimyasal	ve	biyolojik	silahlar	
Türk	ordusu	tarafından	Medya	Savunma	Alanları’nda	gerilla	güçlerine	karşı	kullanıl-
maktadır.	
	 Ukrayna-Rusya	savaşının	başlamasıyla	nükleer	silahların	kullanımı	tekrardan	
gündeme	geldi.	Karşılıklı	 kesin	yıkım	ve	caydırıcılık	argümanlarıyla	nükleer	 savaşın	
hiçbir	zaman	yaşanmayacağı	ya	da	kaos	teorileriyle	devletler	arası	nükleer	savaşın	
hemen	 başlayacağı	 yönünde	 iki	 temel	 fikir	 öne	 çıkmaktadır.	 İlk	 önce	 şunu	 belirt-
meliyiz,	kimyasal	ve	biyolojik	silahlar	zaten	dünyada	kullanılmaktadır.	Özellikle	em-
peryalizme	karşı	mücadele	eden	güçlere	karşı	şimdiye	kadar	birçok	kez	bu	silahlar	
kullanılmıştır.	Nükleer	sahibi	güçler,	büyük	çaplı	atom	bombasını	da	devletlere	karşı	
kullanabilirler,	asıl	konu,	ne	zaman	olacağıdır.
	 3.	 Emperyalist	 Paylaşım	 Savaşı’nın	 olgunlaştığı,	 çelişkilerin	 derinleştiği	 dö-
nemde,	bir	devlettin	savaşın	gidişatını	değiştirmek	 için	ya	da	sistemin	devamı	 için	
kısmi	veya	tüm	dünya	çapında	nükleer	savaş	yaşanabilir.	Burada	temel	nokta	çelişki-
lerin	derinleşmesidir.	Ukrayna-Rusya	savaşının	başından	şimdiye	kadar	çelişkiler	ye-
terince	olgunlaşmamış,	emperyalist	savaşın	tarafları	bile	tam	olarak	netleşmemiştir.	
Çelişkilerin	 yoğunlaştığı	 noktada	 ise	 silah	 envanterlerinde	 atom	bombalarını	 hazır	
halde	bulunduran	emperyalist	güçlerden	nükleer	kullanımını	beklememek	iyi	niyet	
beklentisidir,	gerçekliği	doğru	değerlendirememektir.	Emperyalist	güçlerin	sistemin	
devamı	ve	kendi	çıkarları	için	her	şeyi	yapabilecekleri	tarihsel	bir	gerçekliktir.
 
 - Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkileri
 2021	yılı	verilerine	göre	Rusya	492,3	milyar	dolar	ihracat,	293,5	milyar	dolar	
ithalat	 gerçekleştirmiştir.	 İhracatta	ülkelere	 göre	bakıldığında	 sırası	 ile	 68,7	milyar	
dolarla	Çin	,	42,1	milyar	dolar	ile	Hollanda,	29,6	milyar	dolar	ile	Almanya	ilk	üç	sırayı	
almışlardır.	İthalatta	ise	72,7	milyar	dolar	ile	Çin	yine	ilk	sırada	yer	almaktadır.
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		 Çin’i	27,4	milyar		dolar	ile	Almanya,	17,3	milyar	dolar	ile	ABD	takip	etmiştir.	
Türkiye’nin	Rusya’ya	ihracatı	5,8	milyar	dolar,	ithalatı	ise	29	milyar	dolara	ulaşmıştır.	
Rusya’nın	ihracatına	sektörel	olarak	bakıldığında	ilk	sırada	açık	ara	fark	ile	enerji	sek-
törü	yer	almaktadır.	İthalatta	ise	makine	ve	aksamlar	ilk	sıradadır.
	 	Rusya	ve	Ukrayna’nın	dünya	ticareti	ve	üretimdeki	payları	görece	küçük	olsa	
dahi	özellikle	gıda	ve	enerji	gibi	kritik	ürünlerde	iki	ülke	de	önemli	tedarikçidir.	Hem	
Rusya	hem	de	Ukrayna	başta	buğday,	mısır,	arpa	gibi	tahıl	ve	ayçiçeği	ürünleri	olmak	
üzere	 büyük	 tarımsal	 ürün	 ihracatçılarıdır.İki	 ülke	 2019	 yılında	 buğday	 ihracatının	
yaklaşık	%25’ini;	arpa	ihracatının	%15’ini	ve	ayçiçeği	ürünleri	ihracatının	ise	%45’ini	
gerçekleştirmiştir.	Rusya’nın	 tek	başına	dünya	yakıt	ticaretindeki	payı	%9.4;	dünya	
doğal	 gaz	 ihracatındaki	 payı	 ise	%20’ye	 tekabül	 etmektedir.	 Birçok	 ülke	 gıda	 itha-
latında	Rusya	ve	Ukrayna’ya	bağımlıdır.	Örneğin	Mısır,	Lübnan	ve	Tunus’un	buğday	
ithalatının	 yarısından	 fazlası	 Rusya	 ve	Ukrayna’dandır.	 Yine	 Türkiye,	 artan	 ayçiçeği	
yağı	fiyatlarında	gördüğümüz	gibi	tahıl	ithalatının	büyük	bir	kısmını	Ukrayna	ve	Rus-
ya’dan	sağlamaktadır.	Rusya	aynı	zamanda	küresel	çapta	çok	önemli	paladyum(metal	
grubunun	en	değerlilerindendir,	beyaz	altın	elde	edilmesinde	kullanılır)	ve	rodyum(-
kıymetli	 metaller	 arasında	 dünyada	 3.sırada	 bulunmaktadır)	 tedarikçisidir.	 Bunlar	
otomotiv	sektöründe	temel	malzemelerdendir.

Rusya ve Ukrayna’nın bazı ülkelere ithalatı oranları

	 Bundan	dolayı	Rus	ve	Ukrayna	pazarlarının	açık	tutulması,	ekonomik	ticare-
tin	tüm	ülkelere	sunulması	kritiktir.	Grafikten	de	gözlemlenebileceği	üzere	özellikle	
ithalatlarının	%50’den	fazlasını	Ukrayna	ve	Rusya’dan	gerçekleştiren	Afrika	ve	Orta	
Doğu	en	kırılgan	bölgelerdir.	Toplamda	35	Afrika	ülkesi	gıda;	22’si	 ise	gübre	ürün-
lerini	Ukrayna,	Rusya	ya	da	her	ikisinden	ithal	etmektedir.	Birçoğu,	buğday	gibi	ana	
ürünler	için	bu	iki	ülkeye	bağlıdır.	Limanların	savaş	sebebiyle	kapanması	mevcut	tahıl	
ihracatını;	ateşkesin	olmaması	da	çiftçilerin	tarlaya	gitmelerini	engellemiştir.	Bahar	
ekiminde	yaşanan	kesinti	gelecekteki	üretimi	ciddi	ölçüde	azaltacaktır.	Mevcut
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fiyat	artışları	bilhassa	düşük	gelirliler	olmak	üzere	net	gıda	ithalatçısı	ülkeleri	olum-
suz	etkileyecektir.	Zira	gelişmekte	olan	ülkelerin	tüketimlerinin	büyük	kısmını	gıda	ve	
enerji	oluşturmaktadır.	Mısır	ve	arpa	gibi	diğer	mahsuller	ise	daha	çok	hayvan	yemi	
olarak	kullanılmakta	olup	gıda	güvenliğine	etkisi	daha	dolaylıdır.	Ancak	bu	 tahılla-
rın	yüksek	fiyatları	yüksek	gelirli	ülkelerde	yüksek	hayvancılık	ve	et	fiyatlarına	sebep	
olacaktır.	Rusya	ve	Ukrayna’nın	ihraç	etmediği	ancak	onun	yerine	geçebilecek	tahıl	
fiyatları	da,	ülkeler	tahıl	ithalatındaki	eksikliği	gidermeye	çalıştıkça	artacaktır.	Pirinç	
ve	yulaf	fiyatlarında	da	belli	bir	artış	olmuştur.	
		 Aşağıdaki	tabloda	1.	2.	3.	4.	çeyreklerde	bazı	bölgelerde	buğday	fiyat	artış	hızı	
verilmektedir.

	 Rusya’ya	yönelik	yaptırımlar	sadece	Rusya’yı	değil,	uygulayanları	ve	tüm	dün-
yayı	etkilemiştir.	Yükselen	gıda	ve	enerji	fiyatları	özellikle	Afrika	ve	Ortadoğu	ülkele-
rini	etkilemektedir.	Bu	ülkeler	gıda	kıtlığı	ve	açlıkla	karşı	karşıya	kalmışlardır.	Savaşın	
başında	tahıl	ürünlerini	kendine	koz	olarak	kullanan	Rusya,	açılan	tahıl	koridoru	ile,	
fiyatları	indirmek	istemiş	ancak	Ukrayna	tahılı	üçüncü	dünya	ülkeleri	yerine	,gelişmiş	
ülkelere	ithal	edilmiştir.	Gelişmiş	ülkelerde	ise	enflasyon	oranlarının	yükselmesi	yok-
sul,emekçi	halkları	etkilemiştir.	Tekeller	ise	bu	fiyatların	yükselmesiyle	kârlarını	ciddi	
oranda	arttırmışlardır.

 2)Bankalar ve Yeni Rolleri;
	 Bankaların	 ilk	ve	 temel	görevi	ödemelerde	aracılık	hizmeti	görmektir.	Ban-
kalar	geliştikçe	ve	az	sayıda	kurumlarda	yoğunlaştıkça	belli	bir	ülkenin	kaynaklarının	
ve	üretim	araçlarının	çoğunu	kapitalistlerin	emirlerinde	bulunduran	tekeller	haline	
geldiler.	 Bankaların	 tekelleşmesi,	 kapitalizmin	 emperyalizme	 dönüşmesinin	 temel	
süreçlerinden	birini	meydana	getirmektedir.	Sanayi	sermayesine	dönüşen	banka	ser-
mayesine	finans	kapital	denir.	
	 Güncel	banka	verilerine	bakacak	olursak;
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Tablo7; Dünyanın en büyük bankaları

	 Bugün	bankaların	dünya	piyasalarındaki	aktifleri	olağanüstü	miktarlara	ulaş-
mıştır.	Dünyanın	en	büyük	ilk	4	bankası	Çin’e	aittir,	bunların	hisselerin	tamamı	ya	da	
büyük	kısmı	Çin	Halk	Cumhuriyeti	hükümetine	aittir.(Tablo	7)	Yukarıdaki	bankalar(Çin	
bankaları	hariç)	birkaç	büyük	bankanın	birleşmesi	 ile	kurulmuştur.	Özel	bankaların	
ise	aktifleri	dünya	üzerindeki	kapitalistler	 tarafından	emperyalist	 ilişkilerin	devam-
lılığı	 yönünde	kullanılmaktadır.	Bu	 tablo	aynı	 zamanda	dünyanın	en	büyük	yatırım	
yapan,	yatırım	alan	ve	en	çok	borç	veren	ülkelerini	göstermektedir.	Çin	Halk	Cumhu-
riyeti	dünyanın	en	çok	borç	veren	ülkesidir,	özellikle	üçüncü	dünya	ülkelerine	borç	
vermektedir.	Borç	alıp	vermek	ülkeler	arasında	bağımlılık	ilişkisi	yaratsa	da	Çin,	Afrika	
kıtasındaki	borçlarının	önemli	bir	kesimini	silme	kararı	almıştır.
	 Asya	kıtasında	Çin’den	sonra	Japonya	yükselen	güç	olma	yolunda	ilerlemek-
tedir.	Japon	ekonomisi	2017	yılında	en	fazla	cari	fazla	veren	2.ülke	konumuna	gelmiş-
tir.	ABD,	dünya	ekonomisinde	hala	güçlü	olsa	da	diğer	ülkeler	ABD	ile	rekabet	edebilir	
hale	gelmişlerdir.	İngiliz	ve	Fransız	bankaları	da	güçlü	konumdadırlar.

Tablo8; Türkiye’deki önemli bankalar
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Tablo8; Türkiye’deki önemli bankalar

	 Yerli	özel	sermaye	bankalarının	sahipleri,	aynı	zamanda	Türkiye’nin	en	büyük	
holdinglerinin	 sahipleridirler.	 Toplam	aktifleri	 bakımından	 Yapı	 Kredi	 ilk	 sırada	 yer	
almaktadır.	Bu	noktada	Koç	Holding’in	sermaye	gücü	görünmektedir,	aynı	zamanda	
Koç	Grubu	finans	sektöründe	yabancı	ortaklıdır.	Piyasa	hakimiyeti	açısından	kamu	
bankaları	öne	çıkmaktadır.	Yabancı	bankalara	baktığımızda	Katar	sermayeli	QNB	Fi-
nansbank	 ön	 planda	 yer	 almaktadır.	 Tablo7’deki	 dünyanın	 en	 büyük	 bankalarının	
Türkiye	piyasasında	görünürdeki	hakimiyetleri	yok	denecek	kadar	az	olsa	da,	yerli	
sermaye	ile	kurdukları	ortaklıklar	üzerinden	Türkiye	piyasasına	etki	etmektedirler.
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Tablo9; Türkiye’nin en büyük grupları ve öne çıktıkları sektörler

	 Tablo’da	da	görüldüğü	gibi	yukarıdaki	aileler	ve	gruplar,	Türkiye’de	birçok	sek-
törde	faaliyet	yürütmektedirler.	Bunlar	kimi	zaman	aynı	holding	altında,	kimi	zaman	
ise	aile	bireylerinin	kurduğu	yan	holdingler	 ile	beraber,	 farklı	ailelerin	evlilik	ya	da	
farklı	biçimlerde	ortaklaşarak	kurdukları	holdingler	ile	neredeyse	bütün	kritik	sektör-
lerde	varlık	göstermektedirler.	Yukarıda	verilen	en	zengin	aileler	listesine	baktığımız-
da	çoğunlukla	aileler	 içerisinde	bölünen	varlıkların	 tam	değerini	belirtmek	zordur.	
Türkiye’de	kapitalizmin	zirvesini	oluşturan	bu	ailelerden	Koç	ve	Sabancı	aileleri	ön	
plana	çıkmış	ve	aynı	zamanda	uluslararası	sermaye	ile	büyük	oranda	kaynaşmıştır.	
	 AKP	döneminde	ön	plana	çıkartılan	ve	MÜSİAD	çevresinde	yoğunlaşan	ser-
maye	gruplarının,	bu	gruplarla	rekabet	edebilme	şansı	halen	çok	düşüktür.	Bu	grup-
lar	özellikle	enerji	dağıtım,	inşaat,	yiyecek-içecek,	maden,	turizm	ve	altyapı	gibi	sek-
törlerde	ileri	konumdadır.	Ancak	tablodaki	gruplar	(özellikle	Koç	ve	Sabancı)	bütün	
önemli	ve	devamlı	kâr	getiren	sektörlerde	en	büyük	sermaye	odağı	olmaya	devam	
etmektedirler.	
	 Türkiye	sermayesinin	2021	yılı	sonu	itibariyle	yurt	dışı	yatırım	sayılarına	bak-
tığımızda	bölgelere	göre	Avrupa	Birliği	ülkeleri,	Doğu	Avrupa	ülkeleri	ve	Yakın	Asya,	
Ortadoğu	ülkeleri	 ilk	üç	sırada	yer	almaktadır.	Sektörel	olarak	 ise	Avrupa	Birliği	ve	
Doğu	Avrupa	ülkelerinde	finans	sektörü;	Yakın	Asya,	Ortadoğu	ülkelerinde	ise	inşaat	
sektörü	ilk	sırada	yer	almaktadır.	Ülkelere	göre	baktığımızda	ise	Hollanda	20	milyar	
dolar,	Birleşik	Krallık	4,5	milyar	dolar,	Almanya	2,3	milyar	dolar,	ABD	ise	2,2	milyar	
dolarla	en	çok	yatırım	yapılan	ülkelerdir.	Rusya	ise	1	milyar	dolar	ile	7.sırada	yer	al-
maktadır.	Özellikle	Hollanda,	Lüksemburg,	Malta	ve	İrlanda’da	kurulan	ve	uluslara-
rası	faaliyet	gösteren	firmaların	para	trafiğini	kolaylıkla	yapmalarına	imkân	tanıyan	
“özel	amaçlı	işletmeler”,	Türkiye	sermayesi	tarafından	yoğun	biçimde	kullanılmakta-
dır.	Ayrıca	Irak,	Azerbaycan	ve	işgal	edilen	Suriye	topraklarında	devlet	destekli	inşaat	
sektörüne	sermaye	yatırımı	yapılmaktadır.
	 Sonuç	 olarak	 veriler	 itibari	 ile	 genel	 bir	 değerlendirme	 yapacak	 olursak	
21.yy’da	emperyalizm	için	şöyle	diyebiliriz;
-Günümüzde	tekelleşme	olağanüstü	boyuta	ulaşmış,	küresel	hale	gelmiştir.
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-Burjuva	sınıfı	ve	işçi	sınıfı	çatışmasında	devletin	rolü	arabuluculuktur.	Burjuva	sınıfı	
lehine	konumlanır	
-Emperyalist	ülkelerin	tekelleri	iç	pazarları	gibi,	dış	pazarlarda	da	girilmedik	yer	bırak-
mamış,	kendi	işbirlikçi	tekellerini	dahi	yaratmışlardır.	
-Tekeller	içte	ve	dışta	devlet	politikalarını	belirleyen	temel	konumuna	gelmişlerdir.	
-Dünyanın	en	zengin	100	ailesi	dünyanın	belirleyicisi	konumuna	gelmişlerdir.	Bu	aile-
lerle	ticari	olarak	rekabet	olanağı	neredeyse	hiç	yoktur.
-Tekeller,	karmaşık	bir	yapıda	iç	içe	geçmiş	gibi	görünse	de,	Türkiye	örneğinde	görül-
düğü	gibi	ülkelerin	kendi	tekelleri	bulunmasına	rağmen,	bu	tekeller	de	dünyanın	en	
büyük	tekel	gruplarına	bağımlıdırlar.
-İnsan	 yaşamında	 hayati	 rol	 oynamayan	 sektörler	 (reklamcılık,	 moda,	 pazarlama,	
lüks	eşya	üretimi	gibi)	ortaya	çıkmıştır.
-Kritik	rol	oynamayan	ve	kâr	oranı	düşük	olan	sektörler	dünyanın	en	büyük	tekelleri	
tarafından	daha	alt	kademede	olan	işbirlikçi	tekellere	bırakılmıştır.	Ülkeler	bakımın-
dan	da	 bu	 durum	geçerlidir.	 Teknoloji	 ve	 bilişim,	 otomotiv,	 silah	 sanayi	 gibi	 kritik	
ve	kâr	oranı	yüksek	sektörler	emperyalistlerce	kontrol	edilmektedir.	Kâr	oranı	düşük	
olan	ham	madde,	gıda	gibi	sektörler	gelişmekte	olan	ülkelere	bırakılmıştır.
-Emperyalist	sistemde	ham	maddeler	gelişmemiş	ya	da	gelişmekte	olan	ülkelerden	
alınıp,	işlenerek	tekrardan	dış	ülkelere	satılmaktadır.
-Buharlı	makinelerin	icadıyla,	yakıt	olarak	kömür	kritik	öneme	sahip	olmuştur.	Daha	
sonrasında	ise	kömür	bu	rolü	içten	yanmalı	motorun	icadıyla	petrole	bırakmıştır.	Gü-
nümüzde	 ise	petrol	 hâlâ	 etkili	 olmakla	birlikte	 zamanla	 yerini	 elektrikli	 arabaların	
yaygınlaşmasıyla	yenilenebilir	enerjilere	bırakacaktır.
-Makinelerin	gelişimi	ve	robotların	icadı	üretimde	insan	faktörünü	azaltmış,	özellikle	
gelişmiş	ülkelerde	işçi	sınıfı	hizmet	sektöründe	yoğunlaşmıştır.
-İnternetin	yaygınlaşması	yeni	bir	dünya	ortaya	çıkartmıştır.	Ve	ayrıca	bilgiye	ulaşım	
ve	yayma	çok	yüksek	bir	hıza	ulaşmıştır.
-Dünyanın	en	zenginleri	son	dönemlerde	teknoloji	ve	bilişim	(internet,	uzay	vs.)	sek-
törlerine	yönelmektedirler.
-Teknolojik	gelişmeler	emperyalist	güçlerce	ilk	olarak	askeri	alanda	ordularının	kulla-
nımına	sokulmuştur.	İlerleyen	dönemlerde,	kontrolleri	altında,	insanlığa	sunulmuş-
tur.
-ABD,	rekabet	edilebilir	ülke	konumuna	gelmiştir.	Bu	rekabet	yeni	paylaşım	savaşla-
rına	da	kapı	aralamaktadır.
-Ekonomik	iş	birliği	açısından	BRICS	ve	Şangay	İş	Birliği	Örgütü	yeni	alternatif	olarak	
ortaya	çıkmaktadır.
-	Askeri	alanda	havacılık	ve	uzay	savunma	sistemleri	(İha,	drone,	füzeler,	hava	savun-
ma	sistemleri	gibi)	önem	kazanmıştır.
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-Türkiye,	 son	yıllarda	özellikle	Rusya’ya	yakınlaşır	gibi	görünse	de,	ekonomi	olarak	
ABD	ve	Avrupa	Birliğine,	askeri	olarak	ise	ABD	ve	NATO’ya	tam	bağımlıdır.	Olağanüs-
tü	bir	kopuş	gerçekleşmedikçe	bu	ülkelerden	kopması	mümkün	değildir.

 3)Sermaye İhracı;
 Tekellerin	 hüküm	 sürdüğü	 günümüz	 kapitalizmin	 ayırt	 edici	 niteliği	 serma-
ye	ihracıdır.	Rekabetçi	dönemin	ayırt	edici	özelliği	olan	meta	ihracı	sermaye	ihracı-
na	dönüşmüştür.	 İç	pazarın	doyuma	ulaşması,	beraberinde	kapitalizmin	dış	pazara	
açılmasını	getirir.	Dış	pazara	açılma	geri	bırakılmış	ülkelere	doğrudur.	Geri	bırakılmış	
ülkelere	sermaye	ihracatı	her	zaman	daha	kârlıdır.	Çünkü	buralarda	sermaye	ihtiyacı	
az,	toprak	fiyatı	ve	ücretler	düşük,	ham	madde	ucuzdur.	Bu	yolla;
i.	Meta	üretimini	bu	ülkelere	taşıyıp	daha	ucuza	üretip	daha	fazla	kar	sağlarlar.
ii. Kendi	ihtiyacı	olan	ve	kar	oranı	düşük	olan	malları	bu	ülkelere	ürettirip	ithal	eder-
ler.	
iii.	Günümüzde	sanayi	sermayesine	çok	az	yatırım	yapılır,	devletler	daha	çok	borçlan-
dırılır,	tahviller,	senetler,	para	spekülasyonu	yürütülür.
iv.	Sermaye	ihracatındaki	tekelleşme	ile	beraber	serbest	piyasa	koşulları	ortadan	kal-
kar,	bağımlı	ilişkiler	ortaya	çıkar.	
	 Meta	ihraç	eden	ülkeler	mecaz	anlamda	dünyayı	paylaşmıştı.	Mali	sermaye	
ise	yeryüzündeki	her	şeyin	paylaşılmasını	ve	yeniden	paylaşılmasını	getirdi.	Kapitalist	
düzende	iç	pazar	zorunlu	olarak	dış	pazara	bağlıdır.	Sermaye	ihracı	arttıkça	ve	büyük	
tekel	gruplarının	diğer	ülkeler	ve	sömürgelerle	ilişkileri	ve	nüfuz	alanları	genişledik-
çe	bu	gruplar	arasında	anlaşmalar	yapılır	ve	uluslararası	karteller	kurulmaya	başlar.	
Sermaye	ihracının	yoğunlaşması,	beraberinde	rekabeti	getirir.	Bu	rekabet	üzerinden	
istilalar	ve	savaşlar	gerçekleşir.	
	 Burada	 şunu	 söylemeliyiz;	 yabancı	 girişim	 ülkeye	 ekonomik,	 toplumsal,	 si-
yasal	ve	kültürel	olarak	yaşama	girer	ve	ülkenin	tuttuğu	yolu	belirleyen	en	önemli	
etmen	olur.	Belli	bir	derecede	sistemden	kopuş	gerçekleşmedikçe	emperyalizmden	
kurtulmak	mümkün	değildir.	Yani	sistemin	devamı	için	sermaye	ihracıyla	başka	ülke-
leri	bağımlı	kılma,	yoksul	bırakma	zorunluluktur.	
			 Sermaye	ihracıyla	bir	ülkenin	toplumsal,	siyasal,kültürel	olarak	yaşamına	gi-
ren	emperyalizm,	Mahir	Çayan’ın	tezi	gibi	içsel	olgu	haline	gelir.	Özellikle	işbirlikçiler	
ve	medya	yoluyla	halklara	güçlü	bir	saldırı	söz	konusudur.	Tüketim	toplumu	yaratma,	
bireysel,	sorgulamayan	insanlar	yaratmak	temel	hedeftir.	
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4)Emperyalistler Arasında Dünyanın Paylaşılması ve Yeniden Paylaşılması;
	 Dünyanın	bölüşümü;	kısaca	pazar	alanlarının,	hammadde	alanlarının	vd.’nin	
emperyalist	güçlerce	hakimiyet	altına	alınmasıdır.	Dünyanın	yeniden	paylaşımı	em-
peryalist	güçler	için	kapitalist	sistemi	devam	ettirebilmek	adına	kritik	bir	önemdedir.	
Dünyanın	paylaşılması	tamamlanmış	olsa	da	gelişmenin	eşitsizliği,	savaşlar,	krizler,	if-
laslar	gibi	nedenlerle	güçler	arasındaki	denge	bozulduğu	takdirde	yeni	bir	paylaşıma	
gidilmeyecek	anlamını	taşımamaktadır.	Yaşanan	emperyalist	paylaşım	savaşları	buna	
örnektir.	Özellikle	yapılan	paylaşımı	beğenmeyen,	kendisini	yeni	lider	ülke	konumuna	
getirmek	isteyen	veya	kendi	konumunu	korumak	isteyen	emperyalist	güçler	tarafın-
dan	savaşların	başlatıldığı	bilinen	bir	olgudur.	Burada	Kautsky’nin	emperyalizm	ta-
nımına	değinebiliriz.	Kautsky’nin	emperyalizm	tanımı	şöyledir;	Emperyalizm,	büyük	
ölçüde	gelişmiş	sanayi	kapitalizminin	ürünüdür,	onu	sanayileşmiş	her	kapitalist	ulu-
sun	gittikçe	daha	geniş	tarım	bölgelerini	bu	bölgelerde	hangi	uluslar	oturursa	otur-
sun	ilhak	etmek	ya	da	egemenliği	altına	almak	olarak	da	tanımlayabiliriz.	Kautsky’nin	
yanlışları	şunlardır;
				1)	Emperyalizmin	ekonomik	yönünü	görmezden	gelmekte,	yok	saymaktadır.
				2)	Emperyalizmin	ayırt	edici	yönü	sanayi	sermayesi	değil,	finans	kapitaldir.
				3)	İşgal	yalnızca	tarım	alanlarını	kapsamaz.
	 Kautsky,	 emperyalizmi	 kapitalizmin	bir	 evresi	 ya	da	aşaması	 değil	 de,	mali	
sermayenin	yeğlediği	bir	politika	olduğunu	söyler.	Bu	çok	yanlış	bir	noktadır.	O	zaman	
şu	sonuca	varılır;	kapitalizm	isterse	kendisi	de,	emperyalizm	politikalarını	bırakabilir.	
Halbuki	emperyalizm	kapitalizm	için	bir	zorunluluktur.	Ayrıca	Kautsky,	bir	süper	em-
peryalizm	evresi,	yani	bütün	dünya	emperyalistlerinin	kendi	aralarındaki	savaşı	bı-
rakıp	birleştikleri,	kapitalist	düzen	içerisindeki	savaşların	bittiği	bir	evre	mümkündür	
der(ultra	emperyalizm).	Bunun	mümkün	olmadığını	sadece	tarihsel	süreçlere	baka-
rak	da	görebiliriz.	Emperyalist	güçler	ve	diğer	güçler	arasındaki	rekabet	halen	devam	
etmektedir.

 Sovyetler Birliği ve Kalkınma
 1.	Paylaşım	Savaşı	ve	iç	savaşın	ardından	Sovyetler	Birliği’nde	sosyalizmin	in-
şaasının	tamamlanması,	iç	ve	dış	müdahalelere	karşı	sosyalist	devrimi	ayakta	tutmak	
temel	kaygı	idi.	Ekonomik	olarak	ise	Çarlık	Rusyası’ndan	bir	enkaz	kalmıştı.	Nüfusun	
büyük	kısmı	yoksul,	üretim	araçları	yetersizdi.
	 Bu	krizden	çıkış	noktasında	Lenin,	10.	Kongre’de	Yeni	Ekonomi	Politikası’nı	
(NEP)	ortaya	koymuştur.	Buna	göre	savaş	komünizmi	dönemindeki	 zorla	el	koyma	
kalkmış,	yerine	ürün	başına	vergi	alma	gelmiş,	bazı	özel	işletmeler	devlet	denetimi	
altında	faaliyet	yürütmeye	başlamıştır.	Ağır	sanayi,	dış	ticaret	vb.	alanlar
devletin	elinde	kalmıştır.	Bu	dönem	içinde	“nepmen”	denilen	yeni	bir	
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tüccar	 tefeci	 sınıfı	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bunlar	 ürünlerin	 fiyatlarını	 yükselterek	 ve	 ara-
ya	komisyonlar	koyarak	vurgun	yapmaya	çalışmıştır.	Bunlarla	bazı	ürünlerde	fiyatlar	
sabitlenip,	enflasyon	düşürülerek	mücadele	edilmiştir.	NEP,	bu	bakımdan	parti	içe-
risinde	de	bir	muhalefet	odağı	yaratmış	ve	bu	politikanın	sosyalist	değerlere	ihanet	
olduğu	tartışmalarına	sebep	olmuştur.	Bu	noktada	bu	argümanlar	daha	çok	somut	
durumun	 farkında	olmamaktan	 ileri	 gelir.	 Sovyet	 vatandaşları	 açlıkla	boğuşmakta,	
içte	ve	dışta	karşı	devrimciler	devrimi	yıkmak	için	fırsat	kovalamaktadırlar.	Bundan	
kaynaklı	Sovyetler,	pratikte	bu	politikaya	mecbur	kalmıştır.	Kapitalist	sistemin	hüküm	
sürdüğü,	tek	bir	ülkede	yeni	kurulmuş	sosyalist	sistemin	var	olduğu	dünyada,	sos-
yalist	bir	ülke	teorik	olarak	klasik	sosyalizmde	bulunmayan	politikalara	(özellikle	dış	
politikada)	mecbur	kalabilir.	Örnek	olarak;	Stalin	döneminde	imzalanan	Alman-Sov-
yet	Saldırmazlık	Paktı,	döneminde	dış	politika	açısından	zorunluluktu.	Almanya	 ile	
savaş	kaçınılmazdı	ancak	savaşın	ertelenmesi	ve	gerekli	hazırlıkların	yapılması	Sovyet	
iktidarı	için	çok	elzemdi.	Bu	pakt	imzalanmasa	Sovyetler	Birliği	2.	Emperyalist	Payla-
şım	Savaşı’na	hazırlıksız	girecek,	belki	de	Nazi	ordusu	tarafından	sosyalizm	mağlup	
edilecekti.	NEP	politikası	da	böyle	bir	zorunluluğun	eseridir.	Klasik	sosyalizmde	özel	
işletmelere	yer	yoktur,	ama	Bolşevikler	sosyalizmin	inşaası	için	taviz	vermek	zorunda	
kalmışlardır.	Aynı	zamanda	NEP	Stalin’in	söylediği	gibi	sosyalizmin	sanayi	atılımı	ya-
pabilmesi	için	gerekli	bir	sermaye	biriktirme	süreciydi.	
	 Hazırlık	dönemini	bitiren	Sovyetler,	 Stalin	 yönetiminde	hayata	geçirilen	bi-
rinci	beş	 yıllık	plan	 ile	ekonomik	atılım	gerçekleştirmiştir.	 Yapılan	plan	 ile	binlerce	
dönüm	araziyi	kapsayan	kolhozlar	kurulmuş,	kolektif	tarım	sistemi	yaratılmıştır	ve	bu	
durum	kulak	sınıfını	tasfiye	etmiştir.	Birinci	beş	yıllık	planın	en	önemli	özelliği	sanayi	
atılımı	süreci	olmasıdır.	Planlı	ekonomi	sayesinde	Sovyetler	Birliği	belki	100	yılda	ger-
çekleşecek	atılımı	çok	daha	kısa	zamanda	gerçekleştirmiştir.
 Hazal	 Yalın’ın	 hazırladığı	

tablolardan	 da	 Sovyetler	
Birliği	 büyüme	 rakamlarını	
görebiliriz.	 Yoksul,	 üretim	
araçları	yetersiz	bir	ülkeden,	
olağanüstü	 hızla	 büyüyen,	
dünyanın	 lideri	 konumuna	
gelen	bir	ülke.	Kapitalist	bir	
ülkede	 böyle	 bir	 büyüme	
söz	konusu	olmamıştır.
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SSCB	 tecrübe-
si,planlı	 eko-
nominin,	 sos-
yalizm	 inşaası	
için	 vazgeçil-
mez	 olduğunu	
göstermiştir.	
Bunun	ışığında	
anlam	 kaza-
nan	planlı	eko-
nomik	 fazla,	
bilim	ve	tekno-
loji	alanlarında	
insan	yaşamını	
ilerletmek	 için	
kullanıldığında	

en	uygun	üretim	düzeyine	ve	tüketim	düzeyine	ulaşır.
	 Kapitalist	düzende	 istihdam,	kalkınma	ve	 fazlanın	değerlendirilmesi	bir	 so-
rundur.	Bir	sosyo-ekonomik	sistemin	niteliği	konusunda	fikir	sahibi	olmak	için	onun	
insanın	potansiyel	varlığını	ortaya	çıkartıp	geliştirmekteki	başarısına	bakmak	gerek-
mektedir.	Kapitalist	düzende	üretimin	en	değersiz	ayağı	işçilerdir.	Üretici	işçilerin	ve-
rimlilikleri	ile	aldıkları	ücretler	arasındaki	fark	her	zaman	genişler.	Kapitalizmde	tam	
istihdam	mümkün	değildir.	Sermaye	fazlasının	kullanılma	biçimi	kalkınmayı	belirle-
yen	en	önemli	özelliklerdendir.	Kapitalizm,	kapitalizm	olarak	kaldıkça,	sermaye	fazla-
sı,	yaşam	düzeyini	yükseltmeye	değil	-çünkü	bu	durumda	kapitalistlerin	kazançların-
da	bir	azalma	söz	konusudur-	dış	ülkelere,	geri	kalmış	ülkelere	sermaye	ihracı	yoluyla	
bu	kârları	arttırmaya	yönelirler.	Kalkınma,	toplumsal,	siyasal	ve	ekonomik	yapılarda	
bir	dönüşüm,	üretim	ve	tüketimin	köklü	değişimidir.	Bu	köklü	değişim	ancak	planlı	
ekonomilerle	gerçekleşebilir.

 İngiliz Emperyalizmi
 Kapitalizmin	 ilk	 çıkış	 noktası	 İngiltere’dir.	 Buharla	 çalışan	makinelerin	 icadı	
ile	sanayi	devriminin	gerçekleşmesi,	üretimi	bir	üst	düzeye	taşımıştır	ve	İngiltere	bu	
atılımın	öncü	gücü	haline	gelmiştir.	İngiltere’nin	emperyalist	güç	haline	gelmesinin	
sebepleri	için	şunları	söyleyebiliriz;
	 Birincisi,	 yeni	 kıtaların	 ve	pazarların	 keşfi	Birleşik	 Krallık’ın	 zenginleşmesini	
sağlamıştır.	Özellikle	Amerika’nın	keşfi	ön	plana	çıkmaktadır.
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	 İkinci	olarak,	İngiltere’nin	askeri	olarak	yüksek	olan	gücü	işgal	edilen	ülkelerin	
sömürgeleştirilmesini	sağlamıştır.
	 Üçüncüsü,	 sömürge	ülkelerden	 taşınan	 zenginliklerin	üretim	araçlarına	 ve-
rimli	bir	şekilde	harcanması	gelişmeyi	sağlamıştır.
	 Yeni	kıtaların	keşfi	 ile	birlikte	Avrupa	ülkeleri,	yeni	sömürge	arayışlarına	gi-
rişmişlerdir.	Kuzey	ve	Güney	Amerika,	Afrika	kıtası,	Hindistan	bu	sömürge	yarışında	
işgal	edilmişlerdir.	Ham	madde	ve	doğal	kaynaklar	açısından	zayıf	olan	Avrupa’nın	
gelişmesi,	sömürge	ülkelerin	zenginlikleri	sayesinde	mümkün	olmuştur.	İngiliz	askeri	
gücünün	yüksek	olması	diğer	ülkelerin	işgalinde	ve	yönetilmesinde	önemlidir.	Özel-
likle	İngiliz	donanması	bu	dönemde	kritik	bir	rol	oynar.
		 İspanya’nın	da	bu	dönemde	askeri	güç	olarak	bir	üstünlüğü	olsa	da	,	İspanya,	
özellikle	Amerika	kıtasından	getirilen	altın	gibi	değerli	madenleri	ekonomik	yaşama	
geçirememiştir.	Elde	edilen	zenginlikler	lüks	eşyası	yapımı	vb.	şekillerde	harcanmış-
tır.	İspanya,	bu	zenginlikleri	üretim	araçları	gibi	ekonomik	altyapıya	harcamış	olsaydı	
şu	anda	belki	de	İspanyol	emperyalizminden	söz	ediyor	olabilirdik.	İngiliz	emperya-
lizminin	gücü	ekonomik	altyapıdan	ve	askeri	gücünün	birleşmesinden	ve	kazanılan	
zenginliklerin	doğru	değerlendirilmesinden	gelmektedir.
			 İngiliz	emperyalizminin	hakimliği	2.	Paylaşım	Savaşı’na	kadar	devam	etmiş-
tir.	Bu	 	hakimiyet	sömürge	ülkelerde	kurduğu	hakimiyet	sayesinde	gerçekleşmiştir.	
Üzerinde	güneş	batmayan	ülke	olarak	tanımlanan	İngiltere,	açık	işgal	politikası	yürüt-
müştür.	İngiltere’nin	gelişmesi	özellikle	Hindistan	işçi	sınıfının	sömürülmesiyle	müm-
kün	olmuştur.
 Amerikan Emperyalizmi
	 Sömürge	olmaktan	kurtulan	Amerika,	iç	savaş	döneminde	feodalizmi	temsil	
eden	‘’Güney’’	ve	kapitalizmi	temsil	eden	‘’Kuzey’’	olarak	ikiye	ayrılmıştır.	Bu	müca-
delede	‘’Kuzey’’	galip	çıkmıştır.	Bu	dönemden	1.	Paylaşım	Savaşı’na	kadar	olan	süreç-
te	Amerika,	içine	kapanıp	kendi	kapitalizmini	geliştirmiştir.	1.	Paylaşım	Savaşı’ndan	
2.	 Paylaşım	 Savaşı’na	 kadar	 olan	 süreç	 ise	Amerikan	 emperyalizminin	 dışa	 açılma	
ve	İngiliz	emperyalizminden	liderliği	alma	dönemidir.	Monroe	Doktriniyle	içe	odak-
lanma	dönemine	giren	ABD,	geriden	gelip	 sömürgesi	olduğu	 İngiltere’yi	geçmiştir.	
Bunu	birincisi;	Monroe	Doktrini	ile	hazırlanma	dönemine	girmesine,	ikinci	olarak	faz-
la	sermaye	birikimine,	üçüncüsü	askeri	ve	teknolojik	olarak	gelişmesine,	dördüncüsü	
doğal	zenginliklerinden	kaynaklı	dünyanın	pek	çok	ülkesinden	göç	alıp,	göçmenleri	
‘’Amerikanlaştırmasından’’	(ulusal	birliği	sağlamak	adına)	kaynaklı	gerçekleştirmiştir.								
Amerikan	emperyalizmi	için	kapitalizm	açısından	bakıldığında	bunu	bir	‘’başarı	öykü-
sü’’	olarak	niteleyebiliriz.
	 	 Yeni	Amerikan	emperyalizminin	bazı	özelliklerine	kısaca	bakacak	olur-
sak;	
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1)	ABD,	doğrudan	 ilhaka	dayalı	bir	sömürgecilik	modelini	yeğlememiştir.	Gizli	 işgal	
söz	konusudur.	(Irak	ve	Afganistan’da	açık	işgal	politikası	uygulamıştır.)
2) Medya	yoluyla	(TV,	sinema,	gazete	vb.)	yalan	haber	üretme	ve	güçlü	propaganda	
olanaklarına	sahiptir.
3)	Gizli	işgale	giriştiği	yerlerde	kendi	işbirlikçilerini	yaratma,	kukla	hükumetler	yarat-
ma	yoluna	gitmiştir.
4) Diğer	ülkeleri	kendine	bağlamış,	muhtaç	etmiştir.
			 Theodore	 Roosevelt	 başkan	 seçildikten	 sonra	 (1901)	Monroe	 Doktrini’nin	
uyarlamasını	yapar.	Roosevelt,	Monroe	Doktrinine	bağlılığını	ifade	eden	ama	gerek-
tiğinde	ABD’nin	polis	gücü	olarak	askeri	müdahalelere	mecbur	kalabileceğini	 ifade	
eder.	 Özellikle	 Güney	 Amerika’nın	 ABD’ye	 ait	 olduğunu	 ifade	 etmiş	 olur.	 Bu	 yeni	
Amerikan	saldırganlığının	ifadesidir.	1.paylaşım	savaşıyla	bu	saldırganlık	uluslararası	
niteliğe	ulaşır.	
			 2.	Paylaşım	Savaşı	sonrası	zayıflayan	Avrupa’ya	karşı	Amerika,	savaşı	toprak-
larından	uzak	tutabilmiştir	ve	savaş	sanayisi	ile	çok	büyük	kârlar	elde	etmiştir,	atom	
bombasının	tekelini	eline	almıştır.	Bu	koşullarda	Amerikan	emperyalizmi	hegomon	
güç	haline	gelmiştir.
			 Truman	Doktrini,	Marshall	Yardımı	ve	Yalta	Konferansı	yeni	bir	dönemin	baş-
langıcını	oluşturmuştur.
	 Truman	 Doktrini,	 komünizm	 ile	mücadeledir.	 Aynı	 zamanda	 soğuk	 savaşın	
başlama	dönemidir.	Marshall	yardımı	 ise	ekonomik	olarak	zayıf	ülkelerin	belli	 yar-
dımlar	yoluyla	ABD’ye	bağlanmasıdır.	Yalta	konferansı	Sovyetler	Birliği	ve	ABD’nin	iki	
farklı	sistem	olarak	dünyanın	lider	ülkeleri	konumuna	gelmesini	temsil	eder.
 Geri Kalmışlık
 Toplumlar	eşit	bir	şekilde	gelişmezler.	Kapitalizmin	çıkışında	da	eşit	bir	geliş-
me	söz	konusu	değildir.	Bu	yüzden	bazı	ülkeler	gelişim	açısından	‘’	geri	‘’	kalmışlardır	
ve	bu	ülkelerin	 emperyalizmden	 kopmadıkça,	 emperyalist	 ülkeler	 izin	 vermedikçe	
gelişebilmeleri	mümkün	değildir.	
	 Hindistan	ve	 Japonya	örneği	burada	güzel	bir	örnektir.	Kaynak	bakımından	
zengin	ama	sömürge	olan	Hindistan	‘’geri‘’	kalmışken,	doğal	kaynakları	az	olan,	sö-
mürge	olmaktan	kurtulan	ve	kendi	ekonomik	 fazlasını	 iç	piyasaya	yatıran	 Japonya	
daha	 fazla	 ‘’gelişmiştir’’.	 İngiltere’nin	 götürdüğü	 ekonomik	 artık	Hindistan’da	 yatı-
rılmış	olsaydı	Hindistan,	ekonomik	kalkınmada	daha	erken	bir	tarihte	belli	bir	yere	
gelmiş	olurdu.	Kısaca	bugünün	yoksul	ülkeleri	batının	sömürüsünden	kurtulabilseler,	
kendi	kalkınmalarını	geliştirebilseler	sonuç	çok	farklı	olurdu.	Bu	durum	dünyanın	her	
yerinde	yaşanmıştır,	yaşanmaktadır.	Osmanlı’nın	ve	Mısır’ın	kaderi	de	böyle	şekillen-
miştir.	
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			 Osmanlı’nın	İngilizlere	bağımlılığı	tekstil	sektörü	ile	başlamıştır.	İngiltere	geli-
şen	teknoloji	ile	Osmanlı’da	üretilen	aynı	ürünleri	daha	ucuza	,	daha	fazla	sayıda	pa-
zara	sürmüştür.	Pazar	İngiltere’nin	kontrolüne	geçmiştir.	Böyle	olunca	Osmanlı	eko-
nomisi	bağımlı	hale	gelmiştir.	Bir	başka	örnek	olarak	günümüzde	Afrika	kıtası	zengin	
madenlerine	rağmen	yoksuldur.	Klasik	kapitalizmde	bu	politikalar	zorunluluk	olduğu	
gibi;	emperyalizm	için	de	zorunludur.
      21.yy’da ABD Emperyalizmi
			 Bu	dönemin	kritik	süreçleri	11	Eylül	saldırısı	ve	Rusya’nın	Ukrayna’ya	müda-
halesidir.	11	Eylül	saldırısı	ABD’nin	saldırılamaz	ülke	imajını	çizmiştir.	(İran’ın	Irak’taki	
ABD	üslerini	vurması	da	bu	imajı	çizmiştir)	Ama	ABD	bu	saldırıyı	bir	avantaja	çevirme-
ye	çalışmıştır.	Ekonomik	olarak	kötüye	giden	ABD	,	11	Eylül	saldırısını,	Irak	ve	Afganis-
tan	işgalinin	bahanesi	olarak	kullanmıştır.	Bush	doktrini	(terörü	kaynağında	bitirme,	
demokrasi	götürme)	yeni	ABD	stratejisinin	ilanıdır.	Bu	doktrin	şunu	göstermektedir	
ki	ABD	kriz	içindedir	ve	yeni	savaşlara,	yeni	düşmanlara	muhtaçtır.	Irak	ve	Afganistan	
işgalleri	beklenen	ekonomik	büyümeyi	yaratmadı,	tersine	yüksek	maliyetler	krizi	de-
rinleştirdi.	2000’li	yıllar	sonrası	ABD	emperyalizmi	kapitalist	sistemi	bir	arada	tutan	
tek	güç	rolünden	gerilemeye	başlamıştır.	Lider	konumunu	özellikle	askeri	gücünden	
ve	doların	dünya	parası	olmasından	kaynaklı	korumaktadır.	Ama	ekonomik	olarak	Çin	
Halk	Cumhuriyeti’nin	ABD’yi	yakalaması,	askeri	açıdan	Rusya’nın	Sovyet	askeri	gücü-
nü	koruması	 ,	Avrupa’da	Almanya	ve	Fransa’nın	ABD’ye	tam	bağımlı	konumundan	
rahatsız	olmaları	ABD’nin	 tek	güç	pozisyonunu	bozmaktadır.	Rusya’nın	Ukrayna’ya	
saldırısı	ise	sonuçları	belli	olmamasına	rağmen	şimdiden	dönüm	noktası	olmuştur.
			 Kısaca	bu	dönem	için	şunları	diyebiliriz:
1) Yukarıdaki	haritada	görüldüğü	gibi	ABD,	Sovyetler	Birliğinin	çözülmesinden	son-

ra	da	NATO’ya	üye	ülke	sayılarını	art-
tırarak	 Rusya’yı	 çevrelemeye	 devam	
etmiştir.	ABD,	Rusya’yı	bu	kuşatmaya	
cevap	vermeye	itmiştir.	Rusya’nın	Uk-
rayna’ya	müdahalesi	de	bu	kuşatmayı	
kırmaktır.
2)	 Rusya,	 ABD’den	 izin	 almadan	 bir	
Avrupa	 toprağına	müdahale	etmiştir.	
Bu,	 Amerika’dan	 izin	 almadan	 her-
hangi	 bir	 yere	müdahale	 olmayacağı	
savını	çürütmüştür.	Amerika’nın	kont-
rolü	dışında	herhangi	bir	savaşın	baş-
laması	ABD’nin	tek	ve	ebedi	güç	(Yıllara göre NATO genişleme haritası)

Finlandiya ve İsveç’te NATO’ya katılma kararı 
almışlardır.
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konumunu	zayıflatmıştır.	Bu	müdahale	ABD	ve	NATO’ya	bir	meydan	okumadır.
3)	Putin’in	dış	politikadaki	sloganı	olan	“mutlu	1	milyar”	söylemi	anglo-sakson	ittifa-
kına	karşı	bir	meydan	okuma	olmakla	beraber	dünyanın	geri	bırakılmış	coğrafyaları	
tarafından	sempati	toplamaktadır.
4)	ABD’nin	medya	yoluyla	algı	yaratma	ve	propaganda	gücü	hâlâ	güçlüdür.	Rus	sanat-
çıları,	sporcuları	bile	yaptığı	propagandayla	dışlanmıştır.
5)	ABD,	zayıflayan	NATO	ve	Avrupa	ülkeleri	arasındaki	desteğini	 tekrardan	kuvvet-
lendirmiştir	ama	bu	destek	kesin	bir	destek	halinde	değildir.	Rusya,	Avrupa	ülkeleri	
içindeki	desteğini	arttırmaya	ve	çelişkilere	oynamaya	çalışmaktadır.	Savaşın	büyüme-
si	durumunda	Avrupa	ülkelerinin	ABD’ye	tam	destek	verip	vermeyeceği	belirsizdir.	
Özellikle	Almanya	ve	Fransa	bu	 ‘tek	yanlı	hizmet’	durumundan	rahatsız	olsalar	da	
henüz	askeri	açıdan	ABD’den	bağımsız	davranamamaktadırlar.	
6)	Savaştan	önce	ekonomik	olarak	zor	durumda	olan	ABD,	özellikle	savaş	sanayisinde	
önemli	kârlar	elde	etmiş	olsa	da	Amerika’da	ekonomik	kriz	derinleşmektedir.
7)	Yaptırımlara	rağmen	Rus	doğal	gazı	ve	tahılı,	dünya	ekonomisinde	hâlâ	etkilidir.	
ABD	ve	Avrupa	yeterli	alternatif	üretememişlerdir.	Batı	tarafında	enflasyon	hızla	yük-
selmektedir.
8)	Özellikle	Suudi	Arabistan	ve	körfez	ülkelerinde	petrol	üretiminin	azalmasında	gör-
düğümüz	gibi	Amerikan	bloğunda	yer	alan	ülkelerin	kendi	pozisyonlarını	beğenme-
dikleri	gözlemlenebilir.
9) Amerika’nın	Çin	Halk	Cumhuriyeti’nin	yükselmesini	engellemek	için	yapmak	iste-
diği	müdahale	–	çevreleme	politikası	ileri	bir	döneme	ertelenmek	zorunda	kalmıştır.
10)	Lenin’in	emperyalist	dönemin	dünyanın	savaş	yoluyla	paylaşılması	ve	yeni	güçler	
çıktığında	tekrardan	paylaşılması	tezinin	güncelliğini	koruduğu	tekrardan	gün	yüzüne	
çıkmıştır.
11) ABD	ve	Rusya	arasında	yeni	bir	uzlaşma	sağlanabilme	olasılığı	vardır.	İki	taraf	da	
şu	ana	kadar	kesin	bir	kopuş	yapmamıştır.	
12)	ABD,	Rusya’ya	karşı	yıpratma	savaşı	uygulamaktadır.	Rusya	içinde	Rus	oligarşisi-
nin	ve	halkın	desteği	Rusya’nın	savaş	politikasını	etkileyecektir.
13) İngiltere,	Amerika’dan	daha	Amerikancı,	savaş	kışkırtıcısı	konumundadır.	
14)	Ukrayna	müdahalesi	ile	birlikte	Rusya,Sovyetler	Birliği	dönemine	atıflarda	bulun-
sa	da,	Rusya	sosyalist	bir	ülke	değildir.	Eski	Sovyet	gücüne	özlem	duymaktadır.
15) Avrupa’da	aşırı	sağcı	partiler	oy	oranlarını	attırmaktadırlar.	İtalya’da	aşırı	sağcıla-
rın	iktidara	gelmesi,	İngiltere’de	başbakanların	istifası,	Fransa’da	Le	Pen’in
güç	kazanması	ve	son	olarak	darbe	girişimi	iddiasıyla	Almanya’da	düzenlenen	ope-
rasyon	göstermektedir	ki	Avrupa	demokrasisinde	kriz	hali	mevcuttur.
16)	Gideceği	yer	ve	sonuçları	belirsiz	bir	dönem	karşımızda	durmaktadır.
	 Rusya	ile	ilgili	son	olarak	Rusya’nın	emperyalist	bir	güç	olup	
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olmadığını	değerlendirebiliriz.	En	baştan	söylemek	gerekiyor	ki,	Rusya	emperyalist	
bir	güç	değildir.	Ama	emperyalist	bir	güç	olmaya	çalışıyor	diyebiliriz.	Rusya	neden	
emperyalist	güç	değildir	diye	baktığımızda	ilk	önce	şunu	net	bir	şekilde	ortaya	koy-
malıyız	ki	Lenin’in	emperyalizm	ile	ilgili	5	maddesinin	hepsinin	bir	ülkede	toplanması	
gerekmektedir.	Birkaç	özelliğin	bir	ülkede	yer	alması	o	ülkeyi	emperyalist	yapmaz,	
eğer	bu	nokta	atlanırsa	dünyada	birçok	devlet	emperyalist	güç	olarak	adlandırılmak	
zorunda	kalınacaktır.	(Türkiye	dahil)
   Rusya neden emperyalist güç değildir?
1)Rusya	ekonomik	olarak	zayıf	bir	ülkedir	ve	diğer	ülkelere	sermaye	ihracı	zayıftır.
2)Rus	bankaları	dünya	sisteminde	zayıf	konumdadır.
3)Rus	tekelleri	dünya	pazarını	paylaşabilecek	kadar	kuvvetli	değildirler.
4)Rusya,	Dünya’nın	paylaşılması	konusunda	kendini	büyütse	de	hâlâ	zayıf	bir	konum-
dadır.	Askeri	üs	 sayılarına	baktığımızda	özellikle	ABD	 ile	aralarında	çok	büyük	 fark	
bulunmaktadır.
5)Rusya’nın	diğer	ülkelere	kültürel,	siyasal	,	ideolojik	etkisi	zayıftır.
           Çin Halk Cumhuriyeti
	 Çin	ile	ilgili	yine	kısaca	şunları	söyleyebiliriz:
1)Çin	Halk	Cumhuriyeti	hem	askeri,	hem	de	(Rusya’ya	göre	farklı	olarak)	ekonomik	
bir	güçtür.	ABD	de	bu	yüzden	Rusya’dan	daha	çok	Çin’i	yıpratmak	istemektedir.	Ame-
rika’nın	Rusya	ile	sistemsel	bir	krizi	yok	iken	Çin	ile	sistem	farklılığı	da	söz	konusudur.	
ABD’nin	yayınladığı	Ulusal	Güvenlik	Strateji	belgesinde,Çin	tek	rakip	ülke	olarak	ta-
nımlanmıştır.	
2)ABD’yi	ekonomik	olarak	geçmeye	en	yakın	ülke	Çin’dir.	ABD’nin	gücünü	sarsmak-
tadır.
3)Çin	merkezli	4	banka	bugün	dünya	ekonomisindeki	en	güçlü	bankalar	arasındadır.	
Buradan	Çin	ekonomisinin	sermaye	bakımından	da	güçlü	olduğunu	söyleyebiliriz.
4)Çin	Halk	Cumhuriyeti’nin	şu	anki	sistem	konumunu	net	olarak	belirlemek	zordur.	
Tam	anlamıyla	sosyalist	sistem	de	,	kapitalist	sistem	de	diyemeyiz.	Çin	büyümesinin	
tamamlanması	ve	Dünyadaki	konjonktür,	Çin’in	sistem	yolunun	belirleyicisi	olacaktır.	
Çin’de	kapitalizme	doğru	ya	da	sosyalizme	doğru	kopuş	kaçınılmazdır,	ama	bu	zaman	
alacaktır.
5)Çin’de	komünist	partinin	varlığı	önemlidir.	Milyonlarca	insan	sosyalist	 ilkeleri	öğ-
renmektedir.	Özellikle	Çin’li	 yazarlarca	yapılan	yeni	 sosyalizm	tartışmaları	 sosyalist	
fikirlerin	 geliştirilmesi	 bakımından	 önemlidir.	 Bu,	 sadece	 Çin	 içinde	 kalmamakta,	
dünya	çapında	yeni	bir	sosyalizm	tartışmalarına	yol	açmaktadır.	Sovyetler	Birliği’nin	
çözülmesiyle	zayıflayan	Marksizm	yeniden	alternatif	olarak	görülmeye	başlanmak-
tadır.
6)Çin’in	zayıf	tarafı,	ihracat	bakımından	dış	pazarlara	olan	bağımlılığı	ve	
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doğal	kaynaklarının	ülke	içine	yetmiyor	oluşudur.	Olası	bir	Amerikan	yaptırımları	Çin’i	
Rusya’ya	göre	daha	fazla	etkileyecektir.	Bu	yüzden	özellikle	Tayvan	krizinde	Çin	tem-
kinli	adımlar	atmaktadır.
7)Çin	dış	politikası	yeni	yeni	dış	ülkelere	açılmaktadır.	Çin	sisteminin	yolunun	ne	yöne	
evrileceği	ile	ilgili	Çin	dış	politikası	önemli	bir	gösterge	olacaktır.
 Ortadoğu’da Emperyalizm 
	 Emperyalist	ülkeler	geçmişte	de,	günümüzde	de	sürekli	olarak	Ortadoğu’ya	
müdahale	etme	arayışı	içerisinde	olmuşlardır.	Gerek	islamiyetten	önce	olsun,	gerek-
se	de	islamiyetten	sonra	olsun	doğu	toplumları	batı	toplumlarına	göre	uzun	zaman	
daha	gelişmiş	bir	medeniyet	olarak	yaşamıştı.	Bilim,	sanat,	felsefe	alanlarında	doğu	
toplumları	Avrupa’yı	geride	bırakmış,	bu	alanlarda	önemli	gelişmeler	göstermiştir,	
batının	gelecekte	sahip	olacağı	gelişmişliğin	altyapısını	sağlamışlardır.	Bu	dönemde	
Avrupa,	ekonomik	ve	askeri	güç	açısından	dağınık	ve	zayıf	kalmıştır.	Doğunun	zengin-
liklerini	ele	geçirmek	için	başlatılan	haçlı	seferleri	ise	başarılı	olamamıştır.	Doğu’nun	
bu	üstünlüğünü	kaybedişi	özellikle	kapitalizmin	doğuş	süreciyle	başlar.	Burada	şunu	
söylemeliyiz	ki	doğu	toplumlarında	da	kapitalist	üretim	ilişkileri	söz	konusudur	ama	
daha	geç	bir	dönemde	ortaya	 çıkmıştır.	 Yani	 kapitalizm	Avrupa’ya	özgü	bir	 sistem	
değil,	evrensel	bir	sistemdir.	
	 Hızla	gelişen	Avrupa	kapitalizmi	dışa	açılınca	doğu	toplumlarının	özgün	geli-
şimini	engellemiştir,	yeterli	düzeyde	gelişemeyen	doğu	toplumu	batı	kapitalizmine	
bağımlı	hale	gelmiştir.	1838’de	Osmanlı	ve	İngiltere	arasında	imzalanan	Balta	Lima-

nı	 Antlaşması	 buna	
en	 iyi	 örneklerden	
birisidir.	 20.	 yy’nin	
başına	 gelindiğin-
de	 İngiltere,	 Fransa,	
Rusya	 ve	 Almanya	
Ortadoğu’da	 hakimi-
yet	 kurmaya	 çalış-
mışlardır.	 Bu	 güçler	
arasındaki	mücadele	
Ortadoğu’yu	 şekil-
lendirmiştir.	 Ortado-
ğu’da	emperyalizmin	
politikalarına	 genel	
çizgileriyle	 bakacak	
olursak	şunları
söyleyebiliriz.
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	 1.Paylaşım	Savaşı(1916)	sırasında	gizli	bir	şekilde	imzalanan	Sykes-Picot	an-
laşmasıyla	 Ortadoğu,	 emperyalist	 güçler	 tarafından	 paylaşılmak	 istenmiştir.	Masa	
başında	cetvelle	çizilen	Ortadoğu	haritası	özellikle	Arap	ve	Kürt	halklarını	birbirinden	
ayırmış,	günümüze	kadar	uzanan	krizler	 silsilesini	yaratmıştır.	Sovyetler	Birliği	gizli	
olan	bu	anlaşmayı	dünya	halklarına	teşhir	etmiş,	emperyalizmin	sömürgecilik	plan-
ları	ortaya	çıkmıştır.	Bu	dönemde	İngiliz	emperyalizmi	kendi	çıkarları	 için	bir	sorun	
olarak	gördüğü	Arap	milliyetçiliğinin	gelişiminden	rahatsızlık	duymaktadır.	Bu	nokta-
da	İngiliz	emperyalizmi	Arap	topraklarının	ortasında	kurulacak	bir	Yahudi	devletinin	
İngiliz	 çıkarları	 açısından	 faydalı	 olacağını	 öngörmüştür.	 İngiltere’nin	 öncülüğünde	
1917	yılındaki	Balfour	Deklarasyonu,	Filistin	topraklarında	İsrail	Devleti’nin	kurulma-
sının	 temellerini	 atmıştır.	 Filistin	 topraklarında	 İngiliz	manda	yönetimi	döneminde	
Yahudi	göçünde	büyük	bir	artış	yaşanmıştır.	20.yy.’nin	başında	Filistin’de	20	bin	Yahu-
di	varken	1945’e	gelindiğinde	bu	sayı	550bin’e	ulaşmıştır.	2.	Paylaşım	Savaşı	sonrası	
zayıflayan	İngiltere	ve	Fransa,	manda	yönetimlerini	devam	ettirememişlerdir.	Manda	
yönetimleri	birbiri	ardına	bağımsızlıklarını	kazanmaya	başlamışlardır.	2.	Paylaşım	Sa-
vaşı	sonrası	dünya,	Sovyetlerin	liderliğindeki	sosyalist	blok	ve	ABD’nin	liderlik	ettiği	
emperyalist	blok	olarak	ikiye	ayrılmıştır.	Emperyalizmin	liderliğini	eline	alan	ABD’nin	
Ortadoğu	politikası	“gizli	işgal”	şeklinde	olmuş,	eski	manda	yönetimlerini	kendi	etki	
alanı	 içerisinde	tutmaya	çalışmıştır.	Sovyetler	Birliği	 ise	Ortadoğu	halklarına	dönük	
düşmanca	bir	politika	izlememiş,	onları	sömürgeleştirme	çabası	içerisinde	olmamış-
tır.	İngiltere,	Fransa	ve	ABD	gibi	emperyalist	ülkeler	her	zaman	Ortadoğu	halkları	ta-
rafından	şüphe	ile	karşılanmışlardır.	Mısır,	Suriye,	Irak,	Libya	ve	Cezayir	gibi	ülkelerde	
emperyalizme	karşı	bağımsızlık	söylemini	geliştiren	Arap	milliyetçi	rejimleri	iktidara	
gelmiştir.	Arap	Sosyalizmi	de	denilen	bu	hareket,	sosyalizmin	temel	dayanağı	olan	sı-
nıf	mücadelesini	reddeden	küçük	burjuva	popülist	hareketlerdir.	Sovyetler	Birliği’nin	
dünya	planında	yarattığı	olumlu	havadan	etkilenmişlerdir	ancak	sosyalist	pratik	ser-
gilemekten	çok	uzaktırlar.	Arap	milliyetçi	rejimleri	emperyalizm	ile	bir	düzeyde	çatı-
şırken	aynı	zamanda	onun	dünya	sistemi	içerisinde	yer	alma	arayışında	olmuşlardır.	
1948	Arap-İsrail	savaşında	yenilen	Arap	devletlerinde	emperyalizm	karşıtı,	milliyetçi	
rejimler	popüler	olmuşlardır.	Bu	rejimlerden	en	çok	öne	çıkanı	1952	yılında	iktidara	
gelen	Cemal	Abdul	Nasır	 liderliğindeki	Mısır	olmuştur.	Nasır’ın	hem	emperyalizme	
karşı	duruşu	hem	de	bağımsız	siyaset	 izleme	 ısrarı	onu	bağlantısızlar	hareketi	ola-
rak	örgütlenen	ve	esasen	Sovyetler	Birliği-ABD	çatışmasında	tarafsız	olma	eğilimin-
de	olan	ülkeler	için	en	önemli	liderlerden	biri	haline	getirmiştir.	Nasır,	1956	yılında	
Süveyş	 Kanalı’nı	 kamulaştırmıştır.	 Buna	 karşılık	 İngiltere	 ve	 Fransa’nın	Mısır’ı	 işgal	
etme	planları	Sovyetlerin	Mısır’a	tam	desteği	ile	boşa	düşürülmüştür.	Sovyetler	Birli-
ği	Arap-İsrail	savaşlarında	hem	ekonomik	hem	de	askeri	olarak	Arap	milliyetçi	rejim-
lerini	desteklemiştir.	1967’deki	Altı	Gün	Savaşı’nda	İsrail’in	zaferi	Arap	milliyetçi
rejimlerinin	imajını	çizmiştir.	Nasır	bu	yenilgiden	sonra	istifa	etse	de	halkın
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yoğun	desteği	nedeniyle	vazgeçmiştir.	Bu	yenilgi	ile	aynı	zamanda	Arap	devletlerinin	
Filistin	davasına	doğrudan	etkisi	sınırlandırılmıştır.	El-Fetih,	FHKC	gibi	örgütlerin	orta-
ya	çıkışı	FKÖ’yü	daha	etkili	bir	güç	haline	getirmiştir.	1973	Arap-İsrail	savaşı	1967’deki	
savaşa	göre	Arapların	daha	etkili	olduğu	bir	savaştır.	İsrail	bu	savaşın	başında	ağır	ka-
yıplar	vermiş	ve	Mısır-Suriye	orduları	önemli	ilerlemeler	katetmiştir.	Savaşın	sonuna	
doğru	ABD’nin	İsrail’e	yaptığı	yardımlar	İsrail’in	daha	ağır	sonuçlarla	karşılaşmasının	
önüne	geçmiştir.	Bu	yönüyle	ABD,	İsrail’i	askeri	açıdan	sürekli	güçlü	kılarak	onun	gü-
venliğini	garanti	altına	alma	politikası	izlemiştir.	Bu	politikanın	sonucu	olarak	ABD’nin	
beklentisi	İsrail’in	askeri	olarak	yenilmezliği	üzerinden	Arap	rejimlerini	müzakere	ve	
barışa	ikna	etmektir.	Bu	konuda	top	yekün	Arap	devletleri	ile	bir	barış	yerine	tek	tek	
devletlerle	barış	yapma	politikası	izlenmiştir.	Bu	politika	Mısır’da	başarılı	oluştur,	Na-
sır	sonrasında	Enver	Sedat	İsrail	ile	barış	yaparak	Sovyetler	ile	olan	işbirliğini	bitirmiş	
ve	ABD	çizgisine	yönelmiştir.
	 	1979	İran	İslam	devrimi,	ABD	emperyalizminin	bölgede	önemli	müttefiklerin-
den	birini	kaybetmesi	anlamına	gelmiştir.	ABD	yanlısı	Şah	yönetimine	karşı,	devrim	sı-
rasında	komünistlerin	başını	çektiği	sol,liberal	ve	İslamcı	gruplar	Şah	rejimini	devirmek	
için	birleşmiştir.	Devrim	başarıya	ulaştıktan	sonra	iktidarı	ele	geçiren	Humeyni	lider-
liğindeki	İslamcı	kesim,	komünistlere	karşı	tasfiye	sürecini	başlatıp,	çok	sayıda	komü-

nisti	 katletmiş-
tir.	1980	yılında	
başlayan	 Irak-	
İran	 savaşı	
1988	 yılına	 ka-
dar	 sürmüştür.	
Saddam	 Hü-
seyin	 yöneti-
mindeki	 Irak’ın	
başlangıç	 aşa-
masındaki	 iler-
leyişi	 İran’ın	
direnişiyle	 kar-
şılaşmış,	 uzun	
yıllara	 yayılan	
savaş	 iki	 taraf	

için	de	sonuçsuz	bitmiştir.	Bu	savaşta	ABD,	Irak’ı	desteklemiş,	çeşitli	yollarla	silah	ve	
maddi	yardım	yapmıştır.	ABD	şirketleri	kimyasal	silah	yapımında	kullanılan	malzeme-
leri	bu	dönemde	Irak	yönetimine	satmıştır.	1982	Lübnan	Savaşı,	FKÖ	ve	enternasyo-
nalist	devrimcilerin	büyük	direnişine	sahne	olmuş	ancak	süreç	FKÖ’nün
Lübnan’ı	terk	etmeye	zorlanmasıyla	sonuçlanmıştır.	Sovyetler	Birliği’nin
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çözülmesi	 ile	birlikte	ABD,	Ortadoğu	siyasetinde	belirleyen	tek	güç	konumuna	gel-
miştir.	Sovyetlerin	çözülmesi	aynı	zamanda	Filistin	davasında	FKÖ’nün	zayıflamasına	
ve	İslamcı	örgütlerin	güçlenmesine	yol	açmıştır.
	 16	Mart	 1988’de	 Irak	 ordusu	 Kürt	 isyanlarını	 bastırmak	 için	 kimyasal	 silah	
kullanarak	Halepçe	Katliamını	gerçekleştirmiştir.	1990	yılına	gelindiğinde	Irak	ordu-
su,	Kuveyt’i	işgal	etmiştir.	İşgalden	haberi	olan	ABD,	Saddam	yönetimine	hiçbir	uya-
rıda	bulunmamış	ve	işgale	göz	yummuştur,	ardından	‘’öyle	bir	işgale	onay	vermedik,	
Arapların	iç	işlerine	karışmayız’’	diyerek	yalanlamıştır.	İşgalden	sonra	ABD-	Irak	iliş-
kileri	gerilir	ve	Irak’a	yaptırımlar	uygulanmaya	başlanır.	Bu	gerginliğin	temel	nedeni	
Saddam	Hüseyin’in	dolar	yerine	euro’yu	dünya	parası	olarak	kullanmak	istemesidir.	
Dolar’ın		dünya	parası	olarak	kullanılması	Amerikan	hegemonyası	için	vazgeçilmeye-
cek	bir	niteliktedir.		1991	yılında	ABD	liderliğindeki	koalisyon	güçleri	Irak’a	karşı	askeri	
harekat	gerçekleştirir(1.Körfez	Savaşı).Irak	ordusu	Kuveyt’den	çekilmek	zorunda	ka-
lır.	2003’de	ise	11	Eylül	saldırısını	ve	Irak	Ordusunun	kimyasal	silah	ürettiğini	bahane	
eden	ABD,	 ‘’demokrasi	götürme’’	bahanesi	 ile	 Irak’ı	 işgal	eder	ve	Saddam	Hüseyin	
idam	edilir.
	 2006	 İsrail-Lübnan	 savaşında	Hizbullah’ın	 kazandığı	 askeri	başarılar	Hizbul-
lah’ın	bölgede	belli	bir	güç	olmasını	sağlamıştır.	İran‘ın	Hizbullah’a	sağladığı	olanak-
ların	etkisi	bunda	etkilidir.	Sykes-Picot	anlaşması	ile	4	parçaya	bölünen	Kürdistan	da,	
emperyalizmin	saldırıları	altında	kalmıştır.	Rojava	Devrimi	Ortaoğu’da	gelişen	Arap	
baharı	hareketlerinin	 tek	devrimci	ve	 ilerici	 sonucu	olmuştur.	Bunun	dışındaki	bü-
tün	ülkelerde	emperyalizme	bağlı	rejimler	tekrardan	iktidara	gelmişlerdir.	Ama	şunu	
belirtmeliyiz	ki	emperyalist	politikalar	Ortadoğu	halklarından	yeterli	bir	karşılık	bu-
lamamaktadır,	halklar	emperyalizm	ile	barışmamaktadırlar.	Emperyalizme	karşı	mü-
cadeleler	dönemsel	 olarak	 gerilese	de	emperyalizm	karşıtlığı	Ortadoğu’da	ön	pla-
na	çıkmıştır.	Emperyalizmin		Ortadoğu	planlarını	bozan	en	büyük	güç	Kürt	Özgürlük	
Hareketi	ve	onun	öncülüğünde	gelişen	Rojava	Devrimi	olmuştur.	 IŞİD’in	kurulması	
ABD’nin	eli	ile	gerçekleşmiş	ve	IŞİD’in	güç	kazanmasına	ABD	izin	vermiştir.	Kürt	hal-
kının	direnişi	ile	IŞİD	yenilgiye	uğratılmıştır.	Kürt	Özgürlük	Hareketi’nin	yükselişi	kar-
şısında	ABD,	YPG’ye	IŞİD’e	karşı	mücadelede	kısmi	destekler	vermek	mecburiyetinde	
kalmıştır.	ABD	ve	YPG	arasındaki	bu	kısmi	 ilişki	karşılıklı	çıkarlar	doğrultusunda	ge-
lişmiştir.	YPG,	Türkiye	ve	Suriye	Rejimlerinin	saldırılarına	karşı	frenleyici	güç	olarak	
ABD’yi	yanında	 tutmaya	çalışmaktadır.	ABD	 ise	Suriye	sahasında	elde	ettiği	üsleri-
ni	ve	sahadaki	varlığını	kaybetmek	istememektedir.	ABD	bu	nokta	üzerinden	Rojava	
Devrimi’ni	sınırlandırmayı,	buradaki	PKK	etkisini	 zayıflatmayı	ve	Kürt	Özgürlük	Ha-
reketi’ni	emperyalizme	tam	bağımlı	KDP	çizgisine	getirmeye	çalışmaktadır.	ABD	ve	
AKP-MHP	faşist	iktidarı	ilişkilerinde	bazı	gerginlikler	yaşansa	da	mesele	Kürt	Özgürlük	
Hareketine	karşı	mücadele	olduğunda	ortaklaşma	söz	konusudur.	AKP-MHP
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faşist	rejimi	24	Temmuz	2015’ten	itibaren	Kürt	Özgürlük	Hareketine	karşı	çok	büyük	
ve	kapsamlı	bir	savaş	başlatmıştır	ve	bu	savaş	halen	devam	etmektedir.	Bu	tasfiye	
konsepti	ABD	ve	NATO’nun	onayı	 ile	başlamıştır.	Güney	Kürdistan’da	devam	eden	
işgal	saldırıları	Türkiye,	KDP	ve	NATO	ortak	operasyonudur.	Bu	yönü	ile	ABD	ve	NATO	
bir	çok	açıdan	Türk	devletine	ciddi	bir	destek	vermektedir.	ABD’nin	PKK	 lider	kad-
rolarının	 üzerine	 para	 ödülü	 koyması,	 Türk	 devletinin	 kimyasal	 ve	 taktik	 nükleer	
saldırılarına	karşı	uluslararası	kamuoyunun	sessiz	kalması,	Kürt	halk	önderi	Öcalan	
üzerindeki	 tecrite	göz	yumulması	bu	desteğin	en	önemli	göstergelerindendir.	Aynı	
zamanda	Türk	keşif	uçaklarının	üretilmesi	ve	geliştirilmesinde,	savaş	maliyetlerinin	
karşılanmasında	ABD	ve	NATO	ülkelerinin	ciddi	destekleri	vardır.	Kürtlerin	kuşatılarak	
yalnızlaştırılması	ve	PKK’nin	tasfiye	edilmesi	AKP,	ABD	ve	NATO	ekseninin	ortak	hede-
fidir	ancak	bugün	itibari	ile	Kürt	Özgürlük	Hareketini	tasfiye	planı	gerillanın	direnişiy-
le	durdurulmuştur.	Bu	emperyalist	saldırganlığa	karşı	en	iyi	cevap;	Anti-emperyalist,	
enternasyonalist	direnişi	büyütmektir.	
 Anti Emperyalizm
	 Emperyalizm,	 kapitalizmdir	 ve	 kapitalizme	 cepheleşmeden	 emperyalizme	
karşı	çıkmak	ve	anti	emperyalist	olmak	mümkün	değildir.	Dolayısıyla	kapitalizmi	yık-
ma	perspektifine	sahip	olmayan	bir	hareketin	Marksist-Leninist	düzlemde	anti	em-
peryalist	olma	iddiası	da	yoktur.	Sovyetler	ile	birlikte	anti	emperyalizm	kavramı	yay-
gınlaşmıştır	ancak	Sovyetlerin	çözülüşü	ile	bu	kavramın	içi	boşaltılmıştır.	İçi	boşaltılan	
bu	kavram	bugün	İslamcı,	gerici	ve	hatta	faşistler	tarafından	kullanılsa	da	kapitalizm	
ve	sömürge	karşıtlığı	anti-emperyalizmin	belirleyicisidir.	Türkiye	ve	Kürdistan’da	da	
sömürgeci	 faşizme	karşı	dövüşmeden	ne	anti-faşist,	ne	de	anti-emperyalist	oluna-
maz.	Bu	noktadan	hareketle	diyebiliriz	ki	anti	emperyalizm	ancak	enternasyonalist	
mücadelenin	örgütlenmesi	ile	pratiğe	geçirebilir.	Enternasyonalizm	tam	anlamını	2.	
Enternasyonal’den	kopuş	ile	bulmuştur.	Lenin	ve	Rosa	Lüksemburg’un	önderliğinde	
gerçekleşen	bu	kopuşun	nedeni	bir	savaş	durumunda	sosyalistlerin	tavrının	ne	olaca-
ğıydı.	Sosyalistler	ve	proletarya,	anavatan	savunması	adı	altında	burjuva	devletlerini	
mi	destekleyecekler	yoksa	baş	düşmanları	olan	burjuva	düzenlere	karşı	mı	savaşa-
caklardır?	Stuttgart	Kongresi’nde	Rosa	 Luksemburg	ve	 Lenin’in	önerisiyle	 şu	karar	
alınmıştır.	“Savaş	her	şeye	karşın	patlayacaksa,	onun	çabuk	bitmesi	için	çalışmak	ve	
kitleleri	ayaklandırıp	kapitalist	sınıf	egemenliğinin	yıkılışını	çabuklaştırmak	için	sava-
şın	getirdiği	ekonomik	ve	politik	bunalımları	bütün	güçleriyle	kullanmak	sosyalistle-
rin	görevidir.”	
	 1.Emperyalist	 Paylaşım	 Savaşı’nın	 başlamasıyla	 kongrede	 alınan	 bu	 karara	
Avrupa’daki	sosyal	demokratlar	ve	oportunistler	tarafından	uyulmadı	ve	kendi	dev-
letlerinin	yanında	saf	tuttular.	Emperyalistlerin	arasındaki	çatışma,	proletaryanın	
1.	Emperyalist	Paylaşım	Savaşı’nı	iç	savaşa	dönüştürmesine	imkan	verecek
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ve	Şubat	devrimi	gerçekleşecektir.	Emperyalist	savaşı	işçi	sınıfının	kapitalizme	karşı	
başkaldırısına	dönüştürme,	iç	savaşı	geliştirme	ve	bunu	bir	ayaklanmaya	yükseltme	
hedefi,	Lenin’in	öncülüğünde	2.Enternasyonal’den	kopuşu	yarattı.	Komünist	Enter-
nasyonal’in	kurulmasıyla	enternasyonalizm	gerçek	kimliğine	kavuştu.	Bu	noktadan	
günümüze	baktığımızda	Türkiye	 sahasında	Kürt	Özgürlük	Hareketi’nin	 yanında	yer	
alma	 turnusol	 kağıdı	 işlevi	 görmekte,	 kimin	 nerede	 saf	 tuttuğu	 açığa	 çıkmaktadır.	
Bugün,	emperyalizme	karşı	enternasyonalist	mücadelenin	somut	karşılığı	Rojava’dan	
yükselen	 direniştir.	 Dünyanın	 her	 köşesinden	 gelip	 önce	 IŞID,	 ardından	 AKP-MHP	
faşizminin	 işgal	 saldırılarına	 karşı	 direnen	 enternasyonalistler,	 Komünist	 Enternas-
yonal’in	devam	ettiricileridirler.	 İspanya	 İç	Savaşı’nı,	Küba	Devrimi’ni	savunup	yanı	
başındaki	Rojava	Devrimi’ni	görmezden	gelerek	enternasyonalizmin	görevlerinden	
kaçanlar	 ise	 çürümeye	mahkumlardır.	 Yine	 günümüzde	 olası	 bir	 Rusya-ABD-NATO	
çatışması	ya	da	ABD-ÇİN	çatışması	devrimci	hareketlere	krizi	iç	savaşa	dönüştürme	
fırsatı	verecektir.	Kapitalizmin	bu	krizleri	ancak	enternasyonalist	bir	partinin	öncülü-
ğünde	örgütlü	mücadele	ile	başarıya	ulaşabilir.
 Sonuç
		 Lenin’in	 emperyalizm	 tanımı	 günümüzde	 hala	 yol	 göstericidir.	 Emperyalist	
güçlerin	dünyayı	paylaşımı	ve	yeni	emperyalist	aktörler	arasındaki	rekabet	dünyayı	
kaosa	sürüklemektedir.	Doğanın	talanı,	 iklim	krizi	 ,	 insanın	kendine	yabancılaşması	
tarihte	hiçbir	zaman	bu	kadar	yüksek	seviyeye	çıkmamıştır.	Marks’ın,	Lenin’in	öğreti-
lerini	tahribata	uğratmaya	çalışan	post-marksistler,	yapı-bozumcular	emperyalizmin	
saldırıları	karşısında	kendilerine	ait	hiçbir	yeni	fikir	öne	sürememektedirler.	Liberal	
aydınlar,	kapitalizmin	bu	sürdürülemez	durumuna	alternatif	olarak	sürdürülebilir	ye-
şil	bir	kapitalizm	önermektedirler.	Daha	az	kar	hırsı,	daha	az	barbarlık,	çevre	tahri-
batının	daha	yaşanılabilir	bir	durumda	olmasını	önerirler.	Ancak	bu	şekilde	kapitalist	
dünyanın	ömrünü	arttırabileceğini	söylerler	ama	bu	iyi	niyet	beklentilerinin	kapitaliz-
min	doğasına	ters	olduğunu	kabullenmek	istemezler.	Kapitalizmde	krizler	yapısaldır,	
bir	kriz	ancak	diğer	bir	krize	kadar	ertelenebilir.	Kapitalizmde	nihai	çözüm	yoktur.	 	
	 Güncel	olarak	görebildiğimiz	suni	ekonomik	krizler	(gıda	krizi,	enerji	krizi,	çip	
krizi,	tedarik	krizi	vb.)	ve	yapısal	ekonomik	krizler	(işsizliğin	artması	enflasyon	yük-
selişi,	sermayenin	yoğunlaşma	zorunluluğu,	kârların	düşmesi,	yüksek	borç	artışları,	
ekolojik	kriz	vb.)	göstermektedir	ki	yaşanan	krizler	artık	tek	bir	ülkeyi,	tek	bir	bölge-
yi	değil,	 tüm	 insanlığı	etkilemektedir.	Krizler	artık	küresel	bir	boyut	halini	almıştır.	
Yaşanacak	olan	ayaklanmalar,	devrimler	de	artık	tek	bir	ülkeyi	değil	bütün	insanlığı	
etkileyecektir.	Bu	kriz	koşullarında	halkların	emperyalizme	olan	öfkesi	artmakta,	yeni	
alternatif	sistem	arayışları	hız	kazanmaktadır.	Marksizm	tekrardan	umut	ışığı	olarak	
dünya	sahnesine	çıkmaktadır.	Kendine	yetebilen	bir	ülkede	çıkacak	bir	sosyalist	dev-
rim,	dünyada	yeni	bir	devrimler	çağını	açacaktır.


