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Abstract:
After the industrial revolution, the rapid improvement of technology and the development of
the classical economics theory, unveil the globalization in the long run. In fact, the volume of
international trade reveals the integration of economics with one another. Within the result of
this integration, the economics which has excessive market relations with each other is defined
by bold economic literature which is called “dependency”. On this subject, the dependency
theory which is created by Neo-Marxists that arose from Marxists brings a new approach to the
growth and development of economics. On the other hand in the process of time, in terms of
growth and development in the Neo-classical economics theory, the predictions about the
development and the rise of the welfare level of countries failed. Therefore this situation, like
the dependency theory, reveals the necessity of examination of the theories that are made by
economics that remain out of mainstream economics. At that point, the purpose of the research
is the examination of applied in Turkey especially in 1980 and after, Neo-classical economics
policies on the perspective of dependency theory and the economic dependency relations, the
revelation of the problems of growth and development of Turkish economy. Consequently, this
research aims to give solutions to the problems of the growth and development of the Turkish
economy.
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Tarihin Sonu ve Son İnsan’ın Büyük Paradoksu: Bağımlılık
Teorisi
Özet:
Sanayi devriminden sonra teknolojinin hızla gelişmesi ve klasik iktisat teorisinin birçok ülke
tarafından kabul görerek uygulanması uzun vadede küreselleşme sürecini ortaya çıkarmıştır.
Öyle ki uluslararası ticaretin hacmi, günümüzde ülke ekonomilerinin birbirlerine olan
entegrasyonlarını gözler önüne sermektedir. Bu entegrasyonun sonucunda yoğun dış ticaret
ilişkisi içerisinde olan ülke ekonomileri arasındaki etkileşimse, ekonomi literatüründe
“bağımlılık” gibi güçlü bir kavramla tanımlanabilmektedir. Hatta bu konuda Marx’ın düşünce
yönteminden yola çıkan Neo-Marksistler tarafından oluşturulan bağımlılık teorisi, ülke
ekonomilerinin gelişme ve kalkınma sorununa karşı tamamen farklı bir yaklaşım getirmektedir.
Bunun yanı sıra gelişme ve kalkınma konusunda Neo-klasik iktisat teorisinde, zamanla tüm
ülkelerin gelişeceğine ve refah seviyelerinde artış olacağına dair yapılan öngörülerin
gerçekleşmemesiyse dikkat çekmektedir. Elbette bu durum da bağımlılık teorisi gibi ana akım
iktisadın dışında kalan iktisatçıların oluşturduğu teorilerin de incelenmesi gerektiğini ortaya
çıkartmaktadır. Bu noktada çalışmanın amacı, Türkiye’de özellikle 1980 ve sonrasında
uygulanan Neo-klasik ekonomi politikalarının bağımlılık teorisi perspektifinde incelenmesi ve
ekonomik bağımlılık ilişkilerinin Türkiye ekonomisinin büyüme ve kalkınma sorunuyla olan
ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Çalışma nihai olarak, tüm bu değerlendirmeler bağlamında,
Türkiye’nin büyüme ve kalkınma sorununa dair çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.
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