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Bilindiği ve hemen hatırlanacağı gibi, İstiklâl Marşı’mızın 4. kıtasının son 2 mısraı şöyledir: “Ulusun, 

korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar; 'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?”  
Mehmet Akif  Ersoy,  “ulusun,  korkma”  dediğinde  sözcüklere  iki  anlam  yüklemiştir.  Bir  taraftan, 

“Sen yücesin, ulusun, korkma” der; diğer  taraftan,  “bırak medeniyet dediğin  canavar ulusun,  çığlık 
atsın,”  der.  Son  mısrada  ise,  “medeniyet”  denilen  canavarı,  hem  “tek  bir  dişi  kalmış,  zayıflamış 
canavar,”  hem  de  “eşini  kaybedip  yalnızca  dişisi  kalmış  saldırgan  canavar”  olarak  anlatır.  Bu  iki 
mısradaki  derinliğe  her  okuyuşumda  tekrar  hayran  olurum.  Emperyalizm  ancak  böyle  güzel  tarif 
edilebilir. 

Emperyalizm  zayıfladıkça  saldırganlaşıyor,  ulumalarını  artırıyor.  “Medeniyyet”  denilen  de  bu 
zayıfladıkça daha da saldırganlaşan emperyalizmdir. 

Günümüzde  emperyalizmin  en  önemli  araçlarından  biri,  Uluslararası  Para  Fonu’dur  (IMF). 
Uluslararası Para Fonu, yılda birkaç kez Dünyanın Ekonomik Görünümü  isimli bir rapor yayımlar. Bu 
raporda, tüm dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendirir. IMF’nin son raporu, 2010 Nisan’ının son 
günleri  yayımlandı.  İlgilenenler  ve  yabancı  dil  bilenler,  216  sayfalık  bu  rapora  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf adresinden ulaşabilirler. 

Bu  rapora  göre  “gelişmiş  ekonomiler”  olarak  nitelendirilen  ve  büyük  çoğunluğunu  emperyalist 
ülkelerin oluşturduğu grup, 2008 yılında yüzde 0,5 oranında büyüdü, 2009 yılında yüzde 3,2 oranında 
küçüldü.  Almanya’nın  küçülmesi  yüzde  5,0  oranında  oldu.  Japonya  yüzde  5,2,  İngiltere  yüzde  4,9 
oranında küçüldü. Uluslararası Para Fonu’nun  iyimser tahminleri, gelişmiş ekonomilerin 2010 yılında 
yüzde  2,3  ve  2011  yılında  da  yüzde  2,4  oranında  büyüyeceği  doğrultusunda. Ancak  son  dönemde 
Yunanistan,  İspanya  ve  Portekiz’de  yaşanan  sorunlar,  emperyalist  sistemin  öyle  kolayca  krizi 
aşamayacağını gösteriyor. 

Günümüzde yaşanan, kapitalizmin üçüncü küresel krizidir. 
Birinci küresel kriz 1873 yılında başladı ve iniş çıkışlarla 1896 yılına kadar sürdü. İktisat tarihinde bu 

küresel  krize  Büyük  Buhran  denirdi.  Ancak  kapitalizmin  ikinci  küresel  krizi  olan  1929  buhranı 
patladığında, bu ikinci buhran o kadar etkili oldu ki, 23 yıl süren ilk küresel krize “Uzun Kriz” denmeye 
başlandı.  “Büyük  Buhran”  adı,  1929  yılında  başlayan  ve  birçok  ülkede  etkileri  ancak  İkinci  Dünya 
Savaşı  ile  sona  eren  krize  verildi. Günümüzde  ise  kapitalizmin  üçüncü  küresel  krizi  yaşanmaktadır. 
Üçüncü küresel kriz, emperyalizmin saldırganlığını artırmaktadır. Bu kriz de öyle birkaç yılda geçecek 
bir buhran değildir. İniş ve çıkışlarla, daha yıllarca sürecektir. İnsana değer vermeyen, insanı yalnızca 
üreten ve tüketen bir varlık olarak gören kapitalizm,  insanlığın başına yeni büyük sıkıntılar açacaktır. 
Bu sıkıntıların bir boyutu da, emperyalizmin saldırganlığıdır. Emperyalizmin Afganistan’da ve Irak’taki 
saldırıları, bunun en açık örneğidir. 

Emperyalizm,  dünyayı  sömürerek  elde  ettiği  kazancın  bir  bölümünü  kendi  halkına  aktararak, 
onlardan destek alır. Amerikan işçisi, Amerikan emperyalizminin Irak saldırısını bu nedenle destekler. 
Fransız  işçileri,  bu  nedenle  Fransız  emperyalizminin  1954‐1962  döneminde  Cezayir’de  uyguladığı 
vahşete  karşı  sesini  yükseltmedi.  Alman  işçileri,  bu  nedenle  Alman  emperyalizmini  destekliyor. 
Emperyalist ülkelerin  işçilerine ve  sendikalarına, emperyalist yağma  sofrasının kırıntıları ve artıkları 
verildikçe, onlar da bu saldırganlığa destek verir. Ancak son yıllarda onlar da  işsizlikten etkilenmeye 
başladılar. 

IMF’nin 2010 Nisan sonunda yayımladığı rapora göre, Amerika’da işsizlik oranı 2008 yılında yüzde 
5,8  iken,  2009  yılında  yüzde  9,3’e  yükselmiş.  Euro’yu  para  birimi  olarak  kullanan  Avrupa  Birliği 
ülkelerinde 2008 yılında yüzde 7,6 olan işsizlik oranı 2009 yılında yüzde 9,4’e çıkmış. Bu bölgede 2010 
yılındaki  işsizliğin  yüzde  10,5  düzeyine  yükselmesinin  beklendiği  belirtiliyor.  Japonya,  Kanada  ve 
İngiltere’de de işsizlik yükselmiş ve yükseliyor. 



Emperyalizm zayıfladıkça  saldırganlaşıyor ve kendisine uşaklık edenlere bile artık yeterince çıkar 
sağlayamıyor. 

Ancak emperyalizm kendiliğinden çökmez. 
Emperyalizmi çökertecek olan güç, mazlum milletlerin emperyalizme karşı mücadelesidir. 
Emperyalizm  çökerken  saldırganlaştıkça, mazlum milletlerin  emperyalizme  karşı mücadelesi  de 

yükselecektir.  
Emperyalizm  topraklarımızdan  kovuldukça,  emperyalist  ülkelerde  iç  sorunlar  artacak,  sofra 

kırıntıları  ve  artıkları  karşılığında  emperyalizme  uşaklık  eden  kesimler,  eski  efendilerine  karşı 
tepkilerini göstermek zorunda kalacaktır. 

“Medeniyyet”  denilen  tek  dişi  kalmış  canavar, mazlum milletlerin mücadelesiyle  zayıflatıldıkça, 
kendi kendini yiyip tüketecektir. 

 
 


