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GİRİŞ    

Sermaye birikiminin dinamikleri, toplumsal dönüşüm süreçlerinin bütünlüklü 

olarak anlaşılması açısından anahtar niteliktedir. Sermayeyi, belirli tarihsel koşullarda, 

belirli bir toplumsal üretim ilişkisi olarak ele alan1, sermayenin birikim 

mekanizmalarını ve örgütlenme biçimlerini ortaya koyan Marksist ekonomi politik 

yaklaşımı, toplumsal yapıyı belirleyen temel değişkenlerin analizi için bütünsel bir 

çerçeve sunar. Bu çerçeveye göre, devlet ve sınıf ilişkilerinin dönüşümü, sermaye 

birikiminin dünya ölçeğinde ulaştığı düzeyle yakından ilişkilidir. Bu düzeyin 

kavramsallaştırılması, belirli bir siyasi coğrafyadaki toplumsal ve ekonomik süreçlerin 

analizi için önemli bir hareket noktası sağlar.  

Dünya pazarının oluşumu, Marx’ın Kapital’deki analizinde ve birinci kuşak 

Marksistlerin emperyalizm kuramlarında sermaye birikimine içkin bir süreç ve 

kapitalizmin yayılmasının temeli olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede, sermayenin 

uluslararasılaşması, yani sermayenin farklı biçimleriyle (para, meta ve üretken 

sermaye) uluslararası ölçekte hareket etmesi, yeni bir olgu değil, kapitalist üretim 

ilişkilerinin ortaya çıkışından bu yana farklı evrelerde gelişen bir süreçtir. Farklı 

tarihsel evrelerde, sermayenin belirli bir biçimi, diğer biçimlerine göre daha hızlı ve 

daha geniş ölçekte hareket edebilir. Örneğin 19. yüzyılın ilk üç çeyreği boyunca 

kapitalizmin kapitalist olmayan toplumlara yayıldığı ilk evrede, esas olarak meta-

sermayenin uluslararasılaşması söz konusuyken, son çeyrekten Birinci Dünya 

Savaşı’na kadarki süreçte para-sermayenin uluslararasılaşması hız kazanmış ve 

emperyalist rekabetin temelini oluşturmuştur (Palloix, 1977; Van der Pijl, 1998: 53). 

                                                           
1 Marksist literatürde sermaye, “değerin, emek sömürüsüyle değerlendiği burjuva toplumunun özgül 
toplumsal ilişkisi” olarak tanımlanmaktadır (Bensussan ve Labica, 2016: 834).  
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İkinci Dünya Savaşı sonrası evrede ise, üretken sermayeye dayalı birikim süreci 

gelişmiş, son olarak 1970’lerin sonlarından itibaren (bir kez daha ve çok daha geniş 

ölçekte) para-sermayenin uluslararasılaşması hız ve yoğunluk kazanmıştır. 

Sermayenin ulusaşırılaşma süreçlerinde ortaya çıkan özgün koşullar, toplumsal sınıf 

ilişkilerinin anlaşılması açısından önemlidir.  

Sınıf oluşumu, Cox’un (1987: 389) vurguladığı gibi, verili, önceden 

belirlenmiş değil, üretimin yapısındaki değişiklikler ve bu değişikliklere karşı gelişen 

tepkilerden oluşan diyalektik bir süreçtir. Sınıf yapılarının oluşumunu çalışmak, hem 

ulusal hem de küresel düzeydeki toplumsal ve sosyo-ekonomik dinamikleri kavramayı 

gerektirir. Bunun için, bir yandan farklı toplumsal formasyonlardaki sınıf oluşumu 

süreçlerinin ayırt edici özelliklerini tespit ederken diğer yandan belirli sınıf ya da sınıf 

fraksiyonlarının küreselleşme eğilimini gösterebilen bir çerçeveye ihtiyaç vardır. 

Böyle bir çerçeve, ulusal-uluslararası ya da yerel-küresel gibi uzamsal-mekânsal 

ölçeklerden birini diğerini tercih etmektense, kapitalist üretim ilişkilerinin çok ölçekli, 

çok boyutlu dinamiklerini kavramaya imkân tanımalıdır. Ulusaşırı (transnational) 

kavramı, sermaye birikimi ve sınıf oluşumu süreçlerini farklı ölçek ve boyutlarıyla 

analiz düzeyine taşımaya elverişli bir teorik araç olarak ortaya çıkmıştır.  

Bu tezin temel eksenini oluşturan “ulusaşırı kapitalist sınıf” (transnational 

capitalist class) oluşumunun en önemli maddi temeli, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

ulusaşırı şirketlerin artan etkinliğiyle üretken sermayenin dünya ölçeğinde hızla 

yayılması, başka bir ifadeyle üretimin uluslararasılaşmasıdır. Bununla birlikte, 1980 

sonrası neoliberal yeniden yapılanma sürecinde, ulusal sermaye piyasalarının dışa 

açılmasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla daha bütünleşmiş ve küresel bir 

sermaye piyasası ortaya çıkmış, böylelikle çıkarları bu sürecin gelişmesinde yatan 
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kapitalist sınıfların ulusal sınırların ötesinde örgütlenmesi için önemli bir alan 

açılmıştır. 1980 sonrası para-sermayeye dayalı neoliberal birikim sürecinde sınıf 

oluşumunun temel dinamiği, işte bu bağlamda kapitalist sınıfların (sermaye 

sahipleriyle sermayeyi kontrol eden üst düzey yöneticilerin) ulusaşırı 

örgütlenmeleridir. Cox (1987: 359), bu süreçte belirli bloklar, ağlar ya da platformlar 

aracılığıyla örgütlenen ulusaşırı şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin 

kendine özgü bir sınıf bilinci kazandıklarını ve bir “ulusaşırı yönetici sınıfın” ortaya 

çıktığını öne sürmüştür. Cox’un perspektifini geliştiren Van der Pijl (1998), Sklair 

(2001) ve Robinson (2004) gibi düşünürlerin çalışmalarına dayanan “ulusaşırı 

kapitalist sınıf” (bundan sonra UKS) ise, daha karmaşık ve tartışmalı bir kavramdır. 

Sklair ve Robinson’a göre, UKS, ulusaşırı şirketlerin sahipleri ve yöneticileriyle üst 

düzey bürokrat ve politikacılardan oluşan ve ulus-devletlerden bağımsız olarak küresel 

ekonomi ve siyaseti yöneten hâkim sınıftır. Van der Pijl ise, UKS’yi ulusal 

bağlamından ve ulus-devletle ilişkisinden koparmadan, sermayeye ulusaşırı bir alan 

açmaya çalışan kapitalist sınıfların farklı ulusal bağlamlarda eşzamanlı olarak 

örgütlenmesine imkân tanıyan tarihsel ve toplumsal koşulları incelemiştir. Bu tezde, 

Van der Pjil’in Marksist sermaye fraksiyonları yaklaşımına2 dayanarak geliştirdiği 

ulusaşırı sınıf yaklaşımı doğrultusunda, UKS’yi oluşturan kapitalist sınıf fraksiyonları 

arasındaki rekabete odaklanılmış ve UKS, farklı sınıf ya da sınıf fraksiyonlarının 

                                                           
2 Marksist teoride sermaye fraksiyonları, Marx’ın Kapital’in ikinci ve üçüncü cildinde geliştirdiği para-
sermaye, meta-sermaye ve üretken sermaye tanımlarına dayanır. Para ve meta sermaye, sermayenin 
dolaşım aşamasına, üretken sermaye ise üretim aşamasına aittir. Buna göre ticaret burjuvazisi, sanayi 
burjuvazisi ve finansal burjuvazi temel kapitalist sınıf fraksiyonları olarak karşımıza çıkar. Diğer yandan 
Poulantzas’ın vurguladığı gibi (2003: 86- 95), sınıf fraksiyonları sorunu daha karmaşıktır, fraksiyonlar 
belirli bir üretim tarzını ve o tarzın ekonomik düzeyini yansıtmakla birlikte politik pratikleri olan birer 
toplumsal güç olarak ortaya çıkma eğilimindedir ve bu yüzden sınırlarını belirlemek kolay değildir. 
Poulantzas ayrıca (2003: 94), sadece politik düzeyde kendini bulan bazı fraksiyon örneklerine de 
(Marx’ın tanımladığı Fransa’daki Ulusal Kurucu Meclis’in “cumhuriyetçi burjuva fraksiyonu” gibi) dikkat 
çekmiştir. 
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birliğinden oluşan yekpare bir bütün değil, çelişkili bir mücadele alanı olarak 

kavramsallaştırılmıştır.   

Van der Pijl’in çerçevesine göre, sermayenin ulusaşırılaşması, küresel politik 

ekonominin “kalbinin attığı yer”i (heartland) oluşturan ve Avrupa-Kuzey Amerika 

ölçeğinde gelişen ulusaşırı bir alanda gerçekleşmektedir. Merkez-çevre ayrımına 

dayanan Bağımlılık kuramları açısından düşünürsek, “merkezin merkezi”ne denk 

düşen “heartland”, aynı zamanda ulusaşırı seçkinler ağının yükseldiği ve UKS 

bilincinin oluştuğu zemindir. UKS’nin dayandığı tarihsel ve kurumsal temellerin işaret 

ettiği Transatlantik ilişki, ulusaşırı sınıf analizlerinin çoğunlukla ABD ve Avrupa 

üzerine yoğunlaşmasına yol açmış ve araştırma gündemini çoğunlukla ABD 

hegemonyası ve Avrupa bütünleşmesi gibi meselelerle sınırlamıştır. Bu tezde ise, her 

ne kadar kapitalizmin merkezine özgü bir olgu olarak öne çıksa da, UKS’nin çevre 

ülkelerin küresel kapitalizme entegrasyon süreçlerinin anlaşılmasında yol gösterici 

olabileceği ileri sürülmüştür. Buna göre UKS, çevredeki geç kapitalistleşen ülkelerde 

birikim süreçlerinin ve sınıf ilişkilerinin nasıl farklılaştığını ve bu ülkelerin ulusaşırı 

birikim ve sınıf oluşumu süreçlerine nasıl katıldıklarını incelemek açısından kilit bir 

kavram olarak kullanılabilir. Tezde, Brezilya’daki ulusaşırılaşma süreci bu çerçevede 

analiz edilecektir.  

Brezilya, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşadığı hızlı sanayileşme süreci 

sayesinde, ulusaşırı birikim ağlarına, diğer çevre ülkelere kıyasla daha ileri düzeyde 

entegre olmuştur. Böylelikle, Brezilya’nın merkez ile çevre arasındaki hiyerarşi 

içerisindeki konumu, Wallerstein’in (1976) “yarı-çevre” olarak kavramsallaştırdığı 

düzeye erişmiştir. Sanayileşmiş merkezle hammadde ihraç eden çevre arasındaki 

uluslararası işbölümüne uymayan yarı-çevre ülkeler, merkez ülkeler karşısında çevre, 
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çevre ülkeler karşısında ise merkez konumundadır (Wallerstein, 1976: 462-463). 

Tezde, Brezilya gibi ülkeleri, çevreden yarı-çevre konumuna taşıyan birikim koşulları, 

farklı kapitalist sınıf fraksiyonlarını (özellikle de yerel ve yabancı sermayeyi) bu 

koşullar üzerinde uzlaştıran unsurlar temelinde incelenmiştir. Bu noktada belirtmek 

gerekir ki, tezde hem çevreyi hem de yarı-çevreyi kapsaması açısından “Güney” 

kavramı benimsenmiştir. Kuzey-Güney ayrımı, gelişmiş ile az gelişmiş/gelişmekte 

olan bölgeler arasındaki ayrımı vurgulaması açısından merkez-çevre ayrımına denk 

düşmekle beraber, daha kapsayıcı bir sınıflandırmaya dayanmaktadır. Merkez-çevre 

ikiliğine dayanan Bağımlılık kuramlarında gelişmişlik, sanayileşme düzeyine göre 

belirlenmekte ve sanayi mallarına bağımlılık, çevre ülkelerin en önemli ortak özelliği 

olarak öne çıkmaktadır. Ne var ki, sanayileşme seviyesiyle merkeze yaklaşan ve 

geleneksel merkez-çevre ilişkilerinin dışına çıkan yarı-çevre ülkelerin ortaya çıkması, 

“çevre” kategorisini tartışmalı hale getirmiştir. Özellikle 1970’lerden itibaren, çevrede 

sermaye-yoğun endüstriyel üretimin hızla gelişmesiyle birlikte, çevre ülkelerin üretim 

yapıları ve merkezle olan bağımlılık ilişkileri farklılaşmaya başlamıştır. Diğer yandan, 

Soğuk Savaş sonrasında “Üçüncü Dünya” kavramının da politik bağlamını 

yitirmesiyle birlikte, küreselleşme sürecinin yeni dinamiklerini karşılayabilecek bir 

kavram olarak “Güney” öne çıkmıştır.3 Son yirmi yılda, Güney ülkeleri arasında 

yatırım ve ticaret ilişkilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, Güney-Güney işbirliği, 

“yükselen Güney” ve “Küresel Güney”4 gibi kavramlar da uluslararası politik 

                                                           
3 Bağımlılık kuramlarını, gelişme sürecini sadece dış dinamiklerle açıklamakla ve sınıf çatışmasını ihmal 
etmekle eleştiren Marksist yaklaşımlar, “çevre” kavramından ziyade “Güney” kavramını daha yaygın 
olarak kullanmaktadır.  
4 Küresel Güney kavramı, Güney’le eşanlamlı olarak kullanılmakla birlikte, Güney’in bir bütün olarak 
küreselleştiğini vurgulamakta ve bu açıdan küreselleşme dönemindeki Güney’e işaret etmektedir. Bu 
tezde ele alınan Güney’in küresel kapitalizme eklemlenme süreci, sadece küreselleşme dönemi ile 
sınırlı değildir. Brezilya için bu sürecin tarihsel koşulları, sömürgecilik dönemine dayanmaktadır. 
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ekonominin gündemine girmiştir. Bu tezde, “Güney” kavramı, ekonomik olarak ister 

“gelişmekte olan”/”yükselen” ister “az gelişmiş” olarak sınıflandırılsın, çevre ve yarı-

çevredeki geç kapitalistmiş ülkeleri bir bütün olarak ele alan bir kavram olarak 

kullanılmıştır.  

2000’li yılların başı itibariyle “yükselen piyasa ekonomileri” olarak öne çıkan 

BRICS5 ülkeleri, bölgesel ve küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olmak isteyen 

aktörler olarak dikkat çekmiştir. Sadece ekonomik büyüklükleri değil, sermaye 

birikimi ve büyüme hızları, küresel ticarette giderek artan müzakere güçleri ve küresel 

siyaseti şekillendirme kapasiteleri açısından da BRICS ülkelerinin sahip olduğu 

potansiyel, uluslararası sistemde çok kutupluluğa doğru gidişin bir işareti olarak 

görülmüştür.6 Bununla birlikte, “yükselen güçler/ekonomiler” söylemi, 2008 küresel 

ekonomik krizinin ardından ABD hegemonyasının düşüşe geçtiğine dair tartışmalarla 

birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.7 Kriz sonrası dönemde “gelişmekte olan” 

ülkelerdeki makroekonomik göstergelerin gelişmiş ülkelere göre daha istikrarlı 

seyretmesi, yeni bir küresel ekonominin şekillendiği ve bu sürecin Kuzey ile Güney 

arasındaki ekonomik güç dengesini Güney lehine değiştirebileceği yönünde iddiaları 

beraberinde getirmiştir. Ancak, özellikle 2013’ten bu yana BRICS başta olmak üzere 

Güney’in önde gelen ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluk, “yükselen güçlerin” 

ABD hegemonyasını dengeleyeceğine dair öngörüleri yeniden tartışmaya açmıştır. 

                                                           
Dolayısıyla tezde, Güney için “küresel” vurgusuna ihtiyaç duyulmamış, Küresel Güney kavramı yerine 
daha kapsayıcı bir kavram olan Güney benimsenmiştir.  
5 BRIC kısaltmasını kullanarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i gruplandıran ilk kişi, uluslararası 
yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistlerinden Jim O’Neill’dir. 2001 raporunda O’Neill, BRIC 
ülkelerinin 2050’ye kadar dünya ekonomisinin en önemli aktörleri haline geleceğini savunmuştur. 
BRIC, Nisan 2011’de Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS haline gelmiştir. 
6 Literatüre örnek olarak: Alexandroff ve Cooper (2010); Hurrell ve Narlikar (2006); Cooper, Antkiewicz 
ve Shaw, Cooper ve Antkiewicz (2007). 
7 ABD hegemonyasının düşüşüyle ilgili literatüre örnek olarak: Zakaria (2008); Haass (2008); Brzezinski 
(2007).   
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Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve bundan olumsuz etkilenen ülkelerin 

başında Brezilya ve Rusya gibi hammadde ihracatçılarının gelmesi, BRICS’in ne 

kadar sağlam bir “duvar” örebileceği konusunda şüphe uyandırmaktadır.8 Nitekim 21. 

yüzyılın ilk on yıllık diliminde yeni bir ekonomik düzen inşa edebilecek potansiyele 

sahip ülkelerden biri olarak gösterilen Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ile beraber, 

yüksek cari açık ve enflasyon oranları ve düşük büyüme performanslarından dolayı 

“kırılgan beşli” olarak tanımlanan ülkeler arasında yer almıştır.9  

Makroekonomik göstergelere ve konjonktüre dayalı, devlet merkezli 

sınıflandırmaların, küresel ekonomideki dönüşümün dinamiklerinin anlaşılmasında 

elverişli bir araç olmadığı ortadadır. BRICS, yükselen güçler, kırılgan beşli gibi 

sınıflandırmalara dayanarak yapılan analizler, Güney ülkelerinin her birindeki kendine 

özgü toplumsal süreçleri göz ardı ettiği gibi, Güney’in bir bütün olarak küresel 

ekonomi içindeki konumunu çözümlemede de yetersiz kalmaktadır. Güney’in küresel 

sistem içindeki konumuna ve hegemonya ile ilişkisine yönelik eleştirel bir perspektif 

geliştirmek için, sermaye birikim süreçlerini, ülkesel bağlamından koparmadan, belirli 

bir toplumsal formasyon bağlamında ele alan sınıf merkezli analizlere ihtiyaç vardır. 

Buradan hareketle tezin çıkış noktası, Güney’in küresel kapitalizme 

eklemlenme sürecine yalnızca yukarıdan aşağıya ya da dıştan içe bir süreç olarak 

bakmak yerine, aşağıdan yukarıya ve içten dışa süreçlere odaklanmak ve böylelikle 

Güney’deki ulusaşırılaşma süreçlerini bütünlüklü bir şekilde kavramaktır. Bu 

                                                           
8 BRIC kısaltması, İngilizcede “tuğla” anlamına gelen “brick” kelimesine gönderme yapmaktadır.  
9 Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley’in Ağustos 2013 raporunda Türkiye, Brezilya, Güney 
Afrika, Hindistan ve Endonezya, ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımını azaltmasından en çok 
etkilenen ülkeler olarak gösterilmiş ve “kırılgan beşli” olarak tanımlanmıştır. 2016 sonunda Morgan 
Stanley bu listeyi güncelleyerek Brezilya ve Hindistan’ı çıkarmış, yerine Meksika ve Kolombiya’yı 
eklemiştir. 2017 sonunda ise, kredi derecelendirme kuruluşu S&P, farklı bir sınıflandırma ile Arjantin, 
Türkiye, Mısır, Katar ve Pakistan’ı yeni kırılgan beşli ilan etmiştir.    
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doğrultuda ulusaşırılaşma, Güney ülkelerine sadece dışarıdan birtakım düzenlemelerle 

dayatılan bir süreç olarak değil, farklı ulusal düzeylerde aynı anda örgütlenebilen bir 

sermaye birikim süreci olarak ele alınacaktır. Buna göre, Güney ekonomilerinin 

küresel ekonomi içerisindeki konumu, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik salt 

bir güç mücadelesi olarak anlaşılamaz. Güney’in yükselişini, doğrudan Kuzey’in 

“büyük güçleri” aleyhine gelişen bir süreç olarak tanımlamadan önce, Güneyli 

kapitalist sınıfların ulusaşırı sınıf oluşum süreçleri içerisindeki rolünü incelemek 

gerekir. Diğer yandan, ulusaşırılaşan Güneyli kapitalist sınıfların çıkarlarının 

ABD’nin hegemonyası altındaki ulusaşırı birikim ağında yer alan Transatlantik 

merkezli kapitalist sınıfların çıkarlarıyla birebir örtüşeceğini varsaymak, kapitalist 

sınıf oluşumunda merkezî bir rol oynayan rekabet unsurunu göz ardı etmemize yol 

açacaktır. O halde ulusaşırı sınıf oluşumunun çelişkilerini yansıtan, UKS’nin yekpare 

bir bütün olarak değil, hâkim sınıf ya da sınıf fraksiyonlarının çelişkili bir birliği olarak 

ele alınmasına imkân tanıyan bir çerçeveye ihtiyaç vardır.  

Bu doğrultuda, Brezilya örneğinde tezin araştırma sorularını şu şekilde formüle 

edebiliriz: Brezilya’da yerel toplumsal güçler ulusaşırı birikim süreçlerine hangi 

yollarla dâhil olmaktadır? Devletin bu süreçteki rolü nedir? Brezilya’da UKS oluşumu 

sürecinin çelişkileri hangi bağlamda ortaya çıkmaktadır ve hangi mekanizmalarla 

düzenlenmektedir? Güney-Güney işbirliğinin bir ulusaşırı sermaye birikim süreci 

olarak ayırt edici özellikleri nelerdir?  

Tezin ilk bölümünde, UKS kavramının Güney’e yönelik tarihsel materyalist 

bir çerçeve olarak nasıl kullanılabileceği tartışılacak ve Van der Pijl’in öncülüğünde 

gelişen Amsterdam Projesi’nin bu yönde bir çerçeve için sağladığı kavramsal 

olanaklar kadar içerdiği sınırlılıklar da ele alınacaktır. Amsterdam Projesi’nin teorik 
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çerçevesine başvurulmasının nedeni, ulusaşırı sınıf oluşumuna ilişkin iki temel 

sorunsal olan ulusal düzeyde devletin dönüşümü ve uluslararası düzeyde hegemonya 

inşasına dair bütünlüklü, tutarlı ve açıklayıcı bir çerçeve sunmasıdır. Amsterdam 

Projesi’nin devleti ulusaşırı güçlerin etkileşime geçtiği bir alan olarak 

kavramsallaştırması, Güneyli kapitalist sınıf fraksiyonlarının ulusaşırılaşmasıyla 

devletin dönüşümünün ilişkilendirilmesi açısından önemlidir. Bununla birlikte, Van 

der Pijl’in sermaye fraksiyonları yaklaşımının Poulantzas’ın geliştirdiği “iktidar 

bloğu” (power bloc) kavramına olan yakınlığı dikkate alınarak, UKS ulusaşırı bir 

iktidar bloğu olarak kavramsallaştırılacaktır. Böylelikle Güney’in küresel kapitalizme 

eklemlenme süreci ile Güneyli kapitalist sınıfların ulusaşırı örgütlenme süreçleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek için elverişli bir kavramsal çerçeve geliştirmek mümkün 

olacaktır. 

Bu doğrultuda tezin dayandığı temel varsayım, daha çok Kuzey’e odaklanan 

bir ulusaşırı kapitalist entegrasyon teorisi olan Amsterdam Projesi’ni, Poulantzascı 

devlet analiziyle bağlantılandırarak Güney’e ve Güney’in küresel ekonomideki 

konumuna yönelik çok değişkenli ve dinamik bir tarihsel materyalist çerçeve 

sunabileceğidir.  

Tezin ikinci bölümünde, Van der Pijl’in önerdiği çerçevede, Brezilya’nın 

küresel kapitalizme entegrasyonu, 1930’lardan 1970’lerin ortalarına kadar “pasif 

devrim” olarak ele alınabilecek burjuva devrimleri ve içe yönelik birikim stratejileriyle 

gelişen bir süreç olarak ele alınmıştır. İthal ikameci sanayileşme politikaları temelinde 

Brezilya’nın hızla kalkındığı bu dönem, yeni gelişen sanayi burjuvazisinin uluslararası 

üretken sermayeyle ittifaklar kurmasıyla birlikte üretimin uluslararasılaşmasının ilk 

aşaması olmuş, bu süreç kapitalist devletin işlevinin dönüşmesine yol açmıştır. 
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1970’lerin sonları ve özellikle 1980’lerden itibaren ise, kapitalizmin neoliberal 

politikalarla dünya ölçeğinde yeniden yapılanması, geç kapitalistleşen ülkelerde 

devletin, dışa yönelik birikim stratejileri temelinde bir kez daha köklü bir dönüşüme 

uğramasına neden olmuştur.  

Tezin üçüncü bölümünde bu süreç, hem 1980 sonrasında daha hızlı bir şekilde 

ve daha geniş ölçekte uluslararasılaşan sermaye için çok önemli bir alan haline gelen 

hem de Brezilya ekonomisinin temelini oluşturan endüstriyel tarım sektörüne 

(agribusiness) odaklanarak incelenecektir.10 Güney ülkelerinde neoliberal 

politikalarla tarımsal üretimin yoğun bir biçimde uluslararası piyasalara açılması ve 

tarımsal alanda kapitalist üretim ilişkilerinin hızla genişlemesi, kapitalizmin eşitsiz 

gelişmesinin en önemli sonuçlarından biri olan “tarım sorununa”11 yeni boyutlar 

eklemiştir. Ulusaşırı tarım/gıda şirketlerinin Güney’deki en elverişli topraklarda 

yüksek verimlilik oranlarıyla dünya pazarına yapılan üretimi kontrol etmeleri, 19. 

yüzyıldan bu yana tarım sektöründe ihracata ve iç pazara yönelik üretim arasında 

süregelen ikiliği derinleştirmiştir. Geç kapitalistleşen ülkelerde tarımın ulusaşırı 

şirketlerin faaliyet alanı haline gelmesi, tohum ve kimyasal gübrenin dünya 

piyasalarına açılmasıyla gıdanın metalaşmasının farklı boyutlar kazanması ve 

finansallaşmayla beraber yerel üreticilerin ulusaşırı piyasa ilişkilerine bağımlı hale 

                                                           
10 Türkçeye “endüstriyel tarım” olarak çevrilen “agribusiness” kavramı ilk kez Davis ve Goldberg (1957) 
tarafından tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, dağıtılması, stoklanması ve alınıp satılması gibi 
faaliyetlerin tümünü içeren bir süreç olarak tanımlanmıştır. Günümüzde bu kavram, geniş ölçekli, 
sermaye yoğunluklu, ileri teknolojiye dayalı, genellikle büyük gıda zincirlerine bağlı ve küresel tarım 
piyasalarına yönelik üretim yapan tarımsal sektörleri tanımlamak için kullanılmaktadır.  
11 “Tarım sorunu” kavramı ilk kez, 1899’da Karl Kautsky tarafından feodal üretim biçimlerinin 
kapitalizme uygun hale gelecek şekilde dönüştürülmesi ve kapitalizm öncesi mülkiyet yapılarının 
ortadan kaldırılması sürecini ve bu süreçte karşılaşılan direniş biçimlerini tanımlamak için kullanılmıştır. 
Geç kapitalistleşen ülkelerde bu süreç, özelikle 1950’li yıllarda yapılan toprak reformlarıyla 
gerçekleşmiş, 1970’lerin sonlarına doğru dünya çapında toprak üzerinde kapitalizm öncesi mülkiyet 
yapılarının ortadan kaldırılması büyük ölçüde tamamlanmıştır (Bernstein’den aktaran: Önal, 2017: 
730).   
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gelmesi Amin’in ifadesiyle (2003: 1-4) “yeni tarım sorunu”, olarak tanımlanabilir. 

Benzer şekilde, Petras ve Veltmeyer (2014: 62), 21. yüzyılda tarım sorununu, ulusaşırı 

şirketlerin “toprak kapatma”12 stratejisi temelinde doğal kaynak çıkarımı ve 

sömürüsüne dayanan bir süreci ifade eden “agro-extractivisim” kavramıyla ele 

almışlardır. Bu bağlamda tarımsal dönüşüm, Güney’de devletin rolünü, doğrudan 

yabancı yatırımlar ve sermaye-yoğun teknoloji transferindeki artışın madun sınıflar 

açısından sonuçlarını, farklı sermaye fraksiyonlarıyla devlet arasındaki ilişkileri ve 

devletin üreticiyi destekleme işlevinin dönüşmesiyle gerçekleşen kurumsal yeniden 

yapılanmayı incelemek açısından önemli bir alandır.  

Tarım ürünleri ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan 

Brezilya’yı, bugün The Economist dergisinin ifadesiyle13 “dünyanın çiftliği” haline 

getiren sürecin temelleri, sömürgecilik döneminde uluslararası piyasalara yönelik 

tarımsal üretim gerçekleştirmek için kurulan “plantasyon kolonisi”ne dayanmaktadır. 

Tezin ikinci bölümünde ulusaşırı birikim sürecinin temelleri bu çerçevede 

incelendikten sonra, üçüncü bölümde Brezilya’nın “tarımsal süper güç” (Nassar, 2009) 

olarak yükselmesini sağlayan neoliberal dönüşüm sürecinde tarımsal üretim 

ilişkilerinin ulusaşırılaşmasına odaklanılacaktır. 1980’lerdeki borç krizinin ardından 

devalüe edilen para birimi ve ABD’nin garantörlüğünde krizden çıkış için hazırlanan 

Brady tahvilleri, uluslararası yatırım fonlarının Brezilya’ya akmasını sağlamış, 

böylece Monsanto, ADM, Bunge ve Cargill gibi küresel gıda devleri satın aldıkları 

büyük hisselerle Brezilya gıda pazarındaki ağırlıklarını artırmışlardır. Diğer yandan 

bu süreçte küresel gıda şirketleriyle rekabet edebilecek güçte Brezilyalı gıda şirketleri 

                                                           
12 Arazi satın alımı veya kiralanması yoluyla toprağın yağmalanması/sömürülmesi (land-grabbing). 
13 “Brazilian Agriculture: The World’s Farm”, The Economist, 27 Ağustos 2010.  
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de ortaya çıkmış, JBS ve BRF gibi Brezilyalı ihracat devleri sınır ötesi birleşme ve 

satın almalarla dünyanın en büyük gıda şirketleri arasına girmiştir. Dolayısıyla 

Brezilya’da tarımsal sermayenin ulusaşırılaşması, sadece ABD merkezli ulusaşırı 

şirketlerin yatırımlarına dayanan, dıştan içe gelişen bir süreç olarak ele alınamaz. Aynı 

zamanda yerel sermayenin ulusaşırılaşmasıyla içten dışa gelişen bir süreç konusudur 

ve Brezilya endüstriyel tarım sektöründe UKS oluşumu eş zamanlı gerçekleşen bu iki 

sürece dayanmaktadır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, UKS’yi oluşturan 

ulusaşırı iktidar bloğu içerisinde hem Brezilya pazarına giren küresel gıda devleri hem 

de rekabet gücü artan ve küresel gıda pazarında önemli aktörler haline gelen Brezilyalı 

gıda şirketleri yer almaktadır. Bu iki ulusaşırı sermaye sınıfının çıkarları belirli şartlar 

altında örtüşebilir, ancak iktidar bloğu içindeki farklı kapitalist sınıfları bir arada tutan 

koşullar hiçbir zaman sabit olmayacaktır. Brezilya’nın endüstriyel tarım sektöründe 

kapitalist sınıf ittifakının nasıl kurulduğunu anlamak için, UKS’yi oluşturan ulusaşırı 

iktidar bloğunun kompleks yapısını ve o yapıdan kaynaklanan kendine özgü çıkar 

çelişkilerini incelemek gerekir. Bu doğrultuda tezin hedefi, İşçi Partisi (PT) iktidarında 

(2003-16) endüstriyel tarım sektöründeki UKS oluşumunu ve bu sürecin “Güney-

Güney işbirliği” olarak anılan Güney ülkeleri arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerine 

etkisini incelemektir.   

Neoliberal birikim sürecinde Brezilya’nın küresel kapitalizme entegrasyonu, 

bir yandan ulusaşırı şirketler ve onlara doğrudan bağlı sermaye gruplarını hâkim 

konuma getirirken, diğer yanda bu sürecin çelişkilerinden doğan kapitalist sınıf 

rekabeti, Brezilyalı ihracat devlerini Güney-Güney ekseninde kendi ulusaşırı birikim 

ağını oluşturmaya yöneltmiştir. PT lideri Lula da Silva iktidarında Brezilya,  gerek 

BRICS ve IBSA (Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Diyalog Forumu) benzeri siyasi 



13 
 

koalisyonlar gerek MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) gibi entegrasyon süreçleri ve 

bölgelerarası işbirliği girişimleri (Afrika-Güney Amerika, Arap ülkeleri-Güney 

Amerika zirveleri) aracılığıyla Güney-Güney ilişkilerinde merkezî bir rol oynamıştır. 

Lula iktidarında uygulanan doğal kaynak çıkarımına dayalı kalkınma politikaları, 

hammadde ihracatına bağlı hızlı ve istikrarlı bir büyümeyi mümkün kılmıştır. 

Ekonomik büyümeyle birlikte Lula’nın makroekonomik istikrara dayalı neoliberal 

programdan taviz vermeden uyguladığı sosyal yardım politikaları, hem ülkede faaliyet 

gösteren yabancı sermaye gruplarının yararlanacağı hem de Brezilya’nın ihracatçı 

sektörlerinin hızla büyüyeceği elverişli bir ortam sağlamıştır. PT döneminde devlet 

desteğiyle büyüyen, rekabet gücü artan ve Güney pazarına yönelen ihracatçı şirketler 

hızla ulusaşırılaşmış ve bu süreç Brezilya’daki UKS oluşumunun önemli bir parçası 

haline gelmiştir. Başka bir ifadeyle, ulusaşırılaşan sermaye fraksiyonunun çıkarlarını 

içselleştiren devlet, Güney-Güney işbirliği aracılığıyla Güneyli kapitalist sınıfların 

ulusaşırı örgütlenmesinde ve UKS oluşum sürecine daha fazla katılmasında kilit rol 

oynamıştır.  

Bu doğrultuda, tezin temel argümanına göre, PT döneminde Brezilya 

öncülüğünde gelişen Güney-Güney işbirliği, ne Üçüncü Dünyacı bir dayanışma 

sürecinin ürünü ne de ABD’nin ulusaşırı birikim ağlarındaki hegemonyasının 

doğrudan tamamlayıcı bir unsurudur. Güney-Güney işbirliği süreci, Güneyli 

kapitalistlerin ulusaşırı örgütlenmesiyle gelişen, Kuzeyli ve Güneyli kapitalist sınıfları 

belirli koşullarda karşı karşıya getiren ya da uzlaştıran, bu açıdan kapitalist sınıf 

rekabeti çerçevesinde anlaşılması gereken çelişkili bir süreçtir. Tezde endüstriyel 

tarım sektörüne odaklanılarak PT döneminde Brezilya’nın Afrika politikası Güney-

Güney işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir strateji olarak ele alınacak, Afrika’da 
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ulusaşırı birikim koşullarının oluşmasında ve Brezilyalı şirketlere ulusaşırı sermaye 

aktörleri olarak alan açılmasında EMBRAPA (Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu) 

gibi kurumsal mekanizmaların rolü incelenecektir. Buradan hareketle Güney-Güney 

işbirliğinin, Brezilya açısından net gıda ithalatçısı olan Afrika ülkeleriyle dayanışma 

ilişkisinden çok, rekabet gücü yüksek, ihracatçı tarım endüstrilerini geliştirmeye 

yönelik bir birikim süreci olduğu savunulacaktır. Bu yönde bir birikim süreci, tezde 

savunulan argümana göre, Brezilya’yı Afrika karşısında Marini’nin (1972) “alt-

emperyalist” (sub-imperialist) olarak kavramsallaştırdığı düzeye taşımıştır. Brezilya 

gibi yarı-çevre ülkelerin, ödemeler dengesi sorunlarını aşmak için çevre ülkelere 

sermaye ihraç etmesine dayanan alt-emperyalist gelişme, Güney-Güney işbirliğinin 

temelinde yer alan Afrika’ya yönelik sermaye ihracını belirgin kılması açısından bu 

tez için önem taşımaktadır. 

Bunun yanı sıra, Güney-Güney ilişkilerini şekillendiren kurumsal zeminlerde 

Brezilyalı yönetici ve siyasi elitlerin oynadığı rol, Amsterdam Projesi’nin çerçevesine 

göre, UKS oluşumunun zeminini oluşturan elit ağlarının kurulmasında ve 

düzenlenmesinde kritik öneme sahiptir. Güney-Güney sürecinin en önemli kurumsal 

mekanizmalarından biri olan IBSA, bu argüman açısından kilit konumdadır. 2003’te 

kurulan ve Kuzey-Güney ayrımına vurgu yaparak daha adil bir uluslararası düzen 

söylemi geliştiren IBSA, Güneyli kapitalist sınıfların çıkarlarını temsil etme 

konusunda, Van der Pijl’in “planlanma grupları” olarak tanımladığı ulusaşırı elit 

platformlarının başında gelen G-8 benzeri bir pozisyona sahiptir.  

Tezin bir diğer önemli odak noktası, tarımdaki ulusaşırılaşma süreçlerine karşı 

1980’lerde gelişen Topraksız Kır İşçileri Hareketi’nin (MST) direnişidir. La Vía 

Campesina ile beraber neoliberalizme alternatif köylü hareketlerinin başında gelen 
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MST’nin toprak işgaline dayalı mücadelesi, ulusaşırı sermaye birikiminin yol açtığı 

sınıfsal çelişkileri göstermesi açısından önemlidir. Brezilya’da endüstriyel tarım 

sektörünün gelişmesi toprak mülkiyetindeki yoğunlaşmayı artırmış, doğayla ve 

ekolojik sistemle uyumlu köylü tarımını ve köylülüğü büyük ölçüde tasfiye etmiştir. 

Bugüne kadar 7,5 milyon hektardan fazla toprağı işgal etmiş olan MST, bu topraklara 

yerleştirdiği yaklaşık 370 bin aile ile neoliberalizme alternatif bir tarımsal üretim 

gerçekleştirmekte ve latifundiaları topyekûn ortadan kaldırmaya yönelik bir toprak 

reformu için mücadele etmektedir. MST’nin toprak mücadelesinin, tarım reformunu 

ve köylü hareketlerini destekleyen PT döneminde de devam etmesi, endüstriyel tarım 

sektöründeki ulusaşırılaşma sürecinin belirleyiciliğini ve devletin bu süreçteki merkezî 

rolünü ortaya çıkarması açısından önem taşır.  

UKS, hem üretimin uluslararasılaşması sürecinde kapitalist sınıf oluşumundaki 

dönüşümü göstermesi, hem de bu dönüşümün geç kapitalist ülkelerde nasıl 

farklılaştığını anlamamızı sağlaması açısından önemli bir teorik araç olarak işlev 

görebilir. Tezde amaçlanan, sömürgecilik döneminden itibaren Brezilya’nın tarım 

sektöründeki sınıf oluşumu ve sermaye birikimi süreçlerinin kendine özgü çelişkilerini 

tespit etmek ve bugün Brezilya’yı Güney’in diğer ülkelerinden ayırarak ABD ve AB 

ile rekabet edebilecek düzeyde büyük bir tarım ihracatçısı haline getiren ulusaşırılaşma 

sürecini incelemektir. Tezin hedefi, UKS oluşumunun sadece Kuzey’e özgü bir süreç 

olmadığını, Güney-Güney işbirliği olarak ele alınan sürecin de benzer şekilde, 

sermaye birikiminin ulusaşırı dinamiklerine bağlı olarak geliştiğini göstermektir. Bu 

doğrultuda tezin temel katkısının, UKS kavramını Güney’deki sermaye birikimi ve 

sınıf oluşumu süreçlerini anlamak için anahtar kavram olarak kullanarak Güney’e 

yönelik bir ulusaşırı sınıf perspektifi sunması ve Neo-Gramşiyan yaklaşımların 
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sınırlılıklarını aşmak için Poulantzas’a başvurarak Brezilya politik ekonomisi için 

özgün bir analiz düzeyi geliştirmeye çalışması olduğu söylenebilir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GÜNEY’E YÖNELİK TARİHSEL MATERYALİST BİR ÇERÇEVE 

OLARAK ULUSAŞIRI KAPİTALİST SINIF OLUŞUMU 

I. ÜRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI VE SINIF OLUŞUMUNUN 

YENİ DİNAMİKLERİ: ULUSAŞIRI KAPİTALİST SINIFA DOĞRU  

1970’lerin başlarında “kapitalizmin altın çağı” olarak ifade edilen dönemin 

sona ermesiyle birlikte, yeni bir birikim rejiminin temelini oluşturan hızlı 

finansallaşma, çokuluslu şirketlerin yükselişi, bilgi ve teknolojinin yaygınlaşması gibi 

ulus-devletlerin sınırlarını aşan gelişmeler, bu sürecin dinamiklerini analiz düzeyine 

taşıyabilecek yeni kavramsal araçlar gerektirmiştir. Özellikle 1980’lerden itibaren, 

küreselleşme olarak adlandırılan sürecin para-sermayeyi daha akışkan hale getirmesi 

ve teritoryal bağlamından büyük ölçüde koparması, devlet-piyasa ilişkilerini küresel 

ölçekte analiz edebilecek yeni perspektiflerin gelişmesine yol açmıştır. 

Küreselleşmeden söz etmek, Adda’nın çok net ifade ettiği gibi (2003: 9), kapitalizmin 

iktisadi bir sistem olarak dünya geneline yayıldığını söylemektir. Bu yayılma, dünya 

çapında sermaye birikimine engel teşkil eden tüm fiziksel ve hukuki sınırları ortadan 

kaldırma anlamına gelir –ki bu “sonsuz birikim hedefi”, kapitalizmin ilk ortaya 

çıkışından beri var olan bir eğilimdir. Küreselleşme sürecinde yeni olan, dünya 

ekonomisinin, ulusal pazarların sermaye birikiminin esas temelini oluşturduğu bir 

“uluslararası ekonomi”den, ulusal pazarların uluslararası finans piyasalarına, 

uluslararasılaşmış üretim, yatırım ve mal sirkülasyonuna açıldığı bir “küresel 

ekonomi”ye dönüşmesidir (Adda, 2003: 10-11; Fülbert, 2014: 265-266).  
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Bu süreçte sermaye birikiminin dünya ölçeğindeki düzeyinin tanımlanmasında 

başvurulan “küresel”, “uluslararası” ve “ulusaşırı”14 kavramları, sıklıkla birbirlerinin 

yerlerine kullanılsalar da Marksist literatür açısından aralarında önemli nüanslar 

bulunmaktadır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, yeni bir “küresel ekonomi”nin 

şekillenmesi, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve 21. yüzyıl politik 

ekonomisinin de temel dinamiğini belirleyen bir olgu olarak kabul edilmiştir. Ancak 

esas mesele, sermaye birikiminin niteliği ve ulus-devletle ilişkisi ile ilgilidir; bu açıdan 

birikimin mekânsal boyutunun hangi kavramlarla, nasıl ele alındığı önemli bir tartışma 

konusu olmuştur.15 Bir yanda imparatorluk tezini geliştiren Hardt ve Negri, “Küresel 

Kapitalizm” perspektifini geliştiren Robinson ve Açık Marksizm Ekolü’nden 

Holloway gibi düşünürler mekândan tümüyle bağımsızlaşmış küresel ölçekte bir 

birikim sürecine vurgu yaparken, diğer yanda sermayeyi ulusal bağlamından tamamen 

koparmak istemeyen Poulantzas, Albo, Bryan, Panitch, Gindin ve Harvey gibi 

düşünürler “sermayenin uluslararasılaşması” kavramını öne çıkarmışlardır. “Ulusaşırı 

sermaye” kavramı ise, sermayenin uluslararasılaşması sürecinin son aşamasında 

(1970’lerin ortalarından bu yana) gelişen yeni birikim rejimini tanımlamak için 

kullanılmıştır (Gill, 1993: 484). Bununla birlikte Neo-Gramşiyan yaklaşımlarda 

birikim süreciyle birlikte sınıf oluşumunun da ulusaşırı niteliğine dikkat çekilmiştir. 

Buna göre küreselleşme sürecinde söz konusu olan, sermayenin uluslararası 

hareketinin hız ve yoğunluk kazanmasının ötesinde, bu sürecin kapitalist sınıflar 

içerisinde çoğunlukla ulusaşırı şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir 

                                                           
14 İngilizce “transnational” kavramı, Türkçeye genellikle “ulusötesi” olarak çevrilmektedir. Ancak 
“ulusötesi”nin çağrıştırdığı anlam, “ulusun ötesinde olma durumu” ile sınırlıyken, “ulusaşırılık” ulusun 
dışında ve ötesinde değil, yine ulusla ilgili, ancak ulusla sınırlı olmayan yeni bir aralık/duruma/zemine 
işaret eder. Bu açıdan ulusaşırı, bu çalışma açısından daha uygun bir çeviridir.    
15 Marksist literatürde sermaye birikiminin mekânsal boyutlarının nasıl ele alındığına dair önemli bir 
çalışma için bkz. Oğuz (2006).  
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kesimin ulusal bağlamın ötesinde örgütlenmesine zemin hazırlamasıdır. Cox’un 

(1987: 359) “ulusaşırı yönetici sınıf” olarak tanımladığı bu sınıf, şekillenmekte olan 

yeni küresel ekonomik düzenin dinamiklerini belirleyen en önemli aktör olarak 

tanımlanmıştır.   

Tezin temel çerçevesini oluşturan ulusaşırı sınıf oluşumu, Neo-Gramşiyan 

gelenek içerisindeki Amsterdam Projesi’nin tarihsel materyalist bir perspektiften 

geliştirdiği “ulusaşırı” kavramsallaştırmasına dayanmaktadır. Amsterdam Projesi, 

alternatif bir ulusaşırı perspektif belirleyerek, sınıf oluşumunun en başından beri 

ulusaşırı bir süreç olarak geliştiğini öne sürmüş ve kapitalist sınıfların ulusaşırı 

düzeyde örgütlenmesine imkân tanıyan tarihsel koşulları incelemiştir. Bu perspektifin 

Güney’e yönelik bir çerçeve olarak nasıl kullanılabileceğini, sağlayacağı olanakları ve 

içerdiği sınırlılıkları tartışmadan önce, Amsterdam Projesi’nin Marksist politik 

ekonomi içerisindeki konumunu ve diğer Neo-Gramşiyan yaklaşımlardan farklarını 

belirlemek gerekir. Bu doğrultuda öncelikle Marksist Uluslararası Politik Ekonomi 

(UPE) yaklaşımları içerisinde ulusaşırı sınıf perspektifinin gelişmesine katkı sağlayan 

kuramsal çalışmalar incelenecektir.  

A. Merkez-Çevre Yaklaşımı Açısından Ulusaşırı Sınıf İlişkileri 

1970’lerde etkili olan Bağımlılık ve Dünya-sistemleri analizleri, ulusaşırı sınıf 

perspektifine sahip olmamakla birlikte, kapitalizmin tarihsel materyalist bir çerçevede 

ulusaşırı bir sistem olarak kavramsallaştırılması için önemli bir temel oluşturmuştur 

(Van Apeldorn, 2004: 151). Geç kapitalistleşmiş ülkelerdeki azgelişmişlik sorununu 

ele alan ve özellikle 1960 ve 1970’lerde etkili olan Bağımlılık kuramları, iki farklı 

iktisadi düşünce geleneği temelinde gelişmiştir. Öncelikle, Modernleşme teorilerine 
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ve neoklasik iktisat anlayışına tepki olarak gelişen Latin Amerika Yapısalcı Okulu, 

kapitalizmi merkez ve çevre ayrımına dayalı bir sistem olarak kavramsallaştırarak 

Bağımlılık kuramları için önemli bir temel sağlamıştır. Raúl Prebisch16 başta olmak 

üzere CEPAL (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik 

Komisyonu17) bünyesindeki Latin Amerikalı iktisatçıların analizlerine dayanan ve 

Cepalismo olarak da bilinen bu gelenek, çevrenin merkeze olan bağımlılığından 

kurtulmasının tek yolunun ithal ikameci sanayileşme politikası olduğunu savunmuştur. 

Diğer yandan CEPAL’in Üçüncü Dünya’ya yönelik yapısal reform önerilerine karşı 

çıkan ve ikinci kuşak Marksistlerden18 Paul Baran’ı (1957) izleyerek bağımlılıktan 

kurtulmanın tek yolunun kapitalist sistemin dışına çıkmak olduğunu savunan Andre 

Gunder Frank’ın öncülüğünde Devrimci Bağımlılık Okulu (ya da Radikal Bağımlılık 

Okulu)  gelişmiştir. Her ne kadar Bağımlılık Okulu’nun Marksist geleneği, CEPAL’in 

yapısalcı geleneğine tepki olarak geliştiyse de, Frank, Amin ve Emmanuel gibi neo-

Marksistler, merkez-çevre19 ve eşitsiz değişim20 gibi Bağımlılık kuramlarının temel 

                                                           
16 1935-43 arasında Arjantin Merkez Bankası’nın başkanlığını yapmış olan ve “Latin Amerika’nın 
Keynes’i” olarak bilinen Prebisch, BM tarafından Şili’ye davet edilmiş ve 1950-63 arasında CEPAL’in 
genel sekreterliği görevini üstlenmiştir.  Prebisch’in hammadde ihracının çevre ekonomiler açısından 
olumsuz etkilerine odaklanan analizleri, aynı dönemde yine BM için çalışan Alman bir ekonomist olan 
Hans Singer’in analizleriyle büyük ölçüde paralellik göstermiştir. Bu doğrultuda gelişen Prebisch-Singer 
tezine göre, neoklasik serbest ticaret teorisinin aksine, uzun dönemde dış ticaret hadleri, hammadde 
ihraç eden Üçüncü Dünya ülkelerinin aleyhine gelişir.  
17 İngilizce kısaltmasıyla ECLA ya da ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) 
olarak da bilinir. 1948’de Şili’nin başkenti Santiago’da kurulmuştur.  
18 Lenin, Kautsky, Hilferding, Buharin ve Luxemburg gibi birinci kuşak Marksist (ya da klasik Marksist) 
yazarlar, emperyalist rekabet çağında ileri kapitalist ülkelerde sermayenin merkezileşmesi ve 
yoğunlaşması üzerine odaklanırken, ikinci kuşak Marksistler (ya da neo-Marksistler) İkinci Dünya Savaşı 
sonrası dönemde üretken sermayenin uluslararasılaşması sürecini geç kapitalistmiş ülkeler açısından 
incelemişlerdir. Marksist emperyalizm kuramlarının gelişimini, sermayenin uluslararasılaşması 
süreçleriyle ilişkilendiren önemli bir kaynak için bkz. Öztürk (2006). 
19 Merkez-çevre kavramlarını ilk kez kullanan Prebisch, sanayileşmiş Batı kapitalizmi ile tarıma dayalı 
Üçüncü Dünya ekonomileri arasında bir ayrım yapmıştır. Frank (1967) ise bu ayrımın tarihsel 
kökenlerinin sömürgecilik dönemlerine uzandığını vurgulamak için metropol-uydu kavramlarına 
başvurmuştur.  
20 Çevre ülkelerin ihraç ettiği hammadde ürünlerinin gerçek değerlerinin altında fiyatlarla 
değiştirildiğini öne süren eşitsiz değişim tezi, genellikle neo-Marksist yazarlardan Arghiri Emmanuel’in 
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kavramlarını yapısalcılardan ödünç almışlardır (Love, 1990: 168). Bağımlılık Okulu 

içerisindeki farklı yaklaşımları sınıflandırmak zor ve tartışmalı bir mesele olsa da21, 

belirleyici olan esas faktörün, kapitalist dünya ekonomisi içinde gelişmenin mümkün 

olup olmadığı sorusu olduğunu söyleyebiliriz (Cibils, 2016: 110). Bu açıdan 

1970’lerde Asya Kaplanları olarak bilinen Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hong 

Kong ekonomilerinin yükselişi, Latin Amerika’da ise Brezilya, Meksika ve 

Arjantin’in hızla sanayileşmesi Bağımlılık tartışmalarını yeniden canlandırmış; 

kapitalist sistem içinde azgelişmişliğin kaçınılmaz olduğu yönündeki Neo-Marksist 

argüman sorgulanmaya başlamıştır.22 Bu süreçte gerek Reformist gerekse Neo-

Marksist kuramcılar, bağımlılık sorununu İkinci Dünya Savaşı’ndan beri süregelen 

üretimin uluslararasılaşması ve çokuluslu şirketlerin yükselişi bağlamında ele almış ve 

1960’ların ortalarından itibaren çevre ekonomiler açısından yeni bir bağımlılığın 

ortaya çıktığını vurgulamışlardır. Reformistlerden Osvaldo Sunkel (1979), çokuluslu 

şirketlerin yükselişinin yeni bir uluslararası işbölümüne yol açtığının altını çizmiş; 

Furtado (1966,1970), azgelişmişlik ve bağımlılığın kısır döngüsüne yol açan temel 

faktörün çokuluslu şirketler aracılığıyla merkezden çevreye yapılan sermaye-yoğun 

teknoloji transferi olduğunu ileri sürmüş; Cardoso ve Faletto (1971) ise çokuluslu 

                                                           
çalışmasıyla (1972) bilinse de, Emmanuel’in analizi büyük ölçüde Prebisch-Singer tezine dayanmaktadır 
(Love, 1990: 168).   
21 1959 Küba Devrimi, iki gelenek arasındaki temel ayrımı belirginleştirmek açısından önemli bir dönüm 
noktası olmuştur. CEPAL, Küba Devrimi sonrasında ABD’nin Latin Amerika’ya yönelik politikasını 
belirleyen Kennedy Doktrini kapsamındaki İlerleme için İttifak programını desteklerken, Neo-
Marksistler 1960 ve 1970’lerde gelişen Üçüncü Dünyacılığın sesi olmuştur. Bu politik ayrım 
doğrultusunda 1970’lerde Cepalismo geleneği (Devrimci Bağımlılık Okulu’na atfen) Reformist 
Bağımlılık Okulu olarak anılmaya başlamıştır. Bağımlılık teorilerini sınıflandırma konusunda temel 
kaynaklar olarak Love (1990), Kay (1989) ve Palma’ya (2008) başvurulabilir. 
22 Özellikle Brezilya, bu dönemdeki tartışmalar açısından önemli bir yere sahiptir. 1964 askeri 
darbesinin ardından ülkelerini terk eden ve araştırmalarını Şili’deki CEPAL’de sürdüren Celso Furtado, 
Fernando Enrique Cardoso, Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini ve Vânia Bambirra gibi Brezilyalı 
Bağımlılık kuramcılarının analizleri, Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika’daki hızlı sanayileşme 
süreçlerinin kavramsal bir çerçeve içinde anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. 
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şirketlerin yükselişinin sağlayacağı dinamiklerden çevrenin nasıl yararlanabileceğini 

tartışmıştır.23 Diğer yandan Frank, Amin ve Marini gibi Neo-Marksist kuramcılar, 

dünya ölçeğinde sermaye birikiminin yeni koşullarını ve çevre ülkeler açısından 

etkilerini incelerken, bu geleneği izleyen Wallerstein öncülüğünde Dünya-sistemleri 

yaklaşımı gelişmiştir. Özellikle Wallerstein’in geliştirdiği yarı-çevre kavramı, 

Brezilya gibi hızlı sanayileşen çevre ekonomilerin küresel ekonomideki yeni 

konumunu anlamak açısından önemli bir kavramsal araçtır. Bu bölüm, yukarıda 

değinilen Bağımlılık analizlerini tüm yönleriyle ele almak yerine, tezin temel ekseni 

doğrultusunda, bu analizler içerisinde burjuvazinin uluslararası ittifak kurma 

imkânlarına dikkat çeken ve ulusaşırı sınıf perspektifine temel sağlayan ana hatları 

incelemekle yetinecektir.  

1970’lerden itibaren, Bağımlılık kuramları açısından temel sorun, çokuluslu 

şirketlerin kapitalist dünya ekonomisinde ana aktörlere dönüşmesiyle, Üçüncü Dünya 

ülkelerini basitçe “çevre” olarak sınıflandırmanın imkânsız hale gelmesiydi (Evans, 

1979: 9). Ancak bu, çevre-merkez ayrımının işlevsel ve analitik özelliğini yitirdiği 

anlamına gelmiyordu; aksine, 1970’lerin krizi sonrası bu ayrım giderek kuvvetlendi. 

Ne var ki çevrede yer alan Brezilya ve Güney Kore gibi ekonomilerde sermaye-yoğun 

endüstriyel üretimin hızla gelişmesi, merkez ülkeler içerisinde ise emek-yoğun 

üretime dayalı “çevrelerin” ortaya çıkması, merkez ve çevre kavramlarının coğrafyaya 

dayalı bir ayrımın ötesinde yeniden düşünülmesini gerektirdi (Cox, 1987: 319-321). 

Bu açıdan merkez-çevre ilişkilerinin ötesinde gelişen ulusaşırı sınıf müttefiklikleri, 

                                                           
23 Bu yazarlar, Bağımlılık Okulu’nun geleneksel kavramlarını sorguladıkları ve merkez-çevre ayrımını 
daha “küresel” bir perspektiften ele aldıkları için  “yeni Bağımlılık” kuramcıları olarak da anılırlar 
(Arruda, 1979: 34). 
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bağımlılık sürecinin yeni dinamiklerinin anlaşılmasında en önemli unsurlardan biri 

olarak öne çıkmıştır.  

Cardoso ve Faletto’nun 1965-67 arası CEPAL’de yaptıkları araştırmanın ürünü 

olan Latin Amerika’da Bağımlılık ve Gelişme24, Latin Amerika genelinde çokuluslu 

şirketlerin yayılmasıyla çıkarları örtüşen merkez ve çevre burjuvazileri arasındaki 

bağların sıkılaştığına dikkat çeken ilk çalışmalardan biridir (Love, 1990: 159). 

Cardoso ve Faletto (1979: xxiii-xxiv; 13-14), gelişmeyi, bir ülkenin milli gelirindeki 

artış, refah düzeyi ve yaşam standartlarının yükselmesi gibi faktörlere değil, sermaye 

birikimine dayanarak tanımlamış, Marksist perspektife yakın bir şekilde25 “sosyal grup 

ve sınıfların etkileşimi ve mücadelesiyle belirlenecek bir süreç” olarak ele almışlardır. 

Bu doğrultuda çokuluslu şirketlerin yayılması sürecinde çevre ülkelerin dünya 

ölçeğindeki sermaye birikimiyle nasıl bir etkileşim içinde olduğu, bu süreçte yabancı 

sermayenin hangi sosyal gruplarla nasıl ittifak kurduğu ve bunda devletin rolünün ne 

olduğu ile ilgilenmişlerdir. İkiliye göre, Latin Amerika’da çokuluslu şirketlerin 

yayılmasının bölge ülkeleri açısından etkisi, klasik Bağımlılık kuramlarının iç-dış 

ayrımına dayanan indirgemeci bakış açısıyla anlaşılamaz. “Çokuluslu şirketlerin 

birikim mantığına karşı gelişen yerel tepkiler” üzerinde durmak, çokuluslu şirketlerle 

yerel burjuvazi arasındaki ittifakı göz ardı etmek anlamına gelecektir –ki bu ittifak, 

bağımlı ekonomilerin sanayileşmesine imkân tanıyan en önemli faktördür (Cardoso ve 

Faletto, 1979: 186-188). Analizlerinin en dikkat çekici yanı, Bağımlılık kuramlarının 

ana unsurlarından biri olan bağımlılık ve gelişme arasındaki karşıtlığı reddetmeleri ve 

                                                           
24 Bağımlılık literatürünün en önemli kaynaklarından biri olan bu kitap, ilk kez 1971’de İspanyolca 
olarak (Dependencia y Desarrollo en América Latina), 1979’da ise geliştirilmiş versiyonu İngilizce olarak 
(Dependency and Development in Latin America) yayınlanmıştır.  
25  Cardoso ve Faletto gibi Reformistlerin hem yapısalcı hem Marksist gelenekten bir ölçüde 
beslendikleri söylenebilir.  
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bağımlılık içinde gelişmenin mümkün olabileceğini ileri sürmeleridir. Sanayileşmiş 

çevre ekonomileriyle tarım ihracatına dayalı çevre ekonomilerinin dünya pazarına 

eklemlenmelerinin farklı olduğunu belirten Cardoso ve Faletto (1979: 159), bu süreçte 

Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika gibi sanayileşmiş çevre ülkeleri için bağımlılık 

içinde gelişmenin (birleşik-bağımlı gelişme/associated-dependent development) 

mümkün olduğunu savunmuşlardır. Bunu mümkün kılan da esas olarak devlettir. 

Devlet, yerel girişimcilerin çıkarlarıyla uluslararasılaşan burjuvazinin çıkarlarını 

uzlaştırarak kritik bir rol üstlenir26 (Cardoso ve Faletto, 1979: 209-210). Cardoso ve 

Faletto (1979: 207-208), özellikle Brezilya’nın 1970’lerde askerî dikta altında yaşadığı 

“ekonomik mucize” dönemine dikkat çekerek, “bürokratik-otoriter devletin” 

çokuluslu sermaye ile yerel burjuvazi arasında ittifak kurmada ve böylelikle birleşik-

bağımlı gelişme için gerekli koşulları sağlamada başarılı olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Bu çerçevenin en güçlü yanı, gelişme ve bağımlılık ilişkisinin, merkez-çevre 

ilişkilerinin ötesinde gelişen sınıf ilişkilerine göre belirlenmiş olmasıdır. Buna göre, 

yerel ve yabancı sermayenin birikim koşulları üzerine ittifak sağlayabildiği 

durumlarda (daha doğrusu, devletin bunu sağlayabildiği durumlarda) bağımlılık içinde 

gelişme mümkün olmaktadır. Ancak, Cardoso ve Faletto, birleşik-bağımlı gelişmenin 

mümkün olabileceği, yani sermayenin uzlaşabileceği koşulları ele alırken, bu 

koşulların sermaye-emek ilişkileri ve sınıf mücadelesi üzerindeki etkisiyle 

ilgilenmemişlerdir. Tezin ikinci bölümünde ele alınabileceği gibi, Brezilya açısından 

bağımlı gelişmenin mümkün olduğu 1970’lerdeki askerî rejim koşullarında, istikrarlı 

                                                           
26 Buna göre, çevrede belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan iç pazar, uluslararası sermayenin vücut bulduğu 

en temel kurum olan çokuluslu şirketler açısından önemli bir potansiyel sağlarken, devlet bu 

potansiyelin gerçekleşmesi için en uygun koşulları hazırlar. Bu süreçte yerel sermayenin daha dinamik 

olan ve çokuluslu şirketlerin sağladığı teknolojik imkânlardan yararlanarak genişlemek isteyen 

kesimleri hızla uluslararasılaşır. 
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büyüme oranları sağlanırken, gelir dağılımı eşitsizliği hızla artmış, kırsal alandaki 

kapitalistleşme sürecinde topraklarından koparılan çiftçilerin kentlere göç etmesiyle 

kayıt dışı sektörler büyümüş ve güvencesiz bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, 

bağımlı gelişmenin sonuçları, Cardoso ve Faletto’nun analizinde ihmal edilmiştir.   

Cardoso ve Faletto’nun Latin Amerika’nın sınıf dinamikleri üzerine yaptıkları 

“yapısal-tarihsel” analiz, gerek klasik Bağımlılık kuramlarına getirdiği eleştiri gerekse 

sınıf siyasetinin önemine yaptığı vurgu nedeniyle literatüre önemli bir katkı 

sağlamıştır. Evans (1979:4), Cardoso ve Faletto’yu izleyerek Brezilya’nın sanayileşme 

sürecini incelemiş ve Brezilya ile kapitalist dünyanın geri kalanı arasındaki bağları 

incelemek için, öncelikle bu bağı kuran elitlere odaklanmak gerektiğini vurgulamıştır.  

Evans’a göre (1979: 32), ihracata yönelik büyümenin gerçekleştiği klasik bağımlılık 

döneminde endüstriyel sermayenin birikimi, hâkim elitlerin çıkarlarına rağmen işleyen 

bir süreçken, iç pazarın uluslararasılaştığı ve kapitalist dünya sistemine tam 

entegrasyonun sağlandığı “bağımlı gelişme” döneminde, sermaye birikimi tüm 

ekonomik ve toplumsal yapıyı dönüştürmüş ve uluslararası sermaye “dış güç” 

olmaktan çıkarak siyasi ve toplumsal düzenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Evans (1979: 33-34), bağımlı gelişmeyi çokuluslu şirketler, devlet ve yerel sermaye 

arasındaki ittifaka dayalı bir birikim süreci olarak ele almış ve Wallerstein’in (1976) 

yarı-çevre kavramını ödünç alarak, Brezilya’yı Üçüncü Dünya’nın geri kalanından 

büyük ölçüde farklılaştıran ve yarı-çevre konumuna getiren temel faktörün bu “üçlü 

ittifak” olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, ulusal kalkınma stratejileriyle çokuluslu 

şirketlerin yatırım stratejilerinin birleşmesi, Brezilya gibi yarı-çevre ülkeleri sermaye 

için önemli bir çekim alanı haline getirmiş, bu da uluslararası işbölümünün çevre 

ülkelerin aleyhine yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Evans’ın analizi, bir yandan 
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sanayileşme seviyesi ve imalat piyasasındaki payıyla merkeze yaklaşırken, diğer 

yandan mali ve teknolojik bağımlılığı nedeniyle çevreden kopamayan Brezilya’nın 

yarı-çevre konumunu, sınıf mücadelesinin temel dinamiği olarak ele alması ve “üçlü 

ittifakın” sınıfsal çelişkilerine dikkat çekmesi açısından önemlidir.27 Cardoso ve 

Faletto’da olduğu gibi, Evans’da da bağımlı gelişmenin işçi sınıfı açısından analizi 

eksiktir. Diğer yandan, Evans (1979: 318-320), tezin ikinci ve üçüncü bölümünde ele 

alınacak olan Marini’nin (1972) geliştirdiği “alt-emperyalizm” (sub-imperialismo) 

kavramını kullanarak, Brezilya’nın yarı-çevre konumunun diğer çevre ülkeler 

açısından sonuçlarına dikkat çekmiştir. Marini’nin (1972: 14), bağımlı gelişmenin en 

üst seviyesi olarak tanımladığı “alt-emperyalist” gelişme, yarı-çevre ülkenin, ödemeler 

dengesi sorunlarını aşmak için çevre ülkelere sermaye ihraç etmesine dayanır. Evans 

(1979: 318-320), askerî dikta döneminde Brezilya’nın sermaye ihraç ettiği Güney 

Amerika’da Bolivya ve Paraguay, Afrika’da Angola ve Mozambik gibi çevre ülkeler 

karşısında elde ettiği merkez ülke konumunu ortaya koymuştur. Alt-emperyalizm 

kavramı, hem bağımlı gelişmenin dayandığı koşulların emeğin aşırı-sömürüsü ve işçi 

sınıfının baskılanmasına dayandığını göstermesi hem de Güney-Güney işbirliğinin 

temelinde yer alan Afrika’ya yönelik sermaye ihracını ortaya koyması açısından bu tez 

için önem arz etmektedir.  

Ulusaşırı sınıf perspektifinin gelişmesinde önemli uğraklardan biri de, 

kapitalist sistemi Braudel’in “dünya-ekonomi” çerçevesine yerleştiren Wallerstein’in 

azgelişmişlik üzerine Neo-Marksist analizleri geliştirmesi ve merkez-çevre (ve yarı-

çevre) ilişkilerini bir bütün olarak “dünya-sisteminin” hiyerarşisi içerisinde ele 

                                                           
27 Evans’ın analizi ve bu süreç üzerine gelişen diğer dependentista analizleri, tezin ikinci bölümünde, 
Brezilya’nın sanayileşme süreci incelenirken daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Burada sadece 
ulusaşırı sınıf perspektifi taşıyan teorik tartışmalara yer verilmiştir.  
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almasıdır. Wallerstein’in yanı sıra Arrighi, Amin ve Frank’ın da temsilcileri arasında 

yer aldığı Dünya-sistemleri analizi, yapısal çerçevede merkez ülkelerin çevre ve yarı-

çevreye yönelik politikalarını belirleyen ve bağımlılık sürecinin temelini oluşturan bir 

unsur olarak ulusaşırı sınıf müttefikliklerinin önemine dikkat çekmiştir. Buna göre, 

merkez ülkelerdeki burjuvazi ve devlet yöneticileri, merkezin ekonomik üstünlüğünü 

korumak için çevre ve yarı-çevrenin elitleri içerisindeki “komprador” unsurlarla 

işbirliği yapmak ister. Ancak bu süreç, gerek merkezdeki egemen sınıflar arası çatışma 

gerekse çevrede ulusaşırı sermayeye karşı gelişen sosyalist mücadele yüzünden çelişki 

ve açmazlarla birlikte gelişecektir. Wallerstein (1979: 269-282), kökenleri 16. yüzyıla 

dayanan bir dünya-sistemi olarak ele aldığı “kapitalist dünya-ekonomisinin” uzun 

dönemli tarihsel yapılarını inceledikten sonra, bu yapılara dayanarak kapitalizme özgü 

dört temel uzun-dönemli eğilim belirlemiştir: Dünya-ekonominin genişlemesi, 

proleterleşme, işçi sınıflarının politikleşmesi ve yönetici sınıfların yeniçerileşmesi 

(janissarization). Buna göre işçi sınıfı bilincinin artmasıyla artı-değerin yeniden 

dağılımı söz konusu olacak ve daha fazla pay isteyen “burjuvazinin kadroları” 

(yönetici, profesyonel ve teknisyenler) ile daha fazla kâr isteyen büyük sermaye 

sahipleri ve sermayeyi kontrol eden çokuluslu şirketler arasında sürekli çatışma 

olacaktır. Dünya-sistemleri perspektifinden sınıf analizi, burjuvazi içi çatışmaların 

uluslararası işbölümü ve çevredeki sermaye birikim süreçleri üzerindeki etkisini 

incelemesi açısından önemlidir. Özellikle Afrika’daki sınıf çatışmalarını inceleyen 

Wallerstein, çevre ülkelerdeki sınıf yapılarının merkezdekilerden sistematik olarak 

nasıl farklılaştığını göstermiş, geliştirdiği yarı-çevre kavramıyla Latin Amerika 

ülkelerindeki farklı sınıf dinamiklerinin anlaşılması için elverişli bir teorik çerçeve 

sunmuştur. 
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Çevre ülkelerin gelişme sorununu sermaye birikiminin yeni dinamiklerine göre 

yeniden ele alan “yeni Bağımlılık” kuramları, Dünya-sistemleri perspektifiyle birlikte, 

merkez-çevre ilişkilerinin ötesinde gelişen ulusaşırı sınıf ilişkilerini analiz etmek için 

önemli bir temel sağlamıştır. Bununla birlikte, Bağımlılık geleneği içerisinde ulusaşırı 

toplumsal güçler analizine yönelik bir çerçeve geliştiren ve ulusaşırı sınıf perspektifine 

en çok yaklaşan Sunkel ve Fuenzalida (1979) ayrı bir önem taşır.  Sunkel, 1971 gibi 

erken bir tarihte “ulusaşırı kapitalizm” kavramını kullanmış ve Latin Amerika 

açısından kapitalizmin ulusaşırı aşamasının sonuçlarını tartışmıştır. Bu noktada 

belirtmek gerekir ki “ulusaşırı” kavramı 1970’lerin başlarında ana akım UPE 

analizlerinde sıkça kullanılmaya başlamış, Joseph Nye ve Robert Keohane (1971) ve 

Robert Gilpin (1971) gibi yazarlar, iletişim, ulaşım ve finansın yaygınlaşmasıyla 

gelişen ulusaşırı ilişkilere ve bu sürecin en önemli aktörleri olarak ulusaşırı şirketlere 

dikkat çekmişlerdir. Ancak Sunkel’in (1971) analizinin güçlü yanı, ulusaşırı şirketlerin 

yükselişini, aktör merkezli bir bakış açısıyla değil, ulusaşırılaşma sürecine özgü 

yapısal bir özellik olarak ele almasıdır.   

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemi dünya kapitalizminin neo-merkantilist 

evresi olarak ele alan Sunkel, bu dönemde neo-merkantilist sistemin “ulusaşırı holding 

şirketleri” (transnational conglomerate/TRANCO) aracılığıyla çevre ekonomilere 

nüfuz ettiğini belirtmiştir (1971: 156). Sunkel, ayrıca IMF, Dünya Bankası, GATT gibi 

uluslararası örgütlerin bu süreçte TRANCO’ların çevre ülkelerdeki en dinamik 

pazarlara girmelerinde ve finansal güçlerini maksimize etmelerinde önemli rol 

oynadığını vurgulamıştır. Sunkel’e göre, TRANCO’lar uluslararası ekonomik 

sistemin “yapısını”, devletlerarası ilişkiler de “üstyapısını” belirlemektedir. Ulusaşırı 
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toplumsal güçlerin önemi de, yapıyla üstyapı arasındaki ilişkilerin analizinde ortaya 

çıkar.  

Sunkel (1971: 136-145), TRANCO’ların çevre ülkelerde faaliyet 

göstermesiyle merkez ve çevre arasında (çevrenin aleyhine) yeni bir kutuplaşma 

sürecinin başladığını ve bu süreçle eşzamanlı olarak bağımlı/marjinal ve 

gelişmiş/modern bölgeler, sosyal gruplar, ekonomik aktiviteler arasında ulusal 

düzeyde de bir kutuplaşma gerçekleştiğini öne sürmüştür. Buna göre, merkez ve çevre 

ülkelerin ulusal sınırları içinde kapitalist sistemle bütünleşmiş ve sistemden ayrılmış 

kesimler ortaya çıkmıştır. Sunkel’e göre (1971: 147), merkez ve çevredeki kapitalizme 

entegre olmuş ulusal parçaların birbirleriyle ilişkisi, uluslararası kapitalist sistemin 

merkezinde yer alan ulusaşırı bir nüve ya da çekirdek meydana getirmektedir. Bu 

çekirdekte yer alan kesimler, ortak bir kültüre ve farklı ülkelerde (merkez ya da çevre) 

bulunmalarına rağmen benzer yaşam tarzlarına (aile yapısı, eğitim ve gelir düzeyi, 

tüketim kalıpları) sahip bir “uluslararası topluluk” oluştururlar (Sunkel, 1971: 148). 

TRANCO’lar çevre ülkelerde kapitalist sisteme entegre olmuş kesimlerle doğrudan 

etkileşim içerisindedir ve bu kesimlerin merkezdekilerle bütünleşmesinde, başka bir 

ifadeyle uluslararası topluluğun oluşmasında kilit rol oynarlar. Diğer yandan, bu 

süreçte dönüşen ve yeni roller üstlenen devletler, politikalarını doğrudan 

TRANCO’ların çıkarları doğrultusunda belirlemeseler de, sistemin meşruiyetini 

sağlayarak uluslararası topluluğun gelişmesi için uygun koşulları hazırlarlar (Sunkel, 

197: 161). Böylelikle, ulusal ve uluslararası düzeyde, merkezinde uluslararası 

topluluğun bulunduğu yeni bir uluslararası sistem inşa edilir.  

Sunkel, daha sonra bu çerçeveyi Fuenzalida ile birlikte geliştirmiş ve 

kapitalizmi ulusaşırı bir sistem olarak nitelendirerek, bu sistemin yerel, ulusal ve 
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uluslararası parçaları olduğunu, bu parçaların birbirleriyle çatışsalar da belirli 

parametre ve kriterler temelinde birlikte hareket edebilecek entegre bir bütün 

oluşturduklarını belirtmiştir   (Sunkel ve Fuenzalida, 1979: 69). Bu tanım, ulusaşırılığı 

ulusal, ulus-üstü ve ulus-altı düzeyleri birbirine bağlayarak hepsini aşan bir bağlam 

olarak ele alan Neo-Gramşiyan anlayışla da paraleldir. Sunkel ve Fuenzalida, ulusaşırı 

sistemi “tekno-endüstriyel bir oligopol kapitalizmi” olarak tanımlamış ve bu sistemin 

temel bileşenlerini şöyle sıralamışlardır: Ulusaşırı şirketler, ulusaşırı topluluk, 

ulusaşırı kültür, ulusaşırı kapitalizmin mekânsal (spatial) örgütlenmesi ve ulus-

devletler sistemi. Burada dikkat çeken, uluslararası topluluğun artık “küresel sistemin 

çekirdeğinde” yer alan ve çoğunlukla ulusaşırı şirketlerin üst düzey yöneticilerinden 

oluşan bir “ulusaşırı topluluk” haline gelmiş olmasıdır. Ulusaşırı kapitalizmin gelişme 

sürecinde ulaşım ve iletişim maliyetlerinin düşmesiyle üretim sürecinin farklı 

aşamaları, dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmıştır. Fakat bir dizi merkezileşmiş 

hiyerarşik yapı aracılığıyla farklı mekânsal (yerel, ulusal, bölgesel) yapılar farklı 

derecelerde “küresel sistemin çekirdeğine” bağlanmaktadırlar (Sunkel ve Fuenzalida, 

1979: 74-76). Bu bağın kurulmasında ulusaşırı kültürün hayati bir önemi vardır. Bir 

yandan, ulusaşırı topluluğun üyeleri tarafından gerçekleştirilen bilimsel-teknolojik 

faaliyetler aracılığıyla ortaya çıkan ve belirli alanlarda uzmanlaşanların bu topluluğa 

dâhil olmalarını sağlayacak bir “uzmanlık kültürü” vardır. Diğer yandan gündelik 

hayatın çeşitli yönleriyle ilgili düşünceler, inançlar, değerler ve alışkanlıklar 

bütününden oluşan bir “yaygın kültür” söz konusudur ve bu kültür medya araçlarıyla 

geniş kitlelere yayılır. Düşük gelirli kesimlerin bu kültürle şekillenen tüketim 

kalıplarını benimsemeleri, ulusaşırı toplumun daha sıkı bağlarla bağlanmasını ve 

bütünlüklü olmasını sağlar (Sunkel ve Fuenzalida, 1979: 73-74). İlerleyen bölümlerde 
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görüleceği gibi, Sunkel ve Fuenzalida’nın analizi, her ne kadar sınıf perspektifi 

taşımasa da, ulusaşırı kapitalist sınıf kavramsallaştırmasıyla önemli paralellikler 

taşımaktadır.  

B. Gramsci, Cox ve Ulusaşırı Tarihsel Materyalizm 

ABD’nin 1971’de Bretton Woods sisteminin temelini oluşturan doların altına 

olan konverbilitesini kaldırması, bunu izleyen dolar devalüasyonları ve en nihayetinde 

dış ticaret hadlerinin bozulmasıyla gelen petrol şokları (1973-74), ekonomi politik 

araştırmalarına da yeni bir yön vermiş; bu süreç, sermayenin dünya ölçeğinde 

birikiminin yeni dinamiklerinin anlaşılmasını sağlayacak yeni teorik araçlar 

gerektirmiştir. Bu doğrultuda 1970’lerden itibaren, bir yanda Bağımlılık ve Dünya-

sistemleri yaklaşımlarını temel alan teorik çerçeveler gelişmeye devam ederken diğer 

yanda Marksist UPE içerisinde Düzenleme Okulu, Açık Marksizm ve Neo-Gramşiyan 

Okul gibi yeni teorik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Şüphesiz, bu süreçte eleştirel bakış 

açılarının önem kazanması, 1960’lardan itibaren kapitalizmin yeni dinamiklerine karşı 

gelişen yeni toplumsal hareketlerin 1968’te patlamasının ardından önemli bir 

muhalefet alanının açılmasıyla da yakından ilişkilidir. İtalyan Marksist düşünür 

Antonio Gramsci’nin (1891-1937) mirasının bu süreçte keşfedilmesi de elbette tesadüf 

değildir. Gramsci’nin Mussolini döneminde hapishanedeyken yazdıklarının bir 

bölümünün 1971’de İngilizceye çevrilmesinin ardından (Selections from the Prison 

Notebooks) hegemonya, tarihsel blok ve pasif devrim gibi Gramsci’nin kullandığı bazı 

kavramlar, uluslararası sistemin yeni dinamiklerinin anlaşılmasında yol gösterici 

olabilecek teorik araçlar olarak yeniden ele alınmıştır. Neo-Gramşiyan Okul (ya da 
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İtalyan Okulu), Kanadalı siyaset bilimci Robert W. Cox’un öncülüğünde bu çabanın 

bir ürünü olarak gelişmiştir.  

Gramsci’nin Marksist literatüre en önemli katkılarından biri, teori ve pratiği 

birleştirerek tarihsel materyalizmi bir “praksis teorisi” olarak yeniden inşa etme 

çabasıdır. Gramsci, toplumun yapısını oluşturan üretim ilişkileri ile üstyapısını 

oluşturan kültür ve ideoloji arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığını öne sürmüş, 

yapının üstyapıyı tek yönlü olarak belirlediği ekonomik indirgemeci çerçeveyi 

reddederek, yapı ve üstyapıyı diyalektik bir bütünlük içerisinde birleştiren “tarihsel 

blok” kavramını önermiştir. Bu kavram, bir yanda toplumsal formasyonların yeniden 

üretiminde ideoloji, kültür, din ve siyasal kurumların önemini gösterir, diğer yanda 

yapı ve üstyapı arasında “zorunlu ve yaşamsal bir bağlantı” olduğuna dikkat çekerek 

(Gramsci, 2010: 240) bu bağı kuran tarihsel/toplumsal koşulların incelenmesine imkân 

sağlar. Gramsci, yapı ve üstyapı arasındaki bağın kurulmasında “toplumsal grubun28 

organik bir kategorisi olarak aydınların” (Gramsci, 2010: 374-386) hayati bir işlevi 

olduğunu vurgulamış, böylelikle tarihsel blok oluşumu ve hegemonya inşası 

süreçlerini ilişkilendirmiştir.29 Başka bir ifadeyle, belirli bir toplumsal formasyonda 

bir sınıfın hegemonik üstünlük kurması, ancak tarihsel blok oluşumu içerisinde 

                                                           
28 Gramsci, Hapishane Defterleri’nde grup sözcüğünü çoğunlukla sınıf yerine kullanmıştır. Bu, 
hapishane yönetiminin sansürüne uğramak istemeyen, bunun için de şifreli bir dil kullanan Gramsci’nin 
başvurduğu yöntemlerden biri olarak da görülebilir. Gramsci, Defterler’de Marksizm yerine Praksis 
Felsefesi, Lenin yerine İlyiç, Marx yerine Usta sözcüklerini tercih etmiştir.   
29 Tarihsel blok oluşumu, çelişkili, hareket halinde, sürekli değişen ve dönüşen bir süreçtir. Gramsci, bu 
çelişkileri vurgulamak için yapı ve üstyapının bütünlüğünü “blok” kavramıyla ifade etmiştir. Blok, bir 
bütünü oluşturan ve aralarında bir uyum olmayan farklı unsurları kapsar. Hegemonya inşa etmeye 
çalışan toplumsal sınıfın farklı ittifaklar kurmasıyla, bir tarihsel blok içerisinde farklı kimlik ve sınıf 
çıkarları bir araya gelebilir. Başka bir ifadeyle bir sınıfın hegemonyası, tarihsel blok içindeki farklı 
parçaları bir arada tutar. Dolayısıyla hegemonya ve tarihsel blok arasındaki ilişki de sürekli yeniden 
kurulur. Bu süreçte aydınların oynadığı rol, hegemonyanın çatısını oluşturmaktır. Gramsci’ye göre 
(1971: 97) aydınlar, hem üretim alanında hem de kültürel ve siyasal alanda örgütsel işlevleri yerine 
getiren gruplardır. Aydınların işlevi, ancak içinde bulundukları toplumsal sınıf bağlamında anlaşılabilir. 
Buna göre her sınıf içerisinde, o sınıfa doğuştan bağlı ve kendi işlevinin farkında olan bir aydın tabakası 
vardır. Gramsci, bu tabakayı “organik aydınlar” olarak adlandırır.   
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anlaşılabilir. Gramsci’ye göre hegemonya, birbirine karşıt olarak görülen zor ile 

rızanın diyalektik birlikteliğiyle mümkün olur; bu doğrultuda egemen sınıf, zora dayalı 

bir tahakkümün ötesinde ihtiyaç duyduğu rızayı sağlayabilmek ve hegemonyasını inşa 

edebilmek için maddi güçlerle birlikte ideolojik ve kurumsal temellere de sahip 

olmalıdır.  

Buradan hareketle Cox, Gramsci’nin tarihsel materyalist perspektifini ve 

hegemonya anlayışını küresel sistemin yeni dinamiklerini açıklamak için kullanmıştır. 

Gill’in (1991: 46-51) “ulusaşırı tarihsel materyalizm” olarak tanımladığı bu analitik 

yaklaşımda temel analiz birimi toplumsal güçlerdir. Bunlar, maddi imkânlar (teknoloji 

ve mali kaynaklar gibi), fikirler (toplumsal ayrımları aşan öznelerarası anlamlar30 ve 

her topluma özgü siyasi, dini, ideolojik düşünceler) ve kurumlardır (belli bir derecede 

özerk ve mevcut düzenin ayakta kalmasını sağlayan kurumsal temeller). Cox, 

toplumsal güçlerin karşılıklı etkileşimini, hem yapısalcı yaklaşımların özneyi yok 

sayan determinizminden hem de yapıları dikkate almayan aktör merkezli 

yaklaşımların indirgemeciliğinden kaçınarak inceleyebilmek için diyalektik bir anlayış 

geliştirmiştir. Bu doğrultuda Cox, yapıları, yapısalcılardan farklı bir şekilde, verili 

olarak kabul etmek yerine, insanların kolektif algılarını belirleyen tarihsel 

örüntülerden çıkarsamaya çalışmıştır. Cox’un tarihsel yapı kavramına yüklediği anlam 

bu açıdan önemlidir. Buna göre tarihsel yapılar, somut, fiziksel nesneler olmasalar da 

insanların ortak eylem ve davranışlarını belirleyen fikirlerin öznelliği içinde nesnellik 

kazanırlar ve böylelikle öznel ve nesnel olanın diyalektik bütünlüğünü ifade ederler. 

                                                           
30 Cox, öznelerarası anlamlar ile Vico’nun yaklaşımını izleyerek, tarihsel yapılar tarafından belirlenen 
ve insanların dünyayı kavrayışlarına yönelik bir çerçeve sağlayan anlamları kasteder. Örneğin ulus-
devlet sistemi, 20. yüzyılda yaşayan insanlar için öznelerarası bir anlama sahiptir.  
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Sınıf, ulus ve din bu anlamda birer tarihsel yapıdır (Cox, 1987: 395-396). Tarihsel 

yapıların oluşumu, toplumsal güçlerin etkileşimine dayanır.  

Cox (1981: 135-138), toplumsal güçlerin nasıl etkileşime geçtiğini incelemek 

için üç temel analiz düzeyi belirlemiştir: Toplumsal üretim ilişkileri, devlet biçimleri 

ve dünya düzenleri. Buna göre üretim ilişkileri, sadece fiziki malların değil, aynı 

zamanda bilginin, değerlerin, ideolojilerin ve kurumların da üretimini (ve yeniden 

üretimini) kapsar ve farklı tarihsel koşullarda farklı biçimler alır. Bu çerçevede devlet, 

kurgusal bir kategorinin ötesinde toplumsal üretim ilişkileri içinde şekillenen ve belirli 

tarihsel ve kurumsal biçimler alan özgül bir toplumsal ilişkidir. Cox’un tanımladığı 

devlet/toplum kompleksi (state/society complex) kavramı, devlet ve toplumu ilişkisel 

bir bütün olarak kavramsallaştırması ve devletin örgütlenmesinde sınıf yapısının 

etkisini vurgulaması açısından önemlidir. Dolayısıyla Cox’un analizinin önceliği, sivil 

ve siyasal toplumda hangi aktörlerin hangi toplumsal sınıf güçleri aracılığıyla nasıl 

iktidar kurduğunu tespit etmektir (Cox, 1987: 103). En temelinde üretim ve iktidar 

arasındaki ilişkiyi çözümlemeyi hedefleyen bu bakış açısı, küresel sistemde toplumsal 

üretim ilişkileri31 ile devlet biçimlerinin tarihsel blok oluşumu içerisinde birbirlerini 

nasıl şekillendirdiklerini ve buna bağlı olarak nasıl bir dünya düzeninin ortaya çıktığını 

anlamaya çalışır. Buna göre, hegemonya kurmak isteyen belirli bir toplumsal sınıf, 

öncelikle ihtiyaç duyduğu rızayı üretebilmek için maddi imkânlar, fikirler ve kurumlar 

arasında uyum sağlamalı, yani bir tarihsel blok oluşturmalıdır. Tarihsel blok oluşumu, 

toplumsal üretim ilişkileri ve devlet biçimlerinin ötesinde dünya düzeni üzerinde de 

                                                           
31 Marx, “üretim ilişkilerini” üretim sürecinin nasıl kontrol edildiğini belirleyen mülkiyet ilişkileri 
temelinde tanımlamıştır. Cox’a göre Marx’ın tanımı çok genel ve belirli bir kapitalist topluma özgü 
analiz yapabilmek için fazla soyuttur. Cox, Marx’tan ödünç aldığı toplumsal üretim ilişkileri kavramıyla, 
Marx’tan farklı olarak, kapitalist toplumlarda farklı devlet biçimlerini farklı üretim ilişkisi biçimleri ile 
ilişkilendirmeye çalışmıştır.  
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etki doğurabilirse, hegemonya uluslararası bir olguya dönüşecektir. İşte bu çerçeve 

içerisinde, küresel sistemde hegemonyanın kuruluşunu üç analiz düzeyinin 

etkileşimine dayanarak inceleyebilmek için, toplumsal sınıflara dair ulusaşırı bir 

kavrayış geliştirmek gerekmiştir. Bu açıdan özellikle Cox’un devlet/toplum kompleksi 

kavramı, belirli bir hâkim sınıfın hegemonyasını ulusal düzeyden uluslararası düzeye 

nasıl taşıdığını/taşıyabileceğini göstermesi açısından anahtar niteliktedir. Bu kavram, 

Amsterdam Projesi’nin ulusaşırı sınıf oluşumu kuramı geliştirmesinde önemli bir çıkış 

noktası olmuştur (Overbeek, 2004: 62).  

Bu noktada, Cox’un analizinde sınıfın merkezîliğini daha net görebilmek için, 

Gramsci’nin hegemonya kuramını küresel siyaset alanına uygulayan bir diğer 

düşünürün, Arrighi’nin analizini Cox ile karşılaştırmalı olarak ele almak faydalı 

olabilir. Arrighi, dünya-sistemleri perspektifinden bir hegemonya analizi yapmakla 

birlikte, hegemonya kavramını Wallerstein’den farklı olarak Gramşiyan anlamda 

kullanmış ve rıza unsuruna vurgu yapmıştır.32 Arrighi’ye göre (1993:151), bir devletin, 

uluslararası sistemde hegemonik konuma gelebilmesi için diğer devletlerin de yararına 

bir düzen kurduğunu iddia edebilmesi gerekir. Bunun için de hegemonik bir devletin 

ortaya çıkışına zemin hazırlayan faktörler (ekonomik, askeri, ideolojik, kurumsal 

kapasite) hegemonik bir düzenin kurulmasından yana rıza üretecek sistemik bir kaos 

evresiyle örtüşmelidir. Bu doğrultuda Arrighi (1993, 2000), kapitalist dünya-

ekonomisinde hegemonya analizini “sistemik birikim çevrimleriyle” ilişkilendirerek 

üç farklı hegemonik dünya düzeni evresi tanımlamıştır. Bunlar sırasıyla Hollanda (17. 

yüzyılda feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde) , İngiltere (19. yüzyılda serbest 

                                                           
32 Gramsci’ye göre, hegemonya, rıza ve zorun diyalektik birlikteliğinden oluşur. Ancak Arrighi, 
hegemonyayı benzer bir diyalektik anlayış içerisinde ele almak yerine, (rızaya dayalı) hegemonyayı 
(zora dayalı) tahakküme “ek bir güç” olarak tanımlamıştır (Fusaro, 2010).  
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ticaret emperyalizmi döneminde) ve ABD (20. yüzyılda serbest girişimcilik 

sisteminde) hegemonyası altında ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Cox da (1983: 171), 

Arrighi ile benzer şekilde bir devletin uluslararası sistemdeki hegemonyasının, diğer 

devletlerin de çıkarlarını savunabilecekleri bir dünya düzeni kurabilmesine bağlı 

olduğunu savunmuştur. Ancak Arrighi’den farklı olarak Cox (1983: 171), hegemonik 

bir dünya düzeninin kurulabilmesi için devletlerarası çatışmanın düzenlenmesinin 

ötesinde, farklı devletlerdeki toplumsal sınıfları bir araya getiren küresel ölçekte bir 

sivil toplum oluşması gerektiğini öne sürmüştür. Cox, bu çerçevede iki hegemonik 

dünya düzeni tanımlamıştır: 1845-75 arasında en güçlü dönemini yaşayan İngiliz 

hegemonyası altındaki Pax Britannica düzeni ve 1945-65 arasında “altın çağını” 

yaşayan ABD hegemonyası altındaki Pax Americana düzeni. Buna göre, iki 

hegemonya da kapitalist dünya ekonomisinin genişlemesine imkân tanıyan bir dünya 

düzeni kurmuştur. 19. yüzyılda İngiltere’de sanayi burjuvazisiyle toprak sahibi 

aristokratların serbest ticaret sistemi üzerinde uzlaşarak sağladığı kapitalist sınıf 

ittifakı, Sanayi Devrimi’nin sağladığı maddi üstünlük ve egemen ideoloji olan 

liberalizm temelinde bir tarihsel blok oluşturmuştur.33 İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

ABD’nin hegemonik liderliğinde oluşan yeni tarihsel bloğun temeli ise, Fordist 

birikim rejimi ve Keynesyen “karma ekonomi” modeline dayalı sınıf uzlaşısı olmuştur. 

Cox’un çalışmaları öncelikli olarak Pax Americana sürecindeki yapısal dönüşümü 

açıklamaya yöneliktir. Cox, üretimin uluslararasılaşması sürecinde devletin 

dönüşümünü, “devletin uluslararasılaşması” kavramıyla açıklamış, bir sonraki 

                                                           
33 Cox (1987: 109), 1873 Büyük Depresyonu’na kadar süren Pax Britannica’yı “liberal emperyalizm” 
dönemi, Pax Britannica’dan Pax Americana’ya geçiş sürecini “kolonyal emperyalizm” dönemi, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında kurulan Pax Americana’yı ise “emperyal güç” dönemi olarak tanımlamıştır. 
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bölümde görüleceği gibi bu kavram, Cox’u izleyen Gill, Robinson ve Van der Pijl gibi 

yazarlar açısından da odak noktası olmuştur.   

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Pax Americana düzeninin en 

belirgin özelliği olan üretimin, yani üretken sermayenin uluslararasılaşması, para-

sermaye ve meta-sermayenin uluslararasılaşmasına kıyasla sınıf oluşumu ve birikim 

süreçleri üzerinde çok daha kuvvetli ve dönüştürücü bir etki bırakmıştır. Bağımlılık 

yaklaşımlarında da sıkça vurgulandığı gibi, burjuvazinin uluslararası ittifak kurabilme 

kapasitesinin artması, bu süreçte kapitalist sınıfların yeniden yapılanmasını belirleyen 

en önemli dinamik olmuştur. Ancak, üretimin uluslararasılaşması süreci sadece emek 

ve sermaye arasındaki temel çelişkiyi keskinleştirmekle kalmamış, sermaye içi 

çelişkilere de yenilerini eklemiştir. Cox’u izleyen Neo-Gramşiyan analizlerin önceliği 

de, işte bu bağlamda kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde ulusaşırı birikim ve 

kapitalist sınıf oluşumu arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaktır. Bu doğrultuda tarihsel 

blok kavramının uluslararası alana uygulanması, kapitalist sınıfların ulusaşırı ittifakını 

salt bir çıkar birliğinin ötesinde hegemonik bir süreç olarak ele almaya imkân 

sağlamıştır. Cox’un perspektifini geliştiren Gill’in (1991), uluslararası tarihsel blok 

oluşumunu ABD merkezli hegemonyanın değişen karakteriyle ilişkilendiren analizi 

bu açıdan yol göstericidir.  

1960’ların sonlarından itibaren ABD’nin Bretton Woods sisteminin dayandığı 

dolar-altın paritesini sürdürememesi, ardından gelen petrol şokları ve Vietnam 

yenilgisi, 1970’lerde “pax Americana”nın sona erdiğine dair tartışmalara yol açmıştır. 

Cox’a göreyse (1987: 212), ABD hegemonyasının düşüşüyle ilgili tartışmalar, yeni 

birikim süreciyle ilişkilendirilmelidir. Gill’in 1991’de yayınlanan ve Neo-Gramşiyan 

literatürün en önemli metinlerinden biri olan Amerikan Hegemonyası ve Üçlü 
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Komisyon (American Hegemony and the Trilateral Commission) adlı eseri de temel 

olarak bu sorun üzerine yoğunlaşmıştır. Gerek Neorealizm gerek Dünya-sistemleri 

analizlerinde hegemonyanın devlet merkezli bir şekilde kavramsallaştırılmasını ve 

hegemonik gücün askeri güç bazında ölçülmesini eleştiren Gill’e göre (1991: 88),  esas 

mesele ABD hegemonyasının geleceği değil, “ulusaşırı sermaye hegemonyasının” 

oluşum sürecidir. Buna göre, çok geniş bir ölçeğe yayılan ve çok kolay hareket 

edebilen ulusaşırı sermaye, 1970 ve 80’lerden bu yana Gill’in “ulusaşırı liberal 

ekonomik düzen” olarak tanımladığı düzende hegemonyasını geliştirmektedir. Gill 

(1991: 88-90), dünya ekonomisini daha entegre hale getiren bu süreçte ABD’nin 

merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini ancak, ulusaşırı hegemonyanın esas olarak 

kökleri Üçlü Komisyon34 ülkelerinde (Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleriyle 

Japonya’da) olan ve Üçüncü Dünya’nın bazı bölgelerine yayılan bir ulusaşırı sınıf 

fraksiyonuna dayandığını öne sürmüştür. Gill’e göre (1991: 90), ulusaşırı sınıf 

oluşumunun maddi temelleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ulusaşırı şirketlerin 

gözetiminde gelişen üretimin uluslararasılaşması sürecidir. Bu süreç, Franklin D. 

Roosevelt’in Büyük Bunalım’ın ardından 1933-39 arasında uyguladığı Yeni Düzen 

(New Deal) politikalarıyla şekillenen kitlesel üretim ve tüketime dayalı, Gramsci’nin 

“Fordist” olarak tanımladığı birikim biçiminin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı 

Avrupa ve Japonya başta olmak üzere diğer kapitalist devletlere hızla yayılmasıyla 

gelişmiştir. Böylece, ABD öncülüğünde, kapitalist devletlerde emek ve sermayenin 

farklı kesimleri arasında, serbest girişimcilik ve liberal demokrasiyle birlikte devlet 

müdahaleciliğine dayanan “karma ekonomi” modeline dayalı bir uzlaşı oluşmuştur. 

                                                           
34 Üçlü Komisyon (Trilateral Comission), 1973’te, David Rockefeller öncülüğünde Kuzey Amerika, Batı 
Avrupa ve Japonya’dan 300’ü aşkın siyasetçi, işadamı ve entelektüelin katılımıyla, Bretton Woods 
sonrası dünya ekonomisinin nasıl yönetileceği üzerine konsensüs oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 
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Gill’in “içkin liberalizm” (embedded liberalism) dediği ideolojik temelde şekillenen 

refah devleti uygulamaları ve “Sovyet tehdidine” karşı geliştirilen anti-komünist 

güvenlik anlayışı, Soğuk Savaş konjonktüründe bu uzlaşıyı mümkün kılan temel 

meşruiyet kaynaklarıdır. Gill’e göre (1991: 97), böylelikle merkezinde ABD’nin 

olduğu ve ulusaşırı emek ve sermaye güçlerinin katıldığı bir “uluslararası tarihsel 

blok” oluşmuştur. 1970 ve özellikle de 1980’lerden itibaren ise, kapitalizmin ulusaşırı 

yapılanması ve ulusaşırı sermayenin çıkarları yeni bir uzlaşı gerektirmiş ve bu 

bağlamda uluslararası tarihsel blok yerine bir “ulusaşırı tarihsel blok” şekillenmeye 

başlamıştır.  

Özetlemek gerekirse Gill, “kapitalizmin ulusaşırı yapılanması”, “ulusaşırı 

kapitalizm” ya da “kümülatif ulusaşırılaşma” kavramlarıyla ele aldığı 1970 ve 

1980’lerdeki yapısal dönüşüm sürecini, uluslararası sistemde tarihsel blok oluşumu 

süreçleriyle ilişkilendirmiş, dolayısıyla “ulusaşırı tarihsel bloğun” dayandığı ulusaşırı 

sınıf fraksiyonuna dikkat çekmiştir. Bununla birlikte Gill’in katkısı, Gramsci’den 

farklı olarak, hegemonik bir düzen olmadan da tarihsel bloğun kurulabileceğini 

söylemesidir (Gill, 1993: 40; Bieler ve Morton, 2004: 96). Buna göre, 1945 sonrasında 

kurulan uluslararası tarihsel blok hegemonik iken, 1980’lerde oluşmaya başlayan 

ulusaşırı tarihsel blok hegemonik değil, üstün konumdadır. Gill’e göre, üstünlük 

(supremacy) konumu, hegemonyanın olmadığı ama hâkim sınıf tarihsel blok 

aracılığıyla diğer sınıflar üzerinde tahakküm kurduğu durumda ortaya çıkar.35 Mevcut 

ulusaşırı tarihsel bloğun üstünlüğü ise, Gill’in (1995) “disipline edici neoliberalizm” 

(disciplinary neoliberalism) dediği IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası 

                                                           
35 Benzer bir görüşü paylaşan Murphy (1994: 295) de üstünlüğü, tarihsel blok içindeki hâkim sınıfın 
konumu olarak tanımlamış, bu konumun hegemonyayla olduğu gibi tahakkümle de 
sağlanabileceğini/korunabileceğini öne sürmüştür. 
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kurumların yaptırımlarıyla uygulanan katı neoliberal politikalara dayanmaktadır. ABD 

merkezli ulusaşırı tarihsel bloğun dayandığı ulusaşırı sınıf fraksiyonu, bu şekilde rıza 

üretmek yerine merkez ve çevre ülkelerdeki işçi sınıfları üzerinde tahakküm kurmaya 

çalışmaktadır. Ancak Gill’e göre, ulusaşırı sınıfın hegemonyası, sermayenin 

uluslararasılaşmasının çelişkileri ve karşı-hegemonik güçler yüzünden asla tam olarak 

kurulamayacaktır (Gill ve Law, 1989). Gill, ulusaşırı sermayenin hegemonyasını 

abartmakla ve neoliberalizme karşı direnişleri göz ardı etmekle eleştirilen Cox’un36 

perspektifini geliştirmiştir. 

Cox ve Gill’in uluslararası sistemde tarihsel blok ve hegemonya üzerine 

analizleri, 1970 sonrası kapitalizmin yeniden yapılanması sürecindeki gelişmelerle 

sınıf oluşumu arasındaki ilişkinin anlaşılmasına ve böylelikle ulusaşırı kapitalist sınıf 

analizine büyük bir katkı sağlamıştır. Cox’un formüle ettiği (1987: 359) “ulusaşırı 

yönetici sınıf” kavramı, çoğunlukla ulusaşırı şirketlerin üst düzey yöneticilerinden 

oluşan, ancak Sunkel’in tanımladığı, “ulusaşırı topluluktan” farklı olarak, sınıf 

bilincine sahip olan bir hâkim grubu ifade eder. Buna göre, üretim biçimleri, sınıfların 

temelini oluşturur, ancak her hâkim ya da madun grup, sadece üretim ilişkilerine bağlı 

olarak bir sınıf oluşturmaz. Sınıfı oluşturan, ortak eylemde bulunma kapasitesi ve ortak 

kimliktir (Cox, 1987: 355-56).  Belirli bir üretim ilişkisi içerisindeki farklı hâkim ya 

da madun gruplar bir sınıf oluşturmak için bir araya gelebilir ya da belirli bir hâkim ya 

da madun grup içinde, çıkarları farklılaşan kesimler farklı sınıf eğilimlerine sahip 

olabilir. Örneğin, büyük sektörlerde çalışan örgütlü işçilerle küçük ölçekli girişimlerde 

kayıt dışı çalışan örgütsüz işçilerin bir sınıf oluşturabilmeleri için, sınıf bilinci ve 

dayanışmasıyla bir araya gelme ve ortak eylemde bulunma potansiyeline sahip 

                                                           
36 Cox’a bu yönde bir eleştiride bulunan Drainville’dir (1995). 
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olmaları gerekir. Ancak hâkim sınıflar, madun gruplar arasında sınıf oluşumunu 

sürekli engellemeye çalışırlar. Dolayısıyla sınıf oluşumu, verili ve belirlenmiş değil, 

tarihsel ve diyalektik bir süreç olarak anlaşılmalıdır (Cox, 1987: 389). Cox’a göre, 

üretimin uluslararasılaşması süreci, emek ve sermaye grupları içerisinde yeni 

toplumsal güçlerin ortaya çıkmasına ve çıkarları farklılaşan emek ve sermaye 

fraksiyonları arasında sekterleşme eğiliminin güçlenmesine yol açmıştır.  

1970 sonrası dönemde, küresel ekonomik sistemde ortaya çıkan en önemli 

toplumsal güç, Cox’a göre ulusaşırı yönetici sınıftır.  Bu sınıfın üyeleri sadece ulusaşırı 

şirketlerin üst düzey yöneticilerinden ve onların ailelerinden oluşmaz, ekonomi 

yönetimiyle ilgili hükümet görevlileri ve uluslararası ekonomi kuruluşları 

çalışanlarıyla birlikte onları destekleyen yönetim danışmanları, işletme eğitmenleri, 

şirket avukatları, örgütsel psikologlar, şirketlerin enformasyon teknolojilerini sağlayan 

mühendisler gibi organik aydınlar da bu sınıfa dâhildir. Kendilerini bu şekilde 

tanımlamasalar da, ulusaşırı yönetici sınıf üyeleri, onları ulusal elit gruplarından 

ayıran, ortak bir dil (kullanılan kavramlar ve kullanılma biçimleri anlamında) ve ortak 

bir kimliğe (ABD’den ulusaşırı bir şekilde yayılan Amerikan kültürü) sahiptirler. 

Ortak kaygıları ise, üyesi oldukları ulusaşırı sınıf fraksiyonunun hâkim konuma 

gelmesini sağlayan sistemin korunması/sürdürülmesidir (Cox, 1987: 359). Üçlü 

Komisyon, IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kurumlar da bu ortak kaygı içinde 

strateji üretir ve sistemi korumak için uzlaşı sağlamaya yönelik bir işlev görürler. Gill 

de (1991: 94-95) benzer şekilde “Üçlü düzen” (Trilateral establishment) merkezinde 

gelişmekte olan ulusaşırı kapitalist sınıf fraksiyonunun esas çıkarının küresel 

ekonominin ulusaşırılaşmasında ve liberalleşmesinde olduğunu ve IMF ve Dünya 

Bankası gibi uluslararası örgütlerin bu yönde geliştirdikleri politikaların ulusaşırı 
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sınıfın hegemonyası için kritik önemi bulunduğunu belirtmiştir. Gill’e göre, en önemli 

üyeleri ulusaşırı şirket yöneticileri ve politikacılar olan ve ulusaşırı tarihsel bloğun en 

üst düzeyinde yer alan ulusaşırı sınıf fraksiyonu o kadar sıkı bir diyalog ve etkileşim 

ağına sahiptir ki, böylelikle oluşan ortak bilinç, bu fraksiyonun çıkarlarının daha net 

tanımlanmasına ve Marx’ın ifadesiyle “kendi için sınıf”37 haline gelmesine yol 

açmaktadır.  

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ulusaşırı şirketlerin yöneticileriyle 

birlikte, politikacıların da ulusaşırı sınıf fraksiyonunun önemli bir bileşenini 

oluşturduğu, dolayısıyla ulusaşırı sınıf oluşumunda devletlerin de önemli bir rol 

oynadığıdır. Bu açıdan Cox’un geliştirdiği “devletin uluslararasılaşması” kavramı, 

ulusaşırı konsensüs oluşumunda devletin oynadığı rolün anlaşılması için önemli bir 

teorik araç sunmaktadır. Küreselleşme ve ulusaşırı toplumsal güçlerin ortaya çıkışı, 

Cox’a göre devletin önemini azaltmamış, aksine merkez ve çevre ülkelerde devletin 

farklı biçimlerinin yeniden yapılanmasını ve yeni roller edinmesini gerektirmiştir. Cox 

(1987: 253), devletin uluslararasılaşmasını, ulusal politikaların üretimin 

uluslararasılaşmasının gerekliliklerine göre düzenlendiği küresel bir süreç olarak 

tanımlar. Bu sürecin üç aşaması vardır. Öncelikle en üst düzeyde, en gelişmiş kapitalist 

devletler arasında dünya ekonomisinin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda bir 

konsensüs oluşur. Sonraki aşamada, diğer devletler hiyerarşik olarak yapılanan 

                                                           
37 Marx, “kendinde sınıf” (class-in-itself)  ve “kendi için sınıf” (class-for-itself) kavramlarını 1847’de 
yayınlanan eseri Felsefenin Sefaleti’nde tanımlamıştır. Buna göre, “kendinde sınıf”, sınıfı oluşturan 
grupların kendi koşullarının farkında olup olmamalarından bağımsız olarak, nesnel bir olgu olarak bir 
toplumsal ilişki biçimine ifade eder. Diğer yandan, “kendi için sınıf” sınıf bilincinin gelişmesi sonucu 
oluşur. Marx (1966: 193), sermaye karşısında halk yığınlarının işçi sınıfı haline geldiğini, bununla birlikte 
yığınların ancak sınıf mücadelesi içerisinde kendilerini “kendi için sınıf” olarak kurabileceklerini 
belirtmiştir. Öngen (2002: 23), Marx’ın “kendi için sınıf” ve “kendinde sınıf” arasında yaptığı ayrımın 
kategorik olmaktan çok aynı olgunun iki farklı yüzü olduğunu belirtir. Buna göre sınıf oluşumu, ekonomi 
ve siyaset arasındaki ayrımı aşan, kendinde sınıfın kendi için sınıfa dönüştüğü zor ve çelişkili bir süreçtir.   
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konsensüs oluşum sürecine katılırlar. Son olarak, devletlerin iç yapıları bu küresel 

uzlaşıyı ulusal politikalara en iyi taşıyacak şekilde dönüşür. Cox, devlet yapısıyla hem 

hükümetin işleyiş biçimini ve kurumlarını hem de devletin dayandığı tarihsel bloğu, 

yani hâkim ve bağımlı sosyal gruplar arasındaki sınıf uzlaşısını kasteder. Buna göre 

devlet, üretimin uluslararasılaşması sürecinde ulusal ve küresel düzen arasındaki 

arabuluculuk rolünü terk etmiş ve küresel düzenin gerekliliklerini ulusal düzene 

aktaran bir “transmisyon kayışı” haline gelmiştir (Cox, 1992: 30; 2002: 33). Ulusal 

ekonomilerin mali disiplin, deregülasyon, özelleştirme, vergi reformu ve dış ticaretin 

serbestleştirilmesi gibi Washington Uzlaşısı’nın neoliberal ilkeleri doğrultusunda 

uluslararası rekabete açılması, devletin uluslararasılaşmasının ve üstlendiği yeni 

“aktarıcılık” rolünün açık bir göstergesidir.   

Bununla birlikte, burada söz konusu olan, devlet yapılarının, üretimin 

uluslararasılaşması sürecinin çelişkileriyle birlikte sürekli dönüşmesi ve bu 

çelişkilerden dolayı devletin dönüşüm sürecinin asla tamamlanmayacak olmasıdır. 

Cox’un çerçevesinde devletin dönüşümünün ilk aşaması olan uluslararası konsensüs 

oluşumu, gelişmiş kapitalist devletlerin Hazine ve Merkez Bankaları, IMF, Dünya 

Bankası, OECD gibi kurumlar ve Üçlü Komisyon ve Bilderberg Grubu gibi elit 

platformlarının etkileşimiyle gerçekleşir ve sonraki aşamalarda da devletin yapısı, bu 

grupların oluşturduğu ulusaşırı elit ağı içinde şekillenmeye devam eder. Cox, bu ağı 

uzak ve bulanık bir yıldız kümesine benzetmiş ve böylelikle devletin dönüşümünü 

sınırları belirsiz ve sonu olmayan bir süreç olarak kavramsallaştırmıştır. Diğer yandan 

Gill (1991: 94), yine Cox’u izleyerek, devlet politikalarının ve kurumsal 

düzenlemelerin ulusaşırı sermaye kesimlerinin tahakkümüyle denetlenmesi ve 

değiştirilmesini “devletin ulusaşırılaşması” kavramıyla açıklamıştır. Özellikle 1970 ve 
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80’lerde, Finans ve Ekonomi Bakanlıkları gibi hükümetin belli kurumlarının Dışişleri 

ve Savunma Bakanlıklarına kıyasla ağırlık kazanması bu sürecin bir parçasıdır. Bu 

bakanlıkların önemli pozisyonlarında yer alan belli başlı kişiler uluslararası örgütlerle 

etkileşime geçerek ve Üçlü Komisyon gibi elit gruplarında temsilci olarak yer alarak 

ulusaşırı ağları genişletmektedirler.  

Devletin uluslararasılaşması ya da ulusaşırılaşması, Neo-Gramşiyan 

yaklaşımlara yönelik eleştirilerin merkezinde yer alan bir meseledir. Cox, devletin 

dönüşümünü “dışarıdan içeriye” ve tek taraflı bir mantıkla ele almakla, devletin rolünü 

basitçe bir transmisyon kayışına indirgeyerek bu süreçte toplumsal güçler arasında 

yaptığı arabuluculuk rolünü göz ardı etmekle ve devleti üretim ilişkileri ve dünya 

düzeninden tamamen özerk bir şekilde ele almakla eleştirilmiştir (Panitch, 1994; 

Bedirhanoğlu, 2008). Hatta Ayers’e göre (2008), Cox’un yaklaşımında devletin 

özerkliği o kadar abartılmıştır ki, adeta gökten sahneye inen bir deus ex machina gibi 

tüm dönüşümü açıklayan bir araca dönüşmüştür. Bu eleştiriler karşısında Cox (2002: 

33), transmisyon kayışı benzetmesinin yetersiz olduğunu, ulusaşırı elitlerin rolünü 

açıklamak için kullandığı “nebula” metaforunun muğlaklıklar içerdiğini ve devletin 

uluslararasılaşması kavramının üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini kabul 

etmiştir.  

Cox’un yaklaşımı, eleştirel Uluslararası İlişkiler (Uİ) kuramlarının gelişmesi 

açısından çok önemli bir katkı sağlamakla birlikte, Hazel Smith’in vurguladığı gibi 

(1996: 202), Gramşiyan teorinin Marksist kökenlerini sistematik olarak Uİ 

kuramlarına dâhil etme konusunda başarısız olmuştur. James H. Mittelman (1998: 83), 

benzer şekilde, Cox’un dinamik bir tarihsel materyalist çerçeve yerine, Marksist ve 

Weberyen unsurları harmanlayarak statik ve karşılaştırmalı bir çerçeve geliştirdiğini 
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vurgulamıştır. Cox’un üretim biçimi38 yerine tarihsel yapı kavramını analizinin 

temeline koyması, Cox’a yönelik Marksist eleştirilerin dayandığı temel unsurlardan 

biridir. Zira tarihsel materyalizm, Bensussan ve Labica’nın vurguladığı gibi (2016: 

1021), “üretim biçiminin, genel olarak toplumsal, siyasi ve entelektüel yaşamı 

koşullandırdığı ön kabulü üzerine kuruludur”. Adrian Budd’a göre (2013: 13-17), 

üretim biçimi kavramına başvurmadan, hegemonya sadece “entelektüel liderlik” 

olarak anlaşılacaktır. Bu açıdan Cox’u “Gramsci’yi tek yönlü okumakla” eleştiren 

Budd’a göre, hegemonik bir dünya düzeninin merkezinde yer alan iknanın nasıl 

üretildiğinin anlaşılması için, o düzende yer alan ulus-devletlerin üretim ilişkilerini 

nasıl düzenlendiğinin incelenmesi, bunun için de analizde üretim biçimleri unsurlarına 

yer verilmesi gerekir. Bununla birlikte, Budd (2013: 18), Neo-Gramşiyan 

yaklaşımların yekpare bir bütün olarak görülmemesi gerektiğini, Cox’u izleyen 

perspektifler içerisinde özellikle Amsterdam Projesi’nin Marksist kavramları Uİ 

kuramlarına taşıma konusunda daha başarılı olduğunu vurgulamıştır. Bu tezde, 

Amsterdam Projesi’nin çerçevesinin benimsenmesinin en önemli nedeni de, bu 

projenin tarihsel materyalist geleneğe ulusaşırı sınıf perspektifine dayalı önemli bir 

katkı sunmuş olmasıdır. Amsterdam Projesi, ileride daha detaylı olarak ele alınacağı 

gibi, üretim biçimi kavramını geniş kapsamlı olarak ele alan Poulantzas’ın çerçevesine 

yakınlığından dolayı, diğer Neo-Gramşiyan yaklaşımlardan daha farklı bir yönde 

gelişmiştir.  

                                                           
38 Marx’ın Alman İdeolojisi’nde (1845) geliştirdiği üretim biçimi (mode of production) kavramı, genel 
anlamda üretim (üretici güçlerin üretim araçlarını kullanarak üretme süreci) ile birlikte, üretimin 
içeriğini belirleyen tarihsel ve toplumsal koşullara da işaret eder (Bensussan ve Labica, 2016: 1030). 
Başka bir ifadeyle, “üretim biçimleri, sadece üretici güçler/üretim ilişkilerine dayanarak toplumsal 
bütünün belirlenmesi için değil, ayrıca tarihsel olarak gözlemlenebilir sosyo-ekonomik biçimlerin her 
birini tanımlamak için de kullanılmaktadır” (Bensussan ve Labica, 2016: 1021).  
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II. ULUSAŞIRI KAPİTALİST SINIF (UKS): KAVRAMSAL OLANAK 

VE SINIRLILIKLAR 

Sınıf oluşumu sürecini ulusal sınırların ötesinde ele almak ve sınıfa ilişkin 

ulusaşırı boyutta yeni bir kavrayış geliştirmek, belirli bir toplumda ekonomik ve siyasi 

dönüşüme yol açan yerel ve küresel dinamiklerin, bütünlüklü ve diyalektik bir şekilde 

anlaşılmasına imkân tanıyacaktır. Ancak, gelişmekte olan ulusaşırı bir kapitalist sınıf 

fraksiyonundan bahsederken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, onu ulusal 

bağlamından kopartmamaktır. Aksi takdirde UKS, devletlerden tamamen özerk bir 

şekilde dünya ekonomisini yöneten bir “süper sınıf” olarak anlaşılabilir. Bu konuda en 

önemli uyarıyı yapan, UKS üzerine ampirik çalışmalarıyla bilinen William K. 

Carroll’ın bizzat kendisidir. Carroll (2015: 169), UKS’nin “etki alanı, iç tutarlığı ve 

özne olma potansiyelinin abartılmaması gerektiği” konusunda uyarır ve UKS’nin 

kendi ayakları üzerinde duran bir varlık olmadığını, “ulusal sermaye ve devlet-

sermaye ilişkilerine gömülü olduğunu” vurgular. Neo-Gramşiyan yaklaşımlar 

açısından UKS’nin önemi, kapitalist küreselleşme sürecini başlı başına açıklayacak bir 

teorik araç olmasından değil, bu süreçte uluslararası düzeyde hegemonya inşası ve 

ulusal düzeyde devletin dönüşümü arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayacak 

analitik bir çerçeve sunmasından kaynaklanır. Worth’un ifadesiyle (2009: 24) “Cox’un 

dünya düzeni kavramı uluslararası politikada hegemonyanın nasıl kurulduğunu 

anlamamızı sağlayan bir çerçeve sunarken, UKS kavramı belirli bir dünya düzeninin 

nasıl inşa edildiğini açıklayan bir yöntem olarak kullanılır”.   
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A. Teori ve Pratikte UKS Oluşumu: Ontolojik ve Metodolojik Tartışmalar 

1970’lerden itibaren ulusaşırı bir kapitalist sınıf fraksiyonundan söz etmeyi 

mümkün kılan en önemli gelişme, kuşkusuz küresel ekonomide önemli bir güç haline 

gelen ulusaşırı şirketlerin yatırım ve üretimlerinin hızla büyümesi, etkinliklerinin 

coğrafi olarak çok daha geniş bir ölçeğe yayılması ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki 

karar alma süreçlerine katılmalarını sağlayan ulusaşırı ağların yoğunlaşması olmuştur. 

Ancak ulusaşırı şirketlerin ortaya çıkardığı yeni dinamiklerle kapitalist sınıfın 

yapısındaki dönüşüm arasındaki karmaşık ilişki, temel bir sorunsal ortaya çıkarmıştır: 

Bu süreçte UKS nasıl ve ne ölçüde oluşmuştur? UKS oluşumu nasıl gözlemlenebilir 

ve hangi yöntemlerle analiz edilebilir? Bu alanda farklı yaklaşımlar olmakla beraber, 

Jerry Harris’e göre (2014) UKS analizinin dayandığı iki temel bakış açısından söz 

edilebilir:  

 

i. UKS’yi üretim ilişkilerine dayanarak inceleyen ve UKS’nin varlığını, 

sermaye birikiminin yapısını belirleyen doğrudan yabancı yatırımların 

gelişmesi ve uluslararası birleşme ve satın almaların artması gibi 

faktörlere dayandıran politik ekonomi yaklaşımı.  

ii. UKS’yi güç ilişkisi temelinde ele alan ve küresel ölçekte gelişmekte 

olan bir yönetici elit ağının UKS’nin varlığına temel olup olmayacağını 

sorgulayan elit ağı teorisi.  

 

Buna göre, Harris’in de dâhil olduğu politik ekonomi yaklaşımı, William I. 

Robinson ve Leslie Sklair gibi düşünürlerin katkılarıyla gelişen “küresel kapitalizm” 

analizlerine, ikinci yaklaşım ise Carroll ve Fennema’nın ulusaşırı şirketlerin yönetici 
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elitleri üzerine yaptıkları ampirik çalışmalara dayanmaktadır. Kees Van der Pijl, Henk 

Overbeek ve Bastiaan Van Apeldoorn gibi Hollandalı düşünürlerin çalışmalarına 

dayanan Amsterdam Projesi de bu çerçevede elit ağı teorisiyle ilişkilendirilmiştir. Bu 

iki yaklaşım arasındaki temel fark, küresel kapitalizm teorisinin UKS’yi somut bir 

gerçeklik olarak ele almasına karşın, elit ağı teorisinin UKS’yi fait accompli (olmuş 

bitmiş) bir şeyden ziyade oluşum aşamasındaki bir eğilim olarak 

kavramsallaştırmasıdır (Harris, 2014: 318; Carroll, 2015: 189). Harris’in 

sınıflandırması, bu temel ayrıma işaret ettiği için önemlidir ancak Harris, politik 

ekonomi yaklaşımı ve elit ağı teorisini birbirinden farklı iki kategori olarak ele alarak 

elit ağı teorisinin de en temelinde politik ekonomi analizine dayandığını göz ardı 

etmektedir. Özellikle de ulusaşırı sınıf oluşumu üzerine en bütünlüklü ve en detaylı 

çerçeveyi sunan ve başlı başına bir sınıf oluşumu kuramı geliştirmeye çalışan 

Amsterdam Projesi açısından politik ekonomi ve elit ağı analizi birbirinden ayrı 

düşünülemez. Bu çalışmada UKS oluşumu, Harris’inki gibi bir ayrım yapmaksızın iki 

temel Neo-Gramşiyan yaklaşım çerçevesinde, Robinson ve Van der Pijl’in 

kavramsallaştırmalarına dayanarak tartışılacaktır. UKS’yi ulus-devletten bağımsız 

olarak kavramsallaştıran Robinson’ın çerçevesini tartışmak, bu tezde neden bu tarz bir 

bakış açısından kaçınıldığının anlaşılması açısından önemlidir. Diğer yandan, tezin 

temel teorik çerçevesini oluşturan Van der Pijl’in perspektifinin güçlü ve zayıf 

yönlerini ortaya koymak, Güney’e yönelik ulusaşırı bir tarihsel materyalist çerçeve 

oluşturmak için gerekli zemini hazırlayacaktır.   

Bununla birlikte, Carroll ve Fennema (2002, 2004, 2006), Kentor ve Jang 

(2004, 2006), Staples (2006, 2007), Nollert (2005) ve Burris’in (2012) ulusaşırı 

şirketlerin tüzel gücü üzerine yaptıkları analizlerin, UKS literatürüne önemli katkı 
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sağladığını, genellikle “Neo-Gramşiyan” olarak sınıflandırılmasa da Gramsci’nin 

kuramından etkilenen Carroll gibi sosyologların çalışmalarına dayanan bu ampirik 

literatürün, gerek Robinson gerek Van der Pijl’in teorik çerçevesine önemli etkide 

bulunduğunu belirtmek gerekir.   

1. UKS Oluşumu Üzerine Ampirik Literatür: Güç Yapısı Araştırmaları 

Ulusaşırı bir kapitalist sınıf fraksiyonunun ortaya çıkışına yönelik gözlem ve 

tespitler Neo-Gramşiyan perspektifle sınırlı değildir. Kanadalı ekonomist Stephen 

Hymer’ın 1974 tarihli (ölümünden sonra 1978’de yayınlanan) makalesi, uluslararası 

düzeyde kapitalist sınıf oluşumuna dikkat çeken ilk çalışma olarak kabul edilir. 

Hymer’ın önemi, sermayenin uluslararasılaşmasının ABD hegemonyası altında 

gelişen aşaması boyunca, özellikle 1960’larda ABD merkezli şirketlerin devasa 

büyüklüğü bir fenomen haline gelmişken ve gelecekte dünyayı tamamen bu Amerikan 

devlerinin yöneteceği sıkça dile getirilirken39, çokuluslu şirketlerin dünya üzerinde her 

yere yayılmaları ve her yerde bağlantılar kurmalarıyla ABD merkezli değil, yepyeni 

kozmopolit bir ekonominin doğacağını vurgulamasıdır (Hymer, 1969: 32). Hymer’a 

göre, çokuluslu şirketlerin çıkarlarını kendi ülke pazarlarından ayırmaları ve yabancı 

ülkelerin pazarlarında elde ettikleri ayrıcalıklı konumdan dolayı “bir bütün olarak 

dünya ekonomisinde” çıkar gözetmeleri, “sermayeden yana bir uluslararası kapitalist 

bilinç” ortaya çıkarmıştır (Hymer, 1978; Carroll, 2015:171). Buna göre, “ortak çıkarı 

sermayenin sınırsızca hareket edebileceği uluslararası özel mülkiyet sisteminde yatan 

                                                           
39 Ünlü Fransız gazeteci ve politikacı Servan-Schreiber, 1967’de The American Challenge adlı çok satan 
kitabında ABD ile Avrupa arasında gizli bir savaş olduğunu ve ABD’ninki gibi çokuluslu şirketlere sahip 
olmazsa Avrupa’nın ABD’nin kolonisi haline geleceğini öne sürmüştür. Hymer, buna karşın “The Non-
American Challenge” adını verdiği çalışmasında (1969), dünyadaki en büyük 500 çokuluslu sanayi 
şirketinin faaliyetini incelemiş, ABD merkezli 300 şirketin diğer şirketlerle rekabetinden ziyade, bu 
şirketlerin bir bütün olarak ortaya çıkardığı uluslararası oligopolün önemine dikkat çekmiştir.  
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bir uluslararası kapitalist sınıf” doğmaktadır (Hymer, 1979: 262). Kautsky’ci bir 

perspektifi40 izleyen Hymer (1982: 128), ABD ve Avrupa merkezli büyük şirketler 

temelinde gerçekleşen kapitalistler arası rekabetin başlangıçta yoğun olsa da, zamanla 

“bir çeşit oligopolist dengeye” doğru evirileceğini ve kapitalist uzlaşmaya varacağını 

öne sürmüştür.  

1970’lerde Hymer’ın yanı sıra Barnet ve Müller (1974) ve Goldfrank (1977) 

gibi araştırmacılar da çokuluslu şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin 

kendilerine özgü bir sınıf bilinci geliştirdiklerine ve kapitalist sınıf yapısının 

dönüşmekte olduğuna dikkat çekmiş ve ulusaşırı şirketlerin yapısını inceleyen 

sosyolojik çalışmalara yol göstermişlerdir. 1980’lerde Carroll (1982, 1986), Fennema 

ve Schijf (1979, 1985) başta olmak üzere bir grup sosyolog, sermayenin 

uluslararasılaşması sürecinde ulusaşırı şirketlerin yönetim kurullarının giderek daha 

sıkı bir biçimde birbirleriyle bağlantılı hale geldiğini tespit etmiştir. Bu doğrultuda iç 

içe geçmiş/birbirine bağlı yönetim kurulları (interlocking directorate) üzerine 

odaklanan ve ulusaşırı şirket ağlarının haritalarını çıkaran “güç yapısı araştırmaları” 

(power structure research) başlığı altında önemli bir literatür oluşmuştur.41  Çokuluslu 

                                                           
40 Lenin’in emperyalizmi kapitalizmin son aşaması olarak ele alan analizinin aksine, Kautsky emperyalist 
rekabetin kapitalizmin çıkarlarına uygun olmadığını, bu yüzden ileri kapitalist ülkelerin yönetici 
sınıflarının silahlanma yarışına son vereceğini, tekellerin birleşeceğini ve kapitalizmin barışçıl bir ultra-
emperyalizm evresine geçileceğini öne sürmüştür.  
41 Bu noktada Manuel Castells’in Ağ Toplumunun Yükselişi (1996) adlı çalışmasının da, 1990’lardan bu 

yana ağ örgütlenmesi yaklaşımının gelişmesinde önemli bir etkisi olduğunu belirtmek gerekir. Castells, 

küresel ekonomide elitlerin ağ biçiminde örgütlendiğine dikkat çektiyse de elit ağlarına yönelik bir 

analiz yapmamıştır. Castells, ağ metaforunu, küreselleşme sürecinde enformasyon teknolojilerinin 

gelişmesiyle birlikte toplumsal ilişkilerin çok sıkı bir şekilde bütünleşmesini ve mekânsal sınırların 

belirsizleşmesini vurgulamak için kullanmıştır. Güç yapısı araştırmaları ise, iç içe geçmiş yönetim 

kurullarını ve değiş-tokuş edilen yönetici elitleri inceleyerek, sadece kurumları değil, bireyleri de 

küresel düzeyde birbirine bağlayan karmaşık ilişkiler ağını detaylı bir şekilde ortaya çıkarmıştır. 

Böylelikle “ağ” bir metafor olmanın ötesinde, somut bir bulguya dönüşmüştür (Carroll, 2010: 10-11). 
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şirketlerin yönetim kurullarındaki üst düzey yöneticilerin aynı anda birden fazla 

çokuluslu şirketin yönetim kurulunda yer almalarıyla oluşan birbirine bağlı yönetim 

kurulları, bu şirketlerin ulusaşırı bir bağlamda karar almaları ve ortak strateji 

belirlemeleri açısından önem taşır. Güç yapısı araştırmaları, 1970’lerden bu yana 

ulusaşırı içiçe geçmişliklerdeki hızlı artışla beraber ulusaşırı şirketlerin yönetim 

kurulları arasında güçlü bir etkileşim ağının kurulduğunu ve bu ağın ulusaşırı bir iş 

topluluğunun ortaya çıkışına zemin hazırladığını öne sürmüştür (Carroll ve Fennema, 

2002; Kentor ve Jang, 2004). Harris’in “elit ağı teorisi” olarak tanımladığı bu 

çerçeveye göre, birbirine bağlı yönetim kurulları aracılığıyla ulusaşırı ağlar kuran 

şirket yöneticileri, burjuvazinin “hâkim kesimi” haline gelmekte, bu da “kendine özgü 

bir sınıf iktidarı yapısı” oluşturmaktadır (Carroll, 2015: 172). UKS oluşumu, 

böylelikle ulusaşırı ağların içinde şekillenen ancak henüz tamamlanmamış bir süreç 

olarak ele alınmıştır. Zira gerek Carroll ve Fennema’nın (2002) 1976-1996 arasında 

küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük 176 şirket üzerine yaptıkları analiz, gerekse 

Kentor ve Jang’ın (2004) 1983-1998 arasında Fortune dergisinin belirlediği en büyük 

500 küresel şirket üzerine analizleri, ulusaşırı iç içe geçmişliğin ağırlıklı olarak Avrupa 

ve Kuzey Amerika merkezli şirketlere özgü bir olgu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Her 

ne kadar bu eğilimin Çin başta olmak üzere Güney merkezli ulusaşırı şirketler için de 

geçerli olduğunu gözlemlese de, Carroll (2010: 116-17) UKS’nin en üst düzey yapısını 

oluşturan yönetici sınıfının Transatlantik merkezli olmaya devam ettiğini belirtmiştir. 

Buna göre, finans piyasaları küresel ölçekte ne kadar bütünleşmiş olursa olsun, 

Polanyi’nin (2011: 43) haute finance olarak tanımladığı, en büyük finans şirketleri ve 

uluslararası bankaların üst düzey yöneticilerinden oluşan büyük finans çevrelerinin 

ezici çoğunluğu hâlâ Avrupa ve Kuzey Amerikalıdır (Carroll, 2015: 183). Dolayısıyla 
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UKS büyük ölçüde bölgeselleşmiş, ancak küresel ölçekte yayılma eğiliminde bir 

oluşum olarak ele alınmıştır. 

Diğer yandan Burris ve Staples (2012), birbirine bağlı yönetim kurulları 

aracılığıyla ulusaşırı ağların genişlemesinin UKS’nin varlığı için yeterli bir bulgu 

olmadığını, UKS’den söz edebilmek için sınıf oluşumunun sosyal, kültürel ve politik 

boyutları üzerine de bulguya ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardır. Buna göre yapısal güç 

araştırmaları çoğunlukla şirketler arası bağlara odaklanmıştır, ancak UKS’nin varlığını 

kabul edebilmek için esas olarak kişisel bağları incelemek gerekir. Bu iki araştırmacı 

şirketlerin yönetim kurulları yerine Avrupa ve ABD arasında yer değiştiren 

yöneticileri niteliksel ve niceliksel olarak incelemiş, böylelikle Kuzey Atlantik 

bölgesindeki kapitalist sınıf oluşumunda etkili olan güçlerin daha net görülebileceğini 

öne sürmüşlerdir. Burris ve Staples’e göre (2012: 336), özellikle Britanya ve 

ABD’deki yöneticilerin sıklıkla birbirlerinin yerlerine geçmeleri/değiş-tokuş 

edilmeleri, iki bölgenin kapitalist sınıfları arasındaki tarihsel bağın ne kadar sıkı 

olduğunu açıkça göstermektedir. Bu doğrultuda Burris ve Staples’in (2012: 328) 

önerdiği araştırma yöntemi, anket ve mülakatlarla farklı ülkelerden (gerek değiş-tokuş 

edilen gerek aynı anda birden fazla kurulda yer alan) yönetici elitlerin eğitim 

geçmişleri, elit kulüplerine üyelikleri, evlilik ve aile yapıları ve uluslararası siyasi 

kurumlara katılımlarına dair bulgular edinmektir.42 Özetle, kendisi için sınıf olarak 

UKS, gerek Carroll ve Fennema gerek Burris ve Staples’in bulguları açısından küresel 

                                                           
42 Bu noktada, kozmopolitliği “dünya üzerine bir elit perspektifi” olarak ele alan Craig Calhoun’un 
(2002) çalışmasının da bu tartışmalar açısından önemine değinmek gerekir. Kozmopolit kültür ve 
küresel vatandaşlığa dair ilginin küresel kapitalizmin koşulları içerisinde şekillendiğine dikkat çeken 
Calhoun (2002: 889-892), “dünya hükümeti” kurulması ya da küresel siyasal kurumların geliştirilmesine 
dayalı “kozmopolit demokrasi” fikrini sorgular ve kozmopolitliğin demokrasiyi güçlendirecek bir 
projeden ziyade “kapitalizm projesinin bir parçası” olarak şekillendiğini dile getirir. Buna göre, 
kozmopolitlik, esas olarak, çokuluslu şirketlerin ve onlara hizmet eden danışmanlık şirketlerinin üst 
düzey yöneticilerini kapsar ve böylece ulusal sınırların ötesindeki elitleri bir araya getirmeye yarar.  
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bir fenomen olmaktan ziyade, halihazırda Kuzey Atlantik bölgesinde yoğunlaşan bir 

eğilimdir. Bu perspektif, Amsterdam Projesi’nin çizgisine daha yakınken, Küresel 

Kapitalizm Okulu açısından eksik ve sorunlu bulunmuştur.  

2. Küresel Kapitalizm Okulu Açısından UKS Oluşumu  

William I. Robinson’ın geliştirdiği küresel kapitalizm teorisi, temel olarak 

küreselleşmenin ulusaşırı sermaye birikimi ve UKS oluşumuna dayalı yeni bir 

kapitalist evre olarak kavramsallaştırılmasına dayanmaktadır. Bu yeni evrede üretimin 

uluslararasılaşmasıyla sermaye birikimi ve sınıf oluşumu süreçleri ulus-devlet 

çerçevesinin dışında gerçekleşmeye başlamış, böylelikle sınıflarla birlikte siyasi ve 

kültürel süreçler, hatta bizzat devletin kendisi ulusaşırılaşmıştır (Robinson, 2002: 133-

34). Robinson, bu evrede ulusaşırı sermaye birikiminin yeni toplumsal güçleri ortaya 

çıkardığı ve UKS oluşumuna zemin hazırladığı konusunda Cox ve Gill ile hemfikirdir. 

Buna göre, ulusaşırı şirketlerin yayılması, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) 

artması, sınır ötesi birleşme ve satın almalar, stratejik ittifaklar, ulusaşırı şirketlerin 

birbirine bağlı yönetim kurulları ve tüm bu faktörlere eşlik eden dış kaynak kullanımı, 

uluslararası taşeronluk, lisans sözleşmeleri ve yerel temsil gibi yeni küresel ekonomik 

düzenlemeler, UKS oluşumunun temel göstergeleridir (Robinson, 2004: 54). UKS 

oluşumunun temellerini ulusaşırı şirketlerdeki iç içe geçmişliklerde arayan güç yapısı 

araştırmaları, fiilen kurulmuş bir UKS’den bahsetmeye yetecek kadar bulguya 

ulaşamazken, Robinson, Harris ve Sklair’in araştırmalarıyla şekillenen Küresel 

Kapitalizm Okulu, üretim ilişkileri ve sermaye akışına dayanarak sağlam temelleri 

olan somut bir UKS görme eğilimindedir (Harris, 2014: 312).  
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2.1. UKS’nin Maddi Temelleri 

a. Ulusaşırı Şirketlerin Yayılması  

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) tanımıyla 

ortak strateji ve politika belirlemeye imkân tanıyan bir karar verme sistemine tabi olan 

ve birden fazla ülkede faaliyet gösteren kuruluşların bütünü olan ulusaşırı şirketler, 

özellikle 1970’lerden itibaren dünya ölçeğinde hızla yayılmaya başlamış; politik 

iktisatçıların bu yayılmanın etkileri üzerine araştırmalarıyla önemli bir literatür 

oluşmuştur. Ulusaşırı şirketler, dünya ölçeğinde üretim ve yatırım araçlarına sahip 

olan grubun en somut halidir. Bu şirketlerin faaliyetleri de küresel ekonominin temel 

dinamiklerinin anlaşılmasında önemli bir belirleyendir. Daha önce de belirtildiği gibi, 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından üretimin uluslararasılaşması sürecinde ortaya çıkan 

çokuluslu şirketler, 1970’lerden itibaren üretken sermayeye ek olarak para sermayenin 

de uluslararasılaşmasıyla hızlı bir ulusaşırılaşma sürecine girmiştir. Bu süreçte 

ulusaşırılaşan şirketlerin yatırımları, savaş sonrası küresel üretimden daha hızlı 

büyümüş, denizaşırı üretimleri dünya ticaretinden daha hızlı artmış, faaliyetlerinin 

coğrafi dağılımı genişlemiş ve farklı şirketler arasındaki bağlar sıkılaşmıştır (Gill, 

1991: 90). 1970’de dünya genelinde 7 bin civarında ulusaşırı şirket bulunurken, 

1990’lardan itibaren hem ana şirketlerin  hem de ana şirketlere bağlı yabancı şirketlerin 

sayısında çok hızlı bir artış yaşanmıştır. 1995’de faaliyet gösteren 38 bin ulusaşırı 

şirkete bağlı 251 bin şirket bulunurken, 2000’de bu sayılar sırasıyla 63 bin ve 689 bine 

çıkmış, 2008’de ise 82 bin ve 810 bine ulaşmıştır (UNCTAD, 1996; UNCTAD, 2009: 

17). Günümüzde ise ulusaşırı şirketlerin sayısı 100 binin üzerindedir ve iştiraklerinin 

sayısı yaklaşık 860 bindir (UNCTAD, 2017: 30).     
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Bir şirketin ulusaşırı niteliğinin belirlenmesinde başvurulan çeşitli ölçütler 

vardır. Örneğin Lu ve Beamish (2004) iki değişkeni dikkate alır: Ana şirkete bağlı 

denizaşırı şubelerin sayısı ve bu şubelerin bulunduğu ülkelerin sayısı. Ancak bu 

konuda en geçerli olan, UNCTAD’ın 1995 Dünya Yatırım Raporu’nda belirlediği 

ulusaşırılık endeksidir. Buna göre, şirketin toplam satışlarının içerisinde dış satışların 

oranı, toplam varlıklarının içerisinde dış varlıkların oranı ve toplam istihdamının 

içerisinde dış istihdamın oranı, ulusaşırılığı belirleyen üç önemli kriterdir. 

UNCTAD’ın 2016 Dünya Yatırım Raporu’na göre, en yüksek ulusaşırılık endeksine 

sahip olan 100 çokuluslu şirketin ortalama olarak 50’den fazla ülkede 500’den fazla 

şubesi vardır. Aynı rapora göre (2016: 31), 2015’de dünya genelinde finansal-olmayan 

en büyük 100 çokuluslu şirketin dış varlıklarının toplam varlıklarına oranı yüzde 62, 

dış satışlarının toplam satışlara oranı yüzde 65 ve dış istihdamın toplam istihdama 

oranı yüzde 58’dir. Tablo 1’de 1995’ten bu yana en büyük 100 çokuluslu şirketin 

ulusaşırılaşma oranlarındaki düzenli artış görülebilir. Bununla birlikte yüksek 

ulusaşırılık endeksinin sadece büyük şirketlere özgü olmadığını, küçük ve orta ölçekli 

şirketlerin de yüksek ulusaşırılık oranlarına sahip olabileceğini belirtmek gerekir 

(UNCTAD, 2000; Robinson, 2004: 56).  

 

Tablo 1: En büyük 100 Çokuluslu Şirketin Son 20 Yıla Ait Ulusaşırılaşma 

Oranları  

 1995 2000 2005 2010 2015 

Dış varlıkların toplam varlıklara oranı %41 %50 %54 %61 %62 

Dış satışların toplam satışlara oranı %48 %50 %57 %63 %65 

Dış istihdamın toplam istihdama oranı %48 %48 %53 %58 %58 

Kaynak: UNCTAD (2016: 142).  
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Ulusaşırı ekonomik faaliyetlerde gelişmiş ülkelerde bulunan büyük şirketlerin 

baskın bir rolü vardır. UNCTAD’ın verilerine göre, son 20 yılda en büyük 100 

çokuluslu şirketin varlıkları dünya ekonomisinden ve uluslararası üretim 

göstergelerinden çok daha hızlı büyümüştür. Bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin 

uluslararası üretime daha fazla katılmalarıyla çevredeki çokuluslu şirketlerin 

ulusaşırılaşma süreci hız kazanmakla beraber, gelirleri ve varlıkları en büyük olan 

çokuluslu şirketler çoğunlukla merkez ülkelerdeki petrol, elektrik, otomotiv ve 

telekomünikasyon şirketleridir.43  

 Robinson’a göre (2004: 55-56), ulusaşırı şirketler, küresel ölçekte sermaye 

birikimini düzenleyen kurumsal yapılardır ve ulusaşırı sermayenin vücut bulduğu bu 

yapılar ulusaşırı toplumsal güçlerin ortaya çıkmasını sağlayan esas unsurdur.  Buna 

göre, ulusaşırı şirketlerin yayılması, sadece kapitalist sınıf oluşumu açısından değil, 

işçi sınıfı oluşumu açısından da belirleyicidir. Ulusaşırı şirketlere bağlı şirketlerin 

tümünde istihdam edilen kişi sayısı son çeyrek yüzyılda 4 katına çıkmış, 1990’da 21 

milyon iken 2016’da 82 milyona ulaşmıştır (UNCTAD: 2017: 26). Bu da demektir ki, 

ulusaşırı şirketlerin üretim süreçlerini ayrıştırmaları ve kâr marjına göre farklı ülkelere 

yaymaları, dünya çapında devasa bir emek gücünü taşeronlaşma, kayıt dışılık ve 

güvencesizlik gibi esnek birikim koşullarına tabi kılmaktadır. Robinson, bu sürecin 

sermaye ve emeği, ulusaşırı sınıflar olarak karşı karşıya getirdiğine dikkat çeker.  

                                                           
43 UNCTAD’ın 2017 Dünya Yatırım Raporuna göre, 2016’da dış varlıkları en büyük olan şirketler 
sıralamasında ilk 20 şöyledir: Royal Dutch Shell (Birleşik Krallık), Toyota (Japonya), BP (Birleşik Krallık), 
Total (Fransa), Anheuser-Busch InBev (Belçika), Volkswagen (Almanya), Chevron (ABD), General 
Electric (ABD), ExxonMobil (ABD), Softbank (Japonya), Vodafone (Birleşik Krallık), Daimler (Almanya), 
Honda (Japonya), Apple (ABD), BHP Billiton (Avustralya), Nissan (Japonya), Siemens (Almanya), Enel 
(İtalya), CK Hutchison Holdings (Hong Kong) ve Mitsubishi (Japonya). Bu listeye gelişmekte olan 
ülkelerden 9 şirket girebilmiştir: CK Hutchison Holdings (Hong Kong), Hon Hai Precision (Tayvan), 
CNOOC (Çin Ulusal Petrol Şirketi), COSCO (Çin Gemicilik Şirketi), Samsung (Güney Kore), Vale (Brezilya), 
América Móvil (Meksika), Petronas (Malezya) ve Broadcom (Singapur). 
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 b. Doğrudan Yabancı Yatırımların ve Sınır Ötesi Birleşme ve Satın 

Almaların Artması 

Ulusaşırı şirketlerin yayılmasıyla beraber üretimin uluslararasılaşmasının en 

önemli göstergesi doğrudan yabancı yatırımların44 (DYY) artmasıdır. DYY’ler gerek 

sanayileşmeye doğrudan katkıları gerekse üretimle birlikte getirdikleri teknoloji 

transferiyle diğer yabancı sermaye girişlerinden büyük ölçüde ayrılırlar (Adda, 2003: 

130-131). Dünya ekonomisinin bütünleşmesi ve küreselleşmesinde merkezi rolü olan 

DYY’ler, üretim tekniklerini45 de beraberinde taşıyarak üretim koşullarının yabancı 

teknolojilere göre hazırlanmasını, toplumsal ilişkilerin bu koşullarda yeniden 

düzenlenmesini ve emek-sermaye ilişkilerinin denetlenmesini sağlarlar. DYY’ler 

1950 ve 1960’larda büyümeye başlamış, 1970’lerde dünya ticaretindeki artış hızına 

yetişmiş, ancak esas olarak 1980’lerin ortalarından itibaren büyük bir atılım yapmış ve 

üretimin uluslararasılaşması sürecine yeni bir boyut kazandırmıştır (Adda, 2003: 87-

88). 1980’lerin başında 57 milyar dolar olan küresel ölçekte DYY akışı, Grafik 1’de 

görülebileceği gibi, 1990’da 200 milyar doları, 2000’e gelindiğinde ise 1,27 trilyon 

doları bulmuştur. 2001’de büyük sanayi ekonomilerindeki ekonomik faaliyetlerin 

yavaşlaması ve borsalarındaki hızlı düşüşe bağlı olarak DYY akışında yüzde 51’lik bir 

düşüş yaşanmış, ancak sonrasında 2007’ye kadar yükselmeye devam etmiştir. 2007’de 

DYY akışının ulaştığı 1,83 trilyon dolarlık zirvenin ardından, 2008 küresel ekonomik 

                                                           
44 Foreign Direct Investment (FDI) Türkçeye farklı şekillerde çevrilmiştir: Doğrudan Dış Yatırımlar, 
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Doğrudan Yabancı Yatırımları veya Doğrudan Yabancı Sermaye 
Yatırımları. Doğrudan yatırımların özelliği, ana şirketlerin başka ülkelerde faaliyet gösteren ve yönetimi 
altında bulunan şubelerinin finansal varlıklarına yatırım yapmasıdır. Dolaylı yatırımlarda ise yatırımcı 
genellikle tüzel değil, özel kişilerdir ve yatırım yaptıkları şirketin yönetimine müdahil değildirler.  
45 Marx’ın maddi üretici güçler kavramının temelinde yer alan üretim teknikleri, emeğin daha verimli 
hale getirilmesini ve emek maliyetinin düşürülmesini sağlar. Bu açıdan istihdam politikalarının 
belirlenmesinde önemli bir unsurdur. DYY’ler ulusaşırı şirketlere üretim teknikleri aracılığıyla 
yöneticilerden teknisyenlere kadar emeğin tüm unsurları üzerinde söz sahibi olma fırsatı sunar.  
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ve finansal krize bağlı olarak yüzde 15’lere varan düşüşler yaşandıysa da 2015’te 

yüzde 38’lik bir artışla 1,76 trilyon doları bulmuş ve küresel krizden bu yana en yüksek 

değerine ulaşmıştır (UNCTAD, 2016: x).   

Grafik 1: Küresel DYY Akışı ve Sınır Ötesi B&SA’ların Toplam Değeri, 1990-

2016 

 

Kaynak: UNCTAD 2017 Dünya Yatırım Raporu’nun veri tabanından derlenmiştir. 

1960’lardan 1980’lere kadar DYY akışının büyük kısmı merkez bölgeler 

arasında gerçekleşmiştir. 1980’lerden itibaren ise deregülasyon, mali disiplin, dalgalı 

döviz kuru, özelleştirme, dış ticaretin ve finansal hareketlerin serbestleşmesi gibi 

neoliberal politikalarla gelişen dışa açılma süreçleri, doğrudan yatırımların çevre 

ülkelere yönelmesini sağlamıştır.  DYY’lerin coğrafi dağılımının çeşitlenmesine 

karşın günümüzde hâlâ hem en çok doğrudan yatırım yapan hem de en çok yatırım 
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çeken ülkeler, ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere gelişmiş ülkelerdir.46 Diğer 

yandan, 2008 küresel krizi, merkeze yönelik DYY akışı üzerinde daraltıcı, çevreye 

yönelik DYY akışı üzerinde ise genişletici bir etki yaratmıştır. 2016’da küresel DYY 

akışında gelişmiş ülkelerin payı yüzde 59’dur (UNCTAD, 2017: 10). Bu oran, küresel 

krizden bu yana gelişmiş ülkelerin DYY akışı içinde aldıkları en yüksek paydır. Yine 

de 2007’de bu oranın yüzde 85 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, DYY akışının 

merkezde yoğunlaşmasına karşın önceki dönemlere göre daha fazla ülkeye yayıldığı 

söylenebilir. Dünyanın farklı bölgelerinin küresel ekonomiye entegrasyonunda 

merkezi rol oynayan DYY’ler, günümüzde gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli 

finansal kaynak olmaya devam etmektedir.   

1980’lerden itibaren ivme kazanan küresel DYY akışı, aynı döneme özgü bir 

olgu olan sınır ötesi birleşme ve satın almalarla yakından ilişkilidir. 1980’lere kadar 

ulusal sınırlar içerisinde gerçekleşen birleşme ve satın almalar, özellikle 1990’lardan 

itibaren faklı ülkelerdeki sermayelerin birleşmesi ve ulusaşırı şirketlerin ulusal 

şirketleri satın almalarıyla sınır ötesi bir bağlam kazanmıştır. Böylelikle şirketlerin 

faaliyetlerini satın alma ve birleşme yoluyla ulusaşırı genişletmeleri, Robinson’a göre 

(2004: 57-58), sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesinin temel mekanizması 

haline gelmiştir.  Sınır ötesi birleşme ve satın almalar, Grafik 1’de de 

gözlemlenebileceği gibi, küresel DYY akışındaki dalgalanmaları belirlemeleri 

açısından önem taşırlar. Örneğin, UNCTAD’a göre (2016: 2), 2015’te DYY akışındaki 

yüzde 38’lik artışın sebebi, sınır ötesi birleşme ve satın almalardaki yüzde 72’lik hızlı 

artıştır. Bu da doğrudan yatırımların sıfırdan yatırımdan ziyade büyük ölçüde birleşme 

                                                           
46 Bu noktada, gelişmekte olan ülkeler arasında Çin’in ayrı bir yeri olduğunu belirtmek gerekir. 1993-
97 arasında 180 milyar dolarlık DYY alan Çin’e yönelik yatırımlar 2000’lerde de katlanarak artmaya 
devam etmiştir. 2016’da 134 milyar dolar DYY alan Çin, ABD ve Birleşik Krallık’tan sonra en çok 
doğrudan yatırım alan üçüncü ülkedir (UNCTAD, 2017).  
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ve satın almalar aracılığıyla gerçekleştiğini gösterir. Robinson, sınır ötesi birleşme ve 

satın almaların, DYY’ler gibi, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yoğunlaşsa da Asya ve 

Latin Amerika benzeri çevre bölgelerdeki sermayelerin de hızla yoğunlaşma sürecine 

dâhil olduğuna dikkat çekmiştir. UNCTAD verilerine göre,47 gelişmekte olan 

ülkelerdeki birleşme ve satın almaların değeri 1990’da 9,5 milyar dolar (toplam 

değerin yüzde 10’u) iken, küresel kriz sonrasında, 2008-16 arasında ortalama 83,6 

milyar dolardır (toplam ortalama değerin yüzde 16’sı). Dünya genelindeki bu artış, 

sınır ötesi birleşme ve satın almaların, sadece enerji, telekomünikasyon ve finans gibi 

en küreselleşmiş sektörlerle sınırlı olmadığını, temel tüketim mallarının ticaretini 

yapan şirketlerden kamu hizmetlerine kadar birçok sektörü kapsadığını gösterir.  

Ulusaşırı şirketlerin en önemli ayırt edici özelliği, farklı ülkelerdeki üretim 

birimlerini nihai ürünün belli parçalarını üretebilen uzman birimler olarak 

tasarlamaları, bu birimler arasında geniş bir yatay ilişkiler ağı kurmaları ve farklı 

yerlerdeki üretim süreçlerini tek bir küresel stratejiyle yönetebilme yetisine sahip 

olmalarıdır (Adda, 2013: 98). Bunu da büyük ölçüde kendilerine bağlı şirketlerle 

aralarındaki mülkiyet ilişkilerinin ulusaşırı bir niteliğe sahip olmasına borçludurlar. 

DYY ve sınır ötesi birleşme ve satın almalar aracılığıyla, ulusaşırı bir şirket başka bir 

şirketin üzerinde kontrol sahibi olur ve o şirketin bulunduğu ülkedeki üretim 

süreçlerini düzenleme ve denetleme yetisi kazanır. Bu bağlamda ulusaşırı şirketler, 

özellikle 1980’lerden bu yana DYY’ler aracılığıyla yatırım yaptıkları çevre ülkelerde 

önemli bir toplumsal güç olarak ortaya çıkmış ve böylelikle sermaye yatırımı, 

                                                           
47 1990-2016 arası sınır ötesi birleşme ve satın alma değerleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. UNCTAD 
Veri Tabanı: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 
(erişim: 13 Ağustos 2017).  

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
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ekonomik bir faaliyetin ötesinde toplumsal dönüşümü tetikleyen temel bir unsur haline 

gelmiştir.  

Robinson’a göre, ulusaşırı şirketlerin ve DYY akışının coğrafi dağılımının 

çevre ülkelere doğru hızla genişlemesi, Üçüncü Dünya’daki ulusaşırı şirketlerin her 

geçen yıl daha da büyümesi ve aralarındaki birleşme ve satın almaların giderek 

artması, Güney’deki ulusal sermayenin hızlı bir ulusaşırılaşma sürecine girdiğinin ve 

Güneyli kapitalistlerin ulusaşırı sermaye ağlarına hızla entegre olduğunun 

göstergesidir. Özellikle Güney Kore, Singapur ve Tayvan gibi geç sanayileşmiş Asya 

ülkeleriyle birlikte, Brezilya, Şili, Meksika gibi Latin Amerika ülkelerindeki önde 

gelen ulusaşırı şirketlerin büyük hisselerini ellerinde tutan sermaye grupları, ABD ve 

Avrupa’ya yaptıkları doğrudan yatırımlarla UKS’nin önemli “ulusal” bileşenleri 

haline gelmiştir (Robinson, 2004: 72). Dolayısıyla Güney’de UKS oluşumundan söz 

etmeye yetecek kadar bulgu vardır ve UKS’nin çevreyi yeniden sömürgeleştiren 

Kuzeyli burjuvazilerden oluştuğu doğru değildir (Robinson, 2004: 71-73). Bununla 

birlikte Robinson, UKS oluşumunun eşitsiz gelişen bir süreç olduğunu kabul eder ve 

Kuzey-Güney ayrımının anlamını yitirmediğini, sadece ulusaşırılaşma ekseninde 

yeniden düşünülmesi gerektiğini öne sürer.   

 

c. Stratejik İttifaklar ve Birbirine Bağlı Yönetim Kurulları 

Farklı ülkelerdeki sermayelerin birbirine nüfuz etmesi, ulusaşırı şirketler 

arasındaki bağları güçlendirecek ve etkileşimi artıracak yeni mekanizmalar 

gerektirmiştir.  Pazar alanını genişletmek ve rekabet gücünü artırmak isteyen ulusaşırı 
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şirketler arasındaki stratejik ittifaklar48, bu doğrultuda 1990’lardan bu yana ölçek ve 

değer olarak hızla büyümüş ve yeni bir boyut kazanmıştır. Bu ittifakların çoğu OECD 

ülkelerinde bulunan şirketler arasında gerçekleşmekle birlikte, Asya ve Latin Amerika 

kökenli şirketler de hızla bu sürece dâhil olmaktadır (Robinson, 2004: 64-65). UKS 

oluşumu açsısından stratejik ittifakların önemi, ulusal pazarların dışa açılma ve 

ulusaşırı düzeyde birbirine entegre olma sürecinde, farklı bölgelerden kapitalist 

grupları ortak bir kaygıyla (küresel düzeyde rekabet edebilme) ve işbirliği arayışıyla 

bir araya getirmeleridir (Robinson, 2002: 154). 

Stratejik ittifaklarla birlikte, ulusaşırı şirketler arasındaki ilişkiler ağını 

sıkılaştıran mekanizmalardan biri de, önceki bölümde ele alınan birbirine bağlı 

yönetim kurullarıdır. Robinson, şirketleri birbirine bağlayan yöneticilerin (dışarıdan 

gelen yabancı yöneticiler ya da küreselleşen yerel yöneticiler) yönetim kurullarında 

giderek daha etkin bir rol üstlendiklerine ve küreselleşmenin risklerini en aza 

indirmede önemli bir işlevi yerine getirdiklerine dikkat çeker. Ancak, Küresel 

Kapitalizm Okulu’na göre, UKS oluşumu, Carroll ve Fennema gibi güç yapısı 

araştırmacılarının işaret ettiği gibi birbirine bağlı yönetim kurulu üyeleri aracılığıyla 

kurulan ulusaşırı şirket ağlarıyla sınırlı bir süreç değildir. Ulusaşırı şirketlerin sahipleri 

ve üst düzey yöneticileriyle birlikte üretimin uluslararasılaşması sürecini şekillendiren 

siyasi, bürokratik ve teknokrat elitler, organik aydınlar, hâkim siyasi partiler, medya 

holdingleri, IMF ve Dünya Bankası gibi küresel ekonominin istikrarını sağlayan 

                                                           
48 Stratejik ittifaklar arasında ortak girişimler (joint ventures), azınlık hisselerin devirleri, borç-hisse 
senedi değişimleri, ortak Ar-Ge çalışmaları, teknoloji paylaşımı, uzun dönemli kaynak sağlama 
anlaşmaları, dağıtım/hizmetin paylaşımı (üretici ile dağıtımcı şirket arasındaki ticari anlaşmalar), ortak 
üretim ve pazarlama ve ortak ürün geliştirme sayılabilir (Robinson, 2004: 64).     
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uluslararası kurumların seçkinleri de UKS oluşumunda merkezi öneme sahiptir 

(Harris, 2014: 316-17; Robinson, 2004: 75).   

Özetle, Küresel Kapitalizm Okulu açısından UKS oluşumu, ulusaşırı 

şirketlerin üretim süreçlerini dünyanın farklı bölgelerine yaymalarıyla beraber 

sermayenin sadece belirli bir biçiminin değil, tüm sermaye devresinin49 

uluslararasılaşmasına dayanır. Bu süreç, çıkarları ulusal birikimin mantığından ayrılan 

ve küresel birikimin koşullarını geliştirme yönünde ortak bir çıkar gözeten kapitalist 

grupların sınıf bilinciyle bir araya gelmelerini sağlamış ve böylelikle yeni bir sınıf 

fraksiyonunun ortaya çıkması için zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda Robinson’ın 

temel argümanı, küreselleşme sürecinde sınıf oluşumunun ulus-devlet sisteminin 

kurumsal çerçevesinin dışına çıktığı ve sınıf oluşumunu belirleyen siyasi, ekonomik 

ve kültürel dinamiklerin ulusal sermaye devreleri yerine ulusaşırılaşan yeni sermaye 

devrelerinin içinde belirlendiğidir (Robinson, 2004: 39). Küresel Kapitalizm Okulu 

içinde Robinson ve Harris, UKS’nin giderek “kendinde sınıf” (ekonomik özne) ve 

“kendi için sınıf” (toplumsal özne) olduğunu savunan, başka bir ifadeyle güçlü bir 

UKS tezi ortaya koyan iki önemli düşünürdür (Carroll, 2015: 77). Bununla birlikte, 

Robinson (2004: 36), Sklair’in geliştirdiği “küresel sistem teorisinin” kendi tezine en 

yakın çalışma olduğunu belirtmiştir. Bu noktada Robinson ve Sklair’in UKS’yi 

tanımlama ve kavramsallaştırma konusunda birleştikleri ve ayrıldıkları noktaları 

incelemek yararlı olacaktır. 

Robinson ve Sklair’i Küresel Kapitalizm Okulu adı verilen teorik yaklaşım 

içinde bir araya getiren temel unsur, iki düşünürün de UKS kavramını küresel 

                                                           
49 Marx’ın Kapital’in ikinci cildinde ele aldığı sanayi sermayesi devresine göre para-sermaye (P), 
üretken sermaye (Ü) ve meta-sermaye (M) iki faaliyet alanı boyunca (üretim ve dolaşım) dairesel 
biçimde birbirini takip eder. Robinson’a göre (2004: 39), üretken sermayenin (Ü) ulusaşırı yayılması, 
ulusal ekonomi içerisinde gerçekleşen devrenin ilk kısmını da (P-M-Ü-M’) ulusaşırı hale getirmektedir. 



64 
 

kapitalist sistemin nasıl işlediğini anlamaya yönelik bir teorinin merkezine 

yerleştirmesidir. Küreselleşmenin kapitalist sınıfın yapısını değiştirdiği, sınıf 

oluşumunun artık ulusal dinamiklerin dışında belirlendiği, küreselleşen sermayenin 

çıkarlarına hizmet eden bir UKS fraksiyonunun ortaya çıktığı ve küresel kapitalist 

sistemdeki hâkim sınıf haline geldiği, temel argümanlardır. UKS’yi diğer ulusal ya da 

yerel sınıf fraksiyonlarından ayıran temel özellik, maddi temelinin üretimin 

uluslararasılaşmasına dayanması ve ulusal sınırların ötesinde küresel birikim 

devrelerini yönetecek bir sınıf olarak ortaya çıkmasıdır (Robinson, 2004: 49- 53). 

Buna göre, UKS en temelinde bir “ulusaşırı yönetici sınıftır”, ancak bu sınıfı temsil 

eden ulusaşırı elitlerin kimlerden oluştuğu konusunda iki düşünür hemfikir değildir. 

Sklair’e göre (2001: 17) UKS’nin dört bileşeni vardır:  

 

- Şirket fraksiyonu: Ulusaşırı şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve yerel ortakları, 

- Devlet fraksiyonu: Küreselleşen bürokrat ve politikacılar, 

- Teknik fraksiyon: Küreselleşen profesyoneller, 

- Tüketim fraksiyonu: Ticaret ve medyadaki küreselleşen elitler.  

 

Sklair’e göre, kapitalist sınıf sadece üretim araçlarına sahip olan ve onları 

kontrol edenlerden değil, sermayenin diğer biçimlerine (siyasi, örgütsel, kültürel 

sermaye ve bilgi sermayesi) sahip olan ve onları kontrol edenlerden de oluşmaktadır. 

Bu anlamda uluslararası finans kurumları, dış ticaret firmaları, yatırım bankaları ve 

sigorta şirketlerinin yanı sıra, reklam ajansları, medya, araştırma merkezleri ve 

düşünce kuruluşlarında çalışan yönetici ve uzman kesimi de kapitalist sınıf unsurları 

olarak UKS’ye dâhil edilebilir (Sklair, 2001: 17-22). Diğer yandan, Robinson ve 
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Harris tarihsel materyalist bir yaklaşımla toplumsal sınıfları üretim araçlarının 

mülkiyeti temelinde ele alırlar ve UKS üyelerini ulusaşırı sermayeye sahip olan ve 

kontrol edenlerle, yani ulusaşırı şirketlerin sahipleri ve yöneticileriyle sınırlarlar. 

Sklair’in ele aldığı diğer fraksiyonlar, Robinson’a göre, UKS oluşumunda kritik rol 

oynamakla birlikte, UKS üyesi değil, UKS’nin inşa etmekte olduğu yeni tarihsel blok 

içinde etkileşime geçen ulusaşırı toplumsal güçlerdir. Burada en önemli ayrım, 

Sklair’in UKS’nin devlet fraksiyonu olarak ele aldığı küreselleşen/küreselleşme 

mantığını içselleştiren bürokrat ve siyasetçileri, Robinson’ın “ulusaşırı devlet” 

kavramıyla ele almasıdır.  

2.2. Ulusaşırı Devlet 

Robinson’ın UKS kavramsallaştırmasının ayrılmaz bir parçası olan ulusaşırı 

devlet aygıtı, küresel kapitalizm teorisinin en sert eleştirilen ve en çok tepki çeken 

kavramıdır. Burada temel sorunsal, küresel toplumda “yönetici sınıfın” aslında kim 

olduğu ve küresel sistemde hegemonyanın ulus-devletle nasıl ilişkili olduğudur. 

Robinson, ulusaşırı sınıf oluşumunu küresel sistemde hegemonya inşasıyla 

ilişkilendirme konusunda Cox’tan ayrılır ve Neo-Gramşiyan yaklaşımları (Sklair 

hariç) ulus-devlet çerçevesinden çıkamamakla eleştirir. Buna göre, hegemonya 

devletler tarafından değil, belirli bir toplumsal sınıf ya da sınıf fraksiyonu tarafından 

oluşturulur ve uygulanır. Dolayısıyla sınıf ilişkilerinin ulusal değil, küresel sistemin 

dinamiklerine göre belirlendiği yeni dönemde hegemonyayı inşa eden ulusaşırı 

toplumsal güçleri incelerken ulus-devlet merkezlilikten kaçınmak gerekir (Robinson, 

2002: 132-33; 2005: 2-4). Hegemonyanın hâkim toplumsal sınıf tarafından önce ulusal 

düzeyde inşa edildiğini ve daha sonra uluslararası düzeye taşındığını öne süren Cox’un 



66 
 

aksine Robinson, kapitalist sınıfların ülkelerine/topraklarına giderek daha az bağlı hale 

geldiği argümanını küresel kapitalizm tezinin merkezine yerleştirir. Robinson’a göre 

(2004: 36), ulusaşırı sınıfları dikkate alan Cox ve Gill gibi düşünürler bile ulus-devlet 

merkezli bir sınıf yaklaşımıyla hareket etmekte ve küresel kapitalist sistemde sınıf 

analizi yaparken ulus-devlet çerçevesi içinde kalmaktadırlar. Bu noktada temel 

sorunsal belirir: Ulusaşırı yönetici sınıf fraksiyonunun tamamen küresel kapitalizmin 

dinamiklerine bağlı olarak ortaya çıktığını kabul etsek bile, küresel sistemin asli 

unsurları olmaya devam eden ulus-devletlerin bu süreçte mutlaka bir rolü olması 

beklenir. Robinson (2004: 85) bu soruyu şöyle sorar: UKS gerçekten de “devletsiz” ve 

“ulussuz” mudur? Buna cevaben de UKS’nin tamamlayıcı unsuru olarak ulusaşırı 

devlet kavramını devreye sokar.  

Robinson’a göre, sermaye devresinin bir bütün olarak ulusaşırılaşması 

sürecinde devletler de tıpkı diğer siyasi, ekonomik ve kültürel yapılar gibi 

ulusaşırılaşmaktadır. Bu, ulus-devletin önceliğini kaybettiği, ortadan kalktığı ya da 

yerine başka bir şeyin geçtiği anlamına gelmez. Robinson, ulusaşırı devlet kavramını, 

bu süreçte devletin ulusaşırı sermayenin gereklilikleri temelinde nasıl dönüştüğünü 

açıklayabilmek için kullanır. Buna göre, küreselleşme sürecinde ulus-devlet 

“aşınmamış”, sadece işlevleri doğrultusunda dönüşerek daha geniş bir ulusaşırı 

devletin “işlevsel bileşeni” haline gelmiştir (Robinson, 2004: 99-100). Robinson 

(2004: 94-100), devleti sadece devlet aygıtına ve onun kadrolarına indirgeyen Weberci 

devlet anlayışına karşın,  Poulantzas’ın ilişkisel devlet anlayışını izleyerek devleti 

“ulusaşırılaşan bir sınıf ilişkisi” olarak ele aldığını ifade eder. O halde ulusaşırı devlet, 

kapitalist küreselleşmeye ve UKS’nin yükselişine bağlı olarak, sınıf ilişkilerinin belirli 

bir siyasi elit grup etrafında yoğunlaşmasıdır (Robinson, 2004: 99). Ulusaşırı devletin 
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inşası, Robinson’a göre, 1970’lerden bu yana gelişmekte olan UKS’yi oluşturan 

yönetici elitlerin giderek politikleşmeleri ve politik olarak daha aktif olmak 

istemeleriyle hayata geçirdikleri uluslararası, ulusaşırı ve ulusüstü (supranatural) 

kurumsal mekanizmaların bütününe dayanır. Bu çerçevede Robinson (2004: 88), 

ulusaşırı devleti, küresel kapitalizme entegre olan ulus-devletlerle birlikte BM, AB, 

AGİK, OECD, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi ekonomik ve siyasi kurumlardan 

oluşan ve henüz merkezileşmiş bir kurumsal biçime kavuşmamış bir ağ olarak 

tanımlar. Robinson, ayrıca, UKS’nin ulusaşırı devlet aygıtını doğrudan 

araçsallaştırdığını ve sınıf pratiklerini ulusaşırı devlet aracılığıyla yoğunlaştırdığını 

öne sürer. Ancak Robinson, araçsalcı devlet kuramlarından yana bir pozisyonda 

görünmek istemez ve Poulantzas’ın “devletin göreli özerkliği” kavramından 

yararlanır. Buna göre devlet, belirli grupların ya da sınıfların çıkarlarına hizmet eden 

bir araç olarak ele alınsa bile, sadece hâkim sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket 

eden pasif bir aygıt olarak anlaşılamaz. Poulantzas’a göre, kapitalist devlet, hâkim sınıf 

ya da sınıf fraksiyonlarının çıkarlarını onlardan özerk bir şekilde uzlaştırabilecek 

hareket alanına sahiptir. Robinson’ın buradan hareketle ulusaşırı devlete göreli 

özerklik tanıması, onu, devleti başlı başına özerk bir yapı olarak ele alan Cox’tan da 

devlet elitlerini UKS’nin doğrudan bir bileşeni olan gören Sklair’den de ayırır. 

Robinson’ın ulusaşırı sınıf ve ulusaşırı devlet anlayışını tartışmalı yapan temel 

unsur, sınıf analizini toprak temelinden koparmasıdır. Tarihsel materyalist bir 

çerçevede devletin ve devleti şekillendiren sınıf ilişkilerinin belirli bir ülkenin 

toprağına ya da ulus-devlete bağlı olmak zorunda olmadığını dile getiren Robinson 

(2004: 97), küresel kapitalizm çağında sınıf oluşumunu, ulusaşırı sermayenin 

yükselmesine yol açan faktörlere dayandırmaktadır. Ancak, bunu yaparken üretim ve 
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toprak arasındaki bağlantıyı kopardığı için, Van der Pijl’in ifade ettiği gibi (2005: 274-

275) ne kadar somut bulgulara işaret etse de UKS oluşumu bir boşlukta gerçekleşiyor 

gibi görünmekte ve soyut kalmaktadır. Robinson’a yönelik en sert eleştiri, ulusaşırı 

devlet kavramının gereksiz ve yararsız olduğunu belirten Paul Cammack’tan (2007) 

gelmiştir. Cammack’a göre (2007: 4-5), Robinson’ın ortaya koyduğu argümanla, 

sunduğu ampirik bulgular birbirini desteklememektedir. Robinson’ın ifade ettiği gibi 

(2004: 22), eğer kapitalist üretim ilişkilerinin uluslararasılaşmasına bağlı olarak 

yükselen bir ulusaşırı burjuvazi söz konusuysa, o halde bu yeni dönemin kendine özgü 

dinamiklerini anlayabilmek için piyasa ve toplumsal güçler arasındaki ilişkiyi 

incelemek gerekir. Oysa Cammack (2007: 5-6), Robinson’ın bunu yapmak yerine, 

“üretimin ulusaşırılaşmasını” DYY’lerin ve sınır ötesi birleşme ve satın almaların 

artması gibi göstergelere dayandırmakla yetindiğini, merkezden çevreye akan 

DYY’lerin çevredeki toplumsal üretim ilişkileri üzerindeki dönüştürücü etkisini 

açıklamakta yetersiz kaldığını belirtmiştir. Cammack’ın ulusaşırı devlet kavramına 

itirazı ise, Robinson’ın ulus-devlet merkezliliği yıkmaya çalışırken, ulus-devletin 

emek-sermaye ilişkilerindeki belirleyici rolünü göz ardı etmesine dayanır. Cammack’a 

göre (2007: 11), Robinson’ın ulusaşırı devlet tanımı muğlaktır ve bu tanımda devlet 

kavramına karşılık gelen hiçbir şey yoktur. Cammack ayrıca (2007: 9-12), 

Robinson’ın devletin göreli özerkliğine değinmesine rağmen, kelimenin tam anlamıyla 

bir araçsalcı olduğunu, ulusal ya da ulusaşırı olsun, devleti kapitalist sınıfın basit bir 

aracına indirgediğini öne sürer. Buna karşılık Robinson (2009: 98-100), Cammack’ın 

kendi teorisini yanlış anladığını ve çarpıttığını belirtmiş, ulus-devletin çözüldüğü ve 

ulusal bağlamın anlamını yitirdiğini iddia etmediğini, sadece ulusaşırılaşan sermaye 

ile belirli ulusal “teritorya”lar arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi gerektiğini 
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vurgulamıştır. Robinson (2009: 101-103), sermaye birikiminin hâlâ büyük ölçüde 

ulusal devletler tarafından düzenlendiğini savunan Cammack’a karşı çıkarak, sermaye 

devresinin bütünün uluslararasılaşmasıyla gelinen yeni aşamada, emek-

sermaye/devlet-piyasa ilişkilerinin küresel ölçekte anlaşılmasında ulusaşırı sermayeyi 

kontrol eden UKS fraksiyonunun önemini dile getirmektedir. Ulusaşırı devletle ilgili 

olarak Robinson (2009: 106), esas sorununun “ulusaşırı kurumsallığı” ele alacak bir 

teorik araç geliştirmek ve devletin dönüşümünü açıklayacak analitik bir soyutlama 

yapmak olduğunu belirtmiştir. Buna göre, temel mesele, küreselleşmenin ulus-devleti 

ne ölçüde aşındırdığı ya da ulus-devletin küreselleşmenin mağduru mu yoksa taşıyıcısı 

mı olduğunu tartışmak değil, küresel kapitalizmde devletin hangi kurumsal 

mekanizmalarla nasıl bir rol oynadığını anlamaktır. Ulusaşırı devlet, bu anlamda 

UKS’nin sınıf gücünü nasıl kullandığını ve küresel kapitalizmi şekillendiren toplumsal 

ve kurumsal pratikleri nasıl uyguladığını anlamaya yönelik bir kavramsallaştırmadır 

(Robinson, 2009: 106-107). Robinson ve Cammack arasındaki polemik, sermayenin 

uluslararasılaşması ve devletin dönüşümü arasındaki ilişkinin tartışılması açısından 

önemlidir. Küresel Kapitalizm Okulu, Neo-Gramşiyan perspektifler arasında sınıf 

analizini mekândan bağımsızlaştırmakta en ileri giden ve bu sebeple de en çok tepki 

çeken yaklaşımdır.  

3. Amsterdam Projesi Açısından UKS Oluşumu 

Ulusaşırı sınıf oluşumu üzerine en detaylı ve en kapsamlı çerçeveyi sunan 

Amsterdam Projesi, genellikle Neo-Gramşiyan yaklaşımlar arasında sayılmakla 

birlikte, Overbeek’e göre (2000), ilk kez Gill ve Law (1988: 63-68) tarafından 

kullanılan “ulusaşırı tarihsel materyalizm” ifadesi, Amsterdam Projesi’nin kuramsal 
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pozisyonunu tanımlamak açısından daha uygundur.50 Overbeek (2000: 169-70) ve Van 

Apeldoorn (2004: 110), ulusaşırı tarihsel materyalizmin, 20. yüzyıl başlarındaki klasik 

emperyalizm teorilerinden 1970’lerdeki tartışmalara uzanan bir Marksist geleneğe 

dayandığının ve Neo-Gramşiyan yaklaşımları öncelediğinin altını çizmişlerdir. 

Overbeek (2000: 169-72), ulusaşırı tarihsel materyalizmin iki temel kaynağı olduğunu 

belirtmiştir. Birincisi, Avrupa ile ABD arasındaki kapitalist ilişkileri inceleyen 

Poulantzas’ın (1978) Amerikan sermayesinin Avrupa’da yayılmasıyla Avrupa’daki 

sınıf güçlerinin nasıl yeniden yapılandığını gösteren analizleridir. İkincisi ise, 

Gramsci’nin analiziyle (1971) sınıf hegemonyasının dayandığı rıza unsurunun 

öneminin anlaşılması ve Cox’un katkılarıyla hegemonya, tarihsel blok ve pasif devrim 

gibi kavramların uluslararası düzeye taşınmasıdır. Amsterdam Projesi’nin ulusaşırı 

sınıf analizini diğer Neo-Gramşiyan yaklaşımlardan ayıran özelliğinin, Poulantzas’ın 

katkısına dayandığı söylenebilir.   

Amsterdam Projesi’nin temel kavramlarını incelemeden önce, “ulusaşırılığın” 

tarihsel materyalist yöntem açısından taşıdığı anlamı belirtmek gerekir. Van 

Apeldoorn (2004) ulusaşırı kavramının gerek ana akım gerekse eleştirel UPE 

literatüründe kullanılma biçimini eleştirerek, tarihsel materyalist çerçevede bir 

                                                           
50 Hollandalı siyaset bilimci Kees Van der Pijl’in Kuzey Atlantik’te UKS oluşumunu incelediği Atlantik 
Yönetici Sınıfının Oluşumu (1984) ve Uİ tarihini tarihsel materyalist bir perspektifle ele aldığı Ulusaşırı 
Sınıflar ve Uluslararası İlişkiler (1998) başlıklı temel çalışmaları, ulusaşırı sınıf oluşumu süreçlerinin 
analizi için önemli bir teorik çerçeve sunmuştur. Cox ve Gill’in analitik perspektifine yakın, ancak Neo-
Gramşiyan gelenekle sınırlı olmayan ve kendine özgü bir araştırma programı olan bu teorik yaklaşım,  
Amsterdam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Van der Pijl ile birlikte çalışan Henk Overbeek, 
Otto Holman ve Bastiaan Van Apeldoorn’un 1980’lerden bu yana yaptıkları araştırmalarla 
geliştirilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda farklı disiplin ve coğrafyalardan araştırmacıların katkılarıyla 
Hollanda ile sınırlı olmayan bir “Amsterdam Projesi” şekillenmiştir. “Amsterdam Uluslararası Politik 
Ekonomi Projesi” (Amsterdam International Political Economy Project) ya da kısa adıyla Amsterdam 
Projesi, kimi zaman “Amsterdam Okulu” olarak da anılır. Ancak Amsterdam Projesi başlı başına bir 
“okul” olma iddiasından uzaktır; sadece tarihsel materyalist geleneğe ulusaşırı sınıf perspektifine dayalı 
bir katkı sunma hedefindedir.  
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ulusaşırı sınıf perspektifinin geliştirilebilmesi için bazı noktalara dikkat çekmiştir. 

Buna göre:   

 

i. Ulusaşırı bağlam, ulusal sınırların “dışında ve ötesinde” değil, 

“arasında ve ötesinde” bir bağlamdır ve farklı ulusal düzeyleri birbirine 

bağlayan ve ulusal-uluslararası/iç-dış ayrımını aşan bir perspektif 

sunar. Başka bir deyişle ulusaşırılık, ulusal, uluslararası ve ulusüstü 

bağlamlarda eş zamanlı olarak gerçekleşen süreçlere işaret eder.   

ii. Ulusaşırı, uluslararasından sonra gelen, onun bir sonraki boyutu olarak 

gelişen bir düzey olarak anlaşılmamalıdır. Aksine, ulusaşırı ilişkiler, 

uluslararası ilişkiler kadar eskidir ve bunlar birbirlerini 

dışlayan/engelleyen süreçler değildir.  

iii. Ulusaşırı ilişkiler, her şeyden önce toplumsal ilişkiler olarak 

anlaşılmalıdır. Ulusaşırı toplumsal ilişkiler, aralarında hiçbir doğrudan 

temas olmasa dahi sınırlar ötesindeki insanların hayatlarını birbirine 

bağlayan yapılara işaret eder. Dolayısıyla ulusaşırı ilişkiler ana akım 

UPE’deki gibi aktör merkezli bir şekilde tanımlanmamalı, aktörlerin 

hangi yapılar içinde nasıl örgütlendikleri vurgulanmalıdır. 

iv. 16. yüzyıldan itibaren dünya pazarının gelişimiyle birlikte, ulusaşırı 

toplumsal ilişkiler de ulusaşırı kapitalist üretim ilişkilerine 

dönüşmüştür. Bu bağlamda ulusaşırı ilişkilerin gelişimi, uluslararası 

ilişkilerin sona erdiği ya da önemini yitirdiği anlamına gelmez, 

uluslar/devletler arasındaki ilişkilerin ulusaşırı kapitalist üretim 

ilişkileri bağlamında anlaşılmasını gerektirir.  
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Amsterdam Projesi, bu unsurlar doğrultusunda sınıf oluşumunu, kapitalist 

üretim ilişkilerinin ortaya çıkışından bu yana gelişen ulusaşırı bir süreç olarak ele alır 

ve uluslararası düzeyde toplumsal ilişkilerin incelenmesi için tarihsel materyalist 

çerçevede alternatif bir bakış açısı geliştirmeye çalışır. Esasında Cox’un Gramsci’den 

esinlenen analizini tarihsel materyalist bir ontoloji zeminine oturtmaya yönelik ilk 

çabalar, Stephen Gill (1993) ve Mark Rupert’e (1993) aittir. Özellikle Rupert (1993: 

67-68), Marx ve Gramsci’nin sosyal ontolojilerini, eleştirel bir Uİ/UPE’nin temelleri 

olarak yeniden inşa etmenin önemini vurgulamıştır. Marx’ın diyalektiği, en temelinde 

kapitalist üretim biçiminin materyalist diyalektiğidir. Gramsci’nin, diyalektiği praksis 

felsefesine dâhil etmesi, yeniden yapılanmakta olan küresel ekonomi politiğe yönelik 

praksis temelli diyalektik bir anlayış geliştirmek için önemli bir fırsat sunmuştur. 

Rupert’e göre (1993: 85), bu yönde bir anlayış, uluslararası politikanın “toplumsal 

hayatın üretimi ve yeniden üretimi” temelinde düşünülmesini gerektirir. Toplumsal 

hayatı belirleyen toplumsal gerçeklikler belirli ulusal/siyasi topluluklar içinde üretilir, 

ancak bu süreç, neo-realist gelenekte başvurulan ulusal-uluslararası/yerel-küresel gibi 

tek yönlü ve tarih dışı (ahistorik) ikiliklere göre değil, belirli tarihsel dönemlerde 

karşılıklı etkileşimler temelinde şekillenir. Başka bir ifadeyle uluslararası politika, 

belirli devletler arasındaki toplumsal ve siyasi süreçlerin tarihsel ve karşılıklı 

etkileşimine dayanır. Böylelikle uluslararası ilişkileri, kapitalist toplumsal ilişkilerin 

içine yerleştirmek/gömmek ekonomik indirgemeciliğe yol açmayacak, devletler 

sistemi ve küresel ekonomi dâhil tüm toplumsal ilişkilerin tarihsel olarak belirli 

toplumsal güçler tarafından üretildiğini vurgulayacaktır (Rupert, 1993: 86). Bu 

çerçeveye göre, uluslararası ilişkiler ve devletler arası rekabet biçimini alan şey, esas 

olarak üretim alanında şekillenen emek-sermaye ilişkileri ve sınıflar arasındaki tarihsel 
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mücadelelerdir. “Gramşiyan tarihsel materyalizm” bu doğrultuda, tarihsel blok ve 

hegemonya kavramları aracılığıyla sınıflar ya da sınıf fraksiyonlarını küresel siyaset 

analizinin merkezine yerleştirir. Bu açıdan bir diğer önemli çalışma, sermaye 

birikiminin küresel ölçekte gelişimiyle toplumsal yeniden üretimin51 kapasitesi ve 

koşulları arasında gittikçe büyüyen bir çelişki olduğunu vurgulayan ve bu çelişkinin 

anlaşılması için toplumsal mücadelelerin önemine işaret eden Gill ve Bakker’a (2003) 

aittir. Gill ve Bakker’a göre, Cox’un analizinde dünya düzenleri, devlet biçimleri ve 

üretim, toplumsal güçlerin (fikirler, kurumlar ve maddi imkânların) etkileşime geçtiği 

basit düzeyler olarak kalmaktadır. Oysa, her bir düzeyi sadece üretimle değil, aynı 

zamanda toplumsal yeniden üretimle ilişkili birer moment olarak yeniden formüle 

etmek gerekir.  

Amsterdam Projesi’nin ulusaşırı perspektifinin Gramşiyan tarihsel 

materyalizme eklediği ise, kapitalist toplumsal ilişkilerin (belirli tarihsel dönemlerde 

daha belirgin olmakla birlikte) en başından beri ulusaşırı nitelikte olduğu savunusudur. 

Apeldoorn’a göre (2004: 151), küresel siyasetin anlaşılmasına olanak vermeyen 

ulusal-uluslararası karşıtlığı, sadece Neo-realist yaklaşımlara özgü değildir; tarihsel 

materyalizm içinde de Açık Marksizm gibi sınıf analizini ulus-devlet çerçevesi 

içerisinde sürdüren gelenekler vardır.52 Amsterdam Projesi’nin temel hedefi ise, 

                                                           
51 Toplumsal yeniden üretim, Ben Fine ve Alfredo Saad-Filho’nun tanımıyla (2012: 82), “işgücünün 
gerek biyolojik olarak gerek uysal birer ücretli işçi olarak yeniden üretilmesi için zorunlu süreçleri 
içerir.” Buna göre, iktisadi yeniden üretim ile toplumsal yeniden üretim birbirinden ayrı düşünülemez 
ve devlet, yeniden üretimin en önemli yerlerinden biridir. Devlet, emeğin yeniden üretilmesine ek 
olarak, bir bütün halinde sermaye devrelerinin yeniden üretilmesini mümkün kılan yasal ve malî 
koşulları da düzenler (Fine ve Saad-Filho, 2012: 83-84). 
52 Küresel politik ekonominin analizine ilişkin tarihsel materyalist bir metodoloji geliştirme iddiasında 
olan bir diğer önemli yaklaşım Burnham, Bonefeld ve Holloway tarafından temsil edilen Açık 
Marksizm’dir. Van Apeldoorn’a göre (2004: 151), devletler arası rekabete odaklanan Açık Marksizm’in 
sınıf analizi devlet merkezlidir. Burhnam (1991: 87-88) ise, Amsterdam Projesi’ni birikim stratejisini 
sadece kapitalist sınıf fraksiyonları arasındaki mücadelenin ürünü olarak ele almakla ve devletin işlevini 
önemsizleştirmekle eleştirir.  
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tarihsel materyalizmi, Marx’ın sınıf oluşumu teorisini olduğu gibi küresel düzeye 

uyarlayan katı anlayıştan kurtarmak ve 20. yüzyıl başlarındaki klasik emperyalizm 

tartışmalarında öne çıkan dünya pazarının merkezîliğini yeniden gündeme getirecek 

şekilde yenilemektir (Van der Pijl, 1998: ix; Overbeek, 2000: 169). Bu açıdan 

Amsterdam Projesi, Neo-Gramşiyan yaklaşımlarla ortak bir teorik ve normatif kaygıyı 

paylaşır. Ancak Amsterdam Projesi’ni farklı kılan unsur, “sermaye fraksiyonları 

yaklaşımına” dayanmasıdır (Van der Pijl, 1998: ix; Overbeek, 2004: 174). Sermaye 

birikiminin dinamiklerine bağlı olarak burjuvazi içerisindeki stratejik bölünmelere 

odaklanan bu yaklaşım, Amsterdam Projesi’nin temel analitik araçlarından biri olan 

“kapsamlı denetim kavramları” temelinde geliştirilmiştir.  

3.1.  Sermaye Fraksiyonları ve Kapsamlı Denetim Kavramları 

Sermaye fraksiyonları analizi, Marx’ın Kapital’in ikinci ve üçüncü ciltlerinde 

sermayenin büründüğü farklı biçimlere ve bu biçimlerin üstlendiği farklı işlevlere göre 

tanımladığı para-sermaye (P), meta-sermaye (M) ve üretken sermaye (Ü) kavramlarına 

dayanır. Buna göre, sermayenin dolaşım aşamasında üretim araçları ile emek gücü bir 

araya gelir ve bu aşamada ayrı ayrı kullanım değerleri olan meta ve para, sermayenin 

genişlemesine doğrudan katkıda bulunarak meta-sermaye ve para-sermayeye dönüşür. 

P-M-P’ olarak ifade edilen parasal sermaye devresinde P’ ile P arasındaki fark, artık 

değerdir. Sermaye bu şekilde artık değer üreterek kendini genişletir ve dolaşım 

aşamasına üretim sürecinin dâhil edilmesiyle sanayi sermayesi devresi ortaya çıkar: P-

M-Ü-M’-P’. Bu aşamada artık değer, üretimden sonra meta biçiminde oluşur ve 

sermayenin artık değer yaratmasını mümkün kılan toplumsal ilişkiler de işin içine girer 

(Marx, 2012: 39-43). Burada en önemli nokta, Marx’ın para ve metanın sermayeye 
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dönüşmek için emekle karşı karşıya gelmek zorunda olduğunu vurgulamasıdır.53 Bu 

demek oluyor ki sermaye, somut bir şeyden daha fazlası olarak, bir toplumsal üretim 

ilişkisi olarak anlaşılmalıdır. Özetle, bir toplumsal ilişki olarak sermaye, art arda farklı 

biçimlere bürünerek kendini sermaye olarak yeniden üretir. Sanayi sermayesi devresi 

boyunca, para-sermaye emek gücünü satın alma aracı olarak, üretken sermaye artık 

değer üretme aracı olarak, meta-sermaye ise değerlenmiş sermayenin taşıyıcısı olarak 

işlev görür (Marx, 2012: 43-49). Marx (2012: 40), P-M-Ü-M’-P’ formülü ile sanayi 

sermayesinin büyümesinin dayandığı temel unsurun, meta dolaşımı değil, işgücünün 

meta haline gelmesi olduğunu açıkça göstermiştir. Kapitalist üretimin temel koşulu, 

ücretli emekçiler sınıfının toplumsal ölçekte hazır bulunmasıdır (Marx: 2012: 43-45).  

Sermaye biçimlerinin her birinin kendine özgü bir işlevi olduğunu vurgulamak, 

sermayenin tarihsel gelişimi boyunca belirli fraksiyonlar temelinde sınıf stratejilerinin 

nasıl farklılaştığını anlamak açısından önemlidir. Bu açıdan, sermaye fraksiyonları 

yaklaşımına dayanan Amsterdam Projesi’nde kapitalist sınıflar içerisindeki rekabete 

verilen önem, diğer Neo-Gramşiyan yaklaşımlara göre daha belirgindir. Bunun önemi, 

Kautsky’ci “ultra-emperyalizm” tuzağına düşmekle eleştirilen Küresel Kapitalizm 

teorisinin aksine, Amsterdam Projesi’nin UKS’yi yekpare bir bütün olarak değil, 

kapitalist rekabet temelinde kavramsallaştırmasıdır. Esasında sınıf oluşumu sürecinde 

kapitalist sınıflar arasındaki rekabetin önemine dair vurgular Cox’un analizinde de 

mevcuttur. Cox’a göre (1987, 359), ulusaşırı yönetici sınıfın üyesi olmak, diğer sınıf 

üyeleriyle çıkar çatışmalarının bastırıldığı anlamına gelmemelidir, zira kapitalist 

sınıfın özü, kapitalist sınıflar arası rekabete dayanır. Benzer şekilde Robinson (2004: 

                                                           
53 Marx, ayrıca, tarihsel olarak sanayi sermayesinden önce ortaya çıkan tüccar sermayesini de 
incelemiştir. Tüccar sermayesi “para olarak para”nın işleyişi üzerine kuruluyken, artık değer üreten 
sanayi sermayesi “sermaye olarak para” üzerine kuruludur.  
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61-62), ulusaşırı sermaye birikimine ve UKS oluşumuna zemin hazırlayan 

mekanizmaların yayılmasıyla kapitalistler arasındaki rekabet ve çatışmanın ortadan 

kalkmadığını, dolayısıyla küresel kapitalizm teorisiyle Kautsky’nin ultra-emperyalizm 

kuramının asla bağdaştırılamayacağını ifade etmiştir. Robinson’a göre, UKS’nin 

temelini oluşturan ulusaşırı ittifaklar ve sınır ötesi birleşme ve satın almalar tam da 

giderek artan kapitalist rekabetin ürünüdür. Ancak Robinson, ulusaşırı devlet 

kavramıyla devletler arası rekabet dinamiğini en aza indirmiş, devletin politikayı 

belirleme gücünü UKS’nin temsil ettiği küresel kapitalist bloka aktararak UKS’nin 

çıkarları doğrultusunda yeniden şekillenen bir “küresel kapitalizm” tanımlamış, bu 

sebeple de “Kautsky’ci bakış açısını kucaklamakla” eleştirilmekten kurtulamamıştır 

(Carroll, 2015: 177). Bu açıdan Neo-Gramşiyan yaklaşımlar arasında sınıf oluşumu 

açısından kapitalist rekabetin önemine değinmekle kalmayıp, bunu 

kavramsallaştırmaya yarayacak araçlar üreten perspektifin sadece Amsterdam Projesi 

olduğu söylenebilir.   

Sınıf oluşumu, Van der Pijl’e göre, en temelinde ilk yerleşik insan 

topluluklarından beri var olan sömürü ilişkilerine dayanır ve bu açıdan Marx ve 

Engels’in Komünist Manifesto’da belirttikleri gibi tarih, sınıf mücadeleleri tarihi 

olarak okunabilir. Ancak kapitalist toplumdaki sınıfları incelemek için daha spesifik 

bir sınıf oluşumu anlayışına ihtiyaç vardır. Van der Pijl, bu doğrultuda sınıf 

mücadelesini, sermayenin bir disiplin olarak dayatılmasına karşı gelişen bir süreç 

olarak ele alır ve belirli üretim süreçlerinde burjuvazinin kendi-için-sınıf olarak ortaya 

çıkışına zemin hazırlayan “sermaye disiplini” biçimlerini inceler. Buna göre, sermaye, 

toplumun bütününe bir disiplin olarak dayatılan, genel davranış kurallarını belirleyen 

tarihsel bir rejim olarak anlaşılmalıdır (Van der Pijl, 1998: 28). Sermayeyi bir disiplin 
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olarak ele almak, sermayenin temellerinin kapitalist piyasa ekonomisi öncesine 

dayandığını, el koyma, gasp etme ve sömürgeleştirme yöntemleriyle, baskı ve şiddete 

dayalı tarihsel bir süreçte geliştiğini vurgulamak açısından önemlidir.  Van der Pijl’e 

göre (1998: 36), bir disiplin olarak sermaye, kendiliğinden ortaya çıkmaz; belirli bir 

toplumda metalaşma54 sürecinde otoriteyi elinde bulunduran toplumsal güçler 

tarafından empoze edilir. Bu, her toplumsal çatışmanın sermaye disiplininin 

dayatılmasından kaynaklandığı anlamına gelmez; kapitalizmin hızla geliştiği bir 

dünyada belirli çatışmaların kapitalizmin merkezi unsuru olan sömürüye karşı 

direnişin bir parçası olarak anlaşılması gerektiği anlamına gelir (Van der Pijl, 1998: 

49). Van der Pijl, bu doğrultuda sermayenin bir disiplin olarak dayatıldığı üç temel 

biçim ve bu biçimlere göre gelişen üç farklı sınıf mücadelesi belirlemiştir: 

 

a. İlk Birikim ve Proleterleşme  

Kapitalist üretim biçimine geçilmeden önceki aşamayı ifade eden ilk birikim 

süreci, el koyma, işgal etme, sömürgeleştirme, sınır dışı etme, tahsis etme gibi baskı 

yöntemleriyle üreticilerin üretim araçlarından ayrıldığı ve çok şiddetli bir sınıf 

çatışmasının yaşandığı tarihsel evredir. Tüccar sermayesi, bu evrede en büyük 

toplumsal güçtür ve küresel düzeyde tamamen gelişmiş bir kapitalist sistemin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlayacak şekilde ekonomik alanın düzenlenmesine katkıda 

bulunur (Van der Pijl, 1998: 38). İlk birikim sürecinde görece özerk bir toplumsal güç 

                                                           
54 Metalaşma giderek daha çok insanın dünya ölçeğinde gelişen piyasa ilişkilerine bağlı hale gelmesi 
anlamına gelir. Bu süreçte mal ve hizmet üretiminin ötesinde doğadaki hammaddelerin ve hatta insan 
hayatının meta haline gelmesi söz konusudur (Van der Pijl, 1998: 9). Topyekûn metalaşma, kendi 
kendini düzenleyen bir piyasa ekonomisine işaret eder, bu süreç tarihsel bağlamda hiç var olmamıştır 
ve işçilerin göstereceği dirençten dolayı metalaşma hiçbir ekonomide asla tamamlanamayacaktır 
(Albritton, 2015: 105-106).  



78 
 

olarak ortaya çıkan sermaye, yarı-proleter emek gücünü “meta-biçimine” sokmaya 

çalışır, yani emeği ücret karşılığında alınıp satılan bir meta haline getirir.55 İlk birikim 

sürecinde, mevsimlik işçi olarak çalışan köylülerin topraklarına el konması, kendi 

hesabına çalışan ailelerin küçük işletmelerini kaybetmeleri ve el işi üretiminin yerini 

fabrika üretimine bırakmasıyla emek gücüne meta-biçiminin dayatılması ve toplumun 

proleterleşmesi, sınıf ilişkilerinin temel biçimidir.  

b. Kapitalist Üretim ve Tarihsel Proletaryanın Ortaya Çıkışı  

Sermayenin tarihsel olarak gelişmesi, tüccar sermayesinin sanayi sermayesine 

evrilmesiyle gerçekleşmiştir. Sermaye disiplini artık meta ilişkilerinin ötesinde değer 

yaratma sürecidir ve bu süreçte emeğin sömürü oranı artmıştır. Gıda ve tekstil 

sanayinin yerini demir-çelik, petro-kimya, gemi inşa ve makine sanayi gibi ağır 

sanayinin aldığı sanayileşme sürecinde devlet, emek-sermaye ilişkilerinin 

düzenlenmesinde aktif bir rol oynar. Van der Pijl (1998: 40), kapitalist üretim 

sürecinde sınıf mücadelesinin sınırlarını mevcut sermaye ilişkilerinin belirlediğini ve 

işçilerin bu süreçte sermayeye olan bağımlılıklarını kıracak bir direniş yerine ücret ve 

çalışma koşulları üzerindeki pazarlık güçlerini artırmaya yönelik bir mücadele 

geliştirdiklerini vurgulamıştır. Van der Pijl’e göre, “sınıf örgütleri” olarak sendikalar 

bu süreçte işçilerin çıkarlarını savunmakla birlikte, üretim biçiminin gerekliliklerine 

göre şekillenen toplumsal uzlaşının önemli bir boyutunu da oluştururlar. Bu çerçevede 

tarihsel proletarya56, sınıf mücadelesinin ilk biçiminin (proleterleşme ya da ilk 

                                                           
55 Marx’ın “meta-biçimi” (commodity-form) kavramı, emek gücünün nasıl meta haline geldiğinin 
anlaşılması açısından önemlidir. Marx’a göre meta, kapitalist üretim sürecinin maddi bir girdisi ya da 
çıktısı olmanın ötesinde, toplumsal bir biçimdir.   
56 Van der Pijl, tarihsel proletarya kavramını, proletaryanın üretim sürecindeki yerinin ve devrimci 
rolünün bilincinde olan önemli bir tarihsel bir aktör olduğunu vurgulamak için kullanır. 
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birikime karşı gelişen herhangi bir direniş) ikincisiyle (işçi direnişi/emek piyasasında 

pazarlık) örtüştüğü ve hâlâ ikincisinde aksettiği bir bağlamda ortaya çıkmıştır ve 

çıkmaktadır (Van der Pijl, 1998: 41).  

c. Toplumsal Yeniden Üretim ve Hayatta Kalma Mücadelesi 

Sermaye disiplinin dayatılmasının bir diğer biçimi, gelişmiş ve kapsamlı bir 

sermaye birikimi sürecinde ortaya çıkar. İlk iki biçimde ücretli emek gücü oluşturma 

ve belirli iş koşullarına göre çalıştırma koşulları söz konusu iken, üçüncü biçimde 

tamamen gelişmiş bir kapitalist ekonomide emek gücünün uzun dönemde 

yararlanılabilir olmasını sağlayacak koşullar söz konusudur (Van der Pijl, 1998: 43). 

Van der Pijl, bu koşulları geniş anlamda emek gücünün yeniden üretimi açısından ele 

almıştır. Birikim süreci, iktisadi koşulların, emek gücünü bir meta olarak yaratan 

toplumsal ilişkilerin ve bir bütün olarak toplumun (ailenin, demografik yapının) 

yeniden üretimini gerektirir. Bu süreç, işgücünün verimliliğini artırma stratejileriyle 

çalışanlara aşırı iş yükü, yoğun mesai ve performans baskısı dayatılmasından 

okulların, hastanelerin ve tüm kamu sektörünün maliyet azaltıcı tekniklerle yeniden 

düzenlenmesine ve ormanların, nehirlerin ve toprağın üretimin ihtiyaçlarına göre 

sorumsuzca kullanılarak biyosferin tahrip edilmesine uzanan çok boyutlu bir 

sömürüyü kapsar. Emek mücadelesine ek olarak, yeniden üretim sürecinde tırmanan 

işsizlik ve güvencesizlikle beraber artık bir hayatta kalma mücadelesi söz konusu 

olmuştur. Van der Pijl’e göre (1998: 46-47), günümüzde sermaye disiplininin 

dayatıldığı temel biçim, Gill’in (1995) “disipline edici neoliberalizm” olarak 

tanımladığı piyasa temelli gelişme modeline dayanan küresel yönetişim sisteminde 

şekillenmektedir. Burada sermayenin hâkim fraksiyonu para-sermayedir ve IMF, 
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Dünya Bankası, DTÖ, OECD gibi uluslararası kuruluşların, dünya ekonomisinde 

finansal piyasaların entegrasyonu ve finans sektörünün gelişimini sağlayan 

mekanizmalarıyla küresel ölçekte hızla yayılmaktadır.  Van der Pijl (1998: 48), hayatın 

giderek daha çok yönünün sömürü mantığına dâhil olmasıyla birlikte neoliberalizme 

karşı direnişin en temelinde bir hayatta kalma mücadelesi haline geldiğine dikkat 

çekmiştir. Bu doğrultuda insan hakları, etnisite, toplumsal cinsiyet ve çevre gibi farklı 

duyarlılıklar temelinde gelişen toplumsal hareketler, sermayeye karşı farklı toplumsal 

güçleri bir araya getiren büyük bir sınıf mücadelesi inşa etmektedir.  

Van der Pijl, sermaye disiplininin dayatıldığı farklı biçimleri ve bu çerçevede 

gelişen sınıf mücadelelerini tanımladıktan sonra, kapitalist sınıfın farklı tarihsel 

dönemlerde kendi birliğini nasıl oluşturduğunu incelemiştir. Marx’a göre, kapitalist 

sınıf, üretim araçlarına sahip olanlarla (sermayedar) bu araçları kontrol edenlerden (üst 

düzey yöneticiler) oluşur. Ancak kapitalistlerin kendilerini toplumsal bir özne (kendi 

için sınıf) olarak kurabilmeleri için belirli bir sınıf bilincine sahip olmaları ve sınıf 

mücadelesi içerisindeki konumlarını belirleyecek olan ortak çıkar ve stratejilerini bu 

bilince dayanarak inşa etmeleri gerekir. Kapitalist sınıf oluşumu, Amsterdam Projesi 

açısından farklı sermaye fraksiyonlarının çıkarlarını uzlaştırmaya yarayan “kapsamlı 

denetim kavramları” 57 temelinde gelişen bir süreçtir. Van der Pijl’e göre (1984: 24), 

kapitalist sınıf oluşumunu belirleyen sadece çıkar çatışmaları ve çatışmaya yol açan 

pratik koşullar değildir; farklı çıkarların uzlaştırılmasını gerektiren ve “ortak çıkar” 

doğuran faktörleri de hesaba katmak gerekir. Örneğin, yönetici sınıflar, iktidarda 

                                                           
57 Ries Bode’nin 1979 tarihli “De Nederlandse bourgeoisie tussen de twee wereldoorlogen” adlı 
makalesinde kullandığı “beheersconcepties” kavramını Overbeek, İngilizceye “comprehensive 
concepts of control” olarak çevirmiştir. Hollandacada bu kavram hem “beheren” yani yönetmek hem 
de “beheersen” yani denetlemek veya hâkim olmak fillerine gönderme yapar (Overbeek, 2004: 118). 
Bu kavram, Türkçeye “kapsamlı denetleyici kavramlar” ya da “kapsayıcı denetim kavramları” şeklinde 
de çevrilmiştir. Bunun yanı sıra Şenalp’in çevirisi (2012) “kapsamlı kontrol planları”dır. 
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kalabilmek ve toplumsal yeniden üretimin koşullarını sağlayabilmek ve hatta 

güçlendirebilmek için fraksiyonel çıkarlarını “geçici bir ateşkesle” uzlaştırmak 

zorundadırlar. Bu yüzden sermayenin hâkim fraksiyonu, ekonomik çıkarlarını diğer 

fraksiyonların çıkarlarıyla uzlaştırmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Van der Pijl, 

meslektaşı Ries Bode’nin Hollanda burjuvazisinin fraksiyonlara ayrılmasını 

incelemek için kullandığı “kapsamlı denetim kavramları”nı ödünç almış ve belirli 

sermaye fraksiyonlarının ortak çıkarlarını “genel çıkar” olarak formüle etmelerini 

sağlayan düşünsel çerçeveleri tanımlamak için kullanmıştır (Van der Pijl, 1984; 

Overbeek, 1990). Kapsamlı denetim kavramları, belirli bir yer ve zamanda sermaye 

birikimi ve sınıf mücadelesinin mevcut koşullarına göre, belirli sermaye 

fraksiyonlarının çıkarlarını karşılamaya yönelik olarak gelişirler. Van der Pijl’e göre 

(1984: 26), 20. yüzyılda Kuzey Atlantik bölgesindeki kapitalist sınıfların ulusaşırı 

eklemlenmeleri boyunca kapsamlı denetim kavramları, para-sermaye ve üretken 

sermaye temelinde gelişmiştir. Bu kavramlar, sermayenin uluslararası dolaşımına aktif 

ya da pasif bir şekilde entegre olan kapitalistlerin konumlarını tanımlar. Böylelikle 

dolaşım sürecine bizzat katılan finans kapitalistleriyle sanayi kapitalistlerini, para-

sermaye temsilcileriyle reel sermayenin yöneticilerini ve bunların tarihsel olarak 

şekillenen farklı bakış açıları ve stratejilerini ayırt etmek mümkün olur. Kapitalist sınıf 

oluşumu sürecinde “para-sermaye” kavramının somutlaştığı finans sermayesi ve 

“üretken sermaye” kavramının somutlaştığı sanayi sermayesi, sermayenin iki temel 

fraksiyonu haline gelmiştir. Bununla birlikte, sınıf fraksiyonları arasındaki ayrım sabit 

ve verili değildir, fraksiyonlar arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirleyen, kapsamlı 

denetim kavramlarıdır. Van der Pijl’e göre (1984: 26-41; 1998: 49-64), ulusaşırı sınıf 

oluşumu, tarihsel olarak dört kapsamlı denetim kavramı temelinde şekillenmiştir: 
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- 19. yüzyılda, Pax Britannica döneminde, meta-sermayenin 

uluslararasılaşmasına ve 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında para-sermayenin 

uluslararasılaşmasına dayanan ve Avrupa ve ABD’de rantçı bir burjuva ideolojisi 

oluşturan “liberal enternasyonalizm”, 

- İki savaş arası dönemde ve İkinci Dünya Savaşı’nda yine sermayenin 

uluslararası yeniden üretimi bağlamında beliren, kriz ve savaşın devleti ekonominin 

temel düzenleyicisi konumuna taşımasıyla şekillenen ve genellikle elektrik ve kimya 

sanayi gibi piyasa-eğilimli sanayilerde kendini gösteren “tekelci devlet eğilimi”,  

- İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Atlantik bölgesinde para-sermayenin 

ABD kontrolünde genişlemesi ve üretken sermayenin Fordizm temelinde yayılmasına 

dayanan, “New Deal” politikalarının kendine özgü koşullarında şekillenen devlet 

müdahaleciliği ve liberalizmin sentezi “korporatist liberalizm”,  

- 1974-75 krizinin ardından Keynesyen politikaların iflas etmesiyle ortaya 

çıkan ve 1990’larda hegemonik konuma gelen neoliberalizm.  

Amsterdam Projesi, bu çerçevede kapitalist sınıf oluşumunu, kapsamlı denetim 

kavramları tarafından yapılandırılan ulusaşırı bir süreç olarak ele alır. Her bir denetim 

kavramı, belirli bir tarihsel dönemde sermaye kesimlerinin çıkarlarının birliğini 

yansıtmakta ve sermayenin bir disiplin olarak toplumun geneline dayatılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kapsamlı denetim kavramları, bu şekilde burjuva 

siyasetindeki stratejik bölünmelerle sermaye birikiminin yapısal dinamikleri 

arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlar. Böylelikle kapitalist sınıfın fraksiyonlara 

ayrılması, bir sapma olarak değil, sınıf oluşumu sürecinin doğal bir parçası olarak 

anlaşılır (Overbeek, 2004: 115). Van der Pijl (1998: 55-57), kapsamlı denetim 
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kavramlarının geliştiği tarihsel evrelere karşılık gelen birikimin dinamiklerini şöyle 

sıralamıştır: 

- Yaygın birikim: Sanayi Devrimini takiben 19. yüzyılda hâkim olan ve küresel 

ticari çevrimlere göre gelişen gıda ve tekstil gibi emek-yoğun sanayi sektörlerinin (A 

sanayilerinin) yükselişine dayanır. 

- Yoğun birikim: 20. yüzyıl başlarında devletin korumacı politikalarıyla 

desteklenen metal, petrol ve mühendislik gibi sermaye-yoğun sanayi sektörlerinin (B 

sanayilerinin) yükselişine dayanır.  

- İlerleyici birikim: Emek-yoğun ve sermaye-yoğun süreçlerin bir arada Fordist 

üretim tarzında “karma mallar” üretmek için kullanıldığı ve girişimcilik ve bilimsel 

araştırmanın ön planda olduğu 20. yüzyılın otomobil, kimyasal ve elektrik 

mühendisliği sektörlerinin (C sanayilerinin) yükselişine dayanır. 

- Sanal birikim: Mikro-elektronik, telekomünikasyon, medya, biyo-teknoloji 

ve eczacılık gibi teknolojinin gelişmesine bağlı olarak son dönemde gelişen D 

sanayilerinin yükselişine dayanır.  
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Tablo 2: Kapsamlı Denetim Kavramları, Sermaye Fraksiyonları ve Sınıf 

Mücadelesi 

Tarihsel 

dönem 

Genel 

olarak 

Sermaye 

Hâkim 

Sermaye 

Fraksiyonu 

Genel 

olarak 

Birikim 

Sınıf 

Mücadelesi 

Kapsamlı 

Denetim 

Kavramları 

17-18. 

yüzyıl  

Tüccar 

sermayesi 

 (Para 

olarak para)  

İlk 

birikim 

İlk birikime 

karşı 

mücadele 

 

19. yüzyıl 
Sanayi 

sermayesi (A 

Sanayilerinin 

Yükselişi) 

M-M’ 

Meta 

Sermaye 

 

 

Yaygın 

birikim 

 

 

 

Üretimde 

mücadele   

 

 

 

Liberal 

Enternasyonalizm 

 
19. yüzyıl 

sonları, 20. 

yüzyıl 

başları 

P-P’ 

Para 

Sermaye 

1930-45 Sanayi 

sermayesi (B 

Sanayilerinin 

Yükselişi) 

P-P’ 

çözülüyor 

Yoğun 

birikim 

Üretimde 

Mücadele 

Tekelci Devlet 

Eğilimi 

1945-

1970’ler 

Sanayi 

sermayesi (C 

Sanayilerinin 

Yükselişi) 

Ü-Ü’ 

Üretken 

Sermaye 

İlerici 

Birikim 

Üretimde 

Mücadele 

Korporatist 

Liberalizm 

1970’lerin 

ortalarından 

günümüze 

Sanayi 

sermayesi (D 

Sanayilerinin 

Yükselişi) 

P-P’ 

Para 

Sermaye 

Sanal 

Birikim 

Hayatta 

Kalma 

Mücadelesi 

Neoliberalizm 

Kaynak: Van der Pijl’in (1998: 64) Kapsamlı Denetim Kavramları şemasından 

uyarlanmıştır.  

 

 

3.2. Hegemonik Devlet-Toplum Kompleksleri ve Ulusaşırı Sınıf Oluşumu 

Amsterdam Projesi açısından UKS oluşumunu anlayabilmek için kapitalist 

sınıf oluşumunun devletle ilişkisini anlamak gerekir. Kapsamlı denetim kavramları 

nasıl sermaye birikimi ve sınıf mücadelesi arasındaki ilişkininin anlaşılmasında kilit 

bir kavramsa, “devlet-toplum kompleksi” kavramı da kapitalist sınıf oluşumu ile 

devlet biçimleri arasındaki ilişkiyi anlamak açısından kilit konumdadır. Van der Pijl, 

Cox’un geliştirdiği devlet-toplum kompleksi kavramını kullanarak “hegemonik” ve 
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“hegemonik olmayan” şeklinde iki temel devlet-toplum kompleksi tanımlamış ve UKS 

oluşumunu hegemonik devlet-toplum kompleksinin yayılmasıyla ilişkilendirmiştir.  

Cox (1981: 127), uluslararası ilişkilerin temel biriminin kendi başına aktörler 

olarak devletler değil, toplumsal güçlerin belirli biçimleri olarak “devlet-toplum 

kompleksleri” olması gerektiğini öne sürmüştür. Cox’a göre, devlet ve toplumu 

ilişkisel bir bütün olarak kavramsallaştıran, devletin örgütlenmesinde sınıf yapısının 

etkisini vurgulayan ve devlet-toplum komplekslerinin farklı biçimlerini tanımlayarak 

devleti tarih dışı, sabit bir kategori olmaktan kurtaran eleştirel Uİ kuramlarına ihtiyaç 

vardır. Van der Pijl, buradan hareketle Cox’un önerdiği devlet-toplum kompleksi 

kavramını, ulusaşırı sınıf oluşumuna ilişkin yeni bir teorik çerçeve geliştirmek için 

kullanmıştır (Overbeek, 2004: 126). Van der Pijl’in ulusaşırı sınıf analizi için çıkış 

noktası, hegemonik ve hegemonik olmayan devlet-toplum kompleksleri arasında 

yaptığı ayrımdır. Buna göre, ilk hegemonik devlet-toplum kompleksi 1688’de Şanlı 

Devrim ile İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Kral II. James’in devrilmesiyle yapılan 

anayasal değişiklikler ve kralla parlamento arasında kurulan yeni güç dengesi, 

mülkiyet haklarını güvence altına almış ve İngiltere’yi Sanayi Devrimine taşıyacak ve 

yüzyıl boyunca diğer Avrupalı güçlerin önüne geçirecek ekonomik gelişmenin önünü 

açmıştır. Van der Pijl’e göre (1998: 68), 1688 Devriminin önemi, devletin piyasa 

ekonomisinin işlemesi için ekonomik alandan çekilmesine ve mülkiyet sahibi 

sınıfların devletten özerklik kazanmasına olanak tanımasıdır. Böylelikle kendi kendini 

düzenleyebilen bir “sivil toplum”dan söz etmek mümkün olmuştur. Van der Pijl’in 

John Locke’un sivil toplum ve devleti incelediği Two Treatises of Government 

(Yönetim Üzerine İki İnceleme) (1690) adlı temel eserine atıfla “Lockecu devlet-

toplum kompleksi” adını verdiği hegemonik devlet-toplum kompleksi, baskı ve zordan 
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ziyade (Gramşiyan anlamda) rızaya dayanır. Diğer yandan hegemonik olmayan 

devlet-toplum kompleksi, John Hobbes’un devleti mutlak ve sınırsız bir güç olarak ele 

aldığı Leviathan (1651) eserine referansla “Hobbesçu devlet-toplum kompleksi” adını 

almıştır. Van der Pijl’e göre (1998: 80), Hobbesçu devlet-toplum kompleksi karşılığını 

17. ve 18. yüzyıl Fransa’sında bulur. Burada, Lockecu devlet-toplum kompleksinin 

aksine, bürokratikleşmiş, merkezileşmiş, temelleri çoğu zaman silahlı kuvvetlere 

dayanan ve gücünü kendini düzenleyebilen/üretebilen bir toplumsal tabandan değil, 

elinde tuttuğu devlet aygıtından alan baskıcı bir devlet gücü söz konusudur. Van der 

Pijl’in “devlet sınıfı” olarak tanımladığı müdahaleci ve korporatist devlet gücü, 

toplumsal güçleri yukarıdan, baskıcı bir şekilde mobilize eder ve sendikalar gibi sınıf 

örgütlerinin ancak devlete tabi şekilde var olabileceği bir düzen dayatır.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, Van der Pijl’in Lockecu-Hobbesçu devlet 

ayrımı, kapitalizmin gelişmiş bölgeleriyle ona eklemlenme sürecinde olan 

bölgelerindeki devlet ve toplum yapılarının temel farklılıklarını analiz etme çabasının 

bir ürünüdür. Katışıksız, saf bir Lockecu ya da Hobbesçu devletin asla var olmadığını 

vurgulayan Van der Pijl (1998: 66), bu soyutlamanın analiz için iyi bir başlangıç 

noktası olabileceğini öne sürmüştür. Ne var ki, Lockecu-Hobbesçu ayrımına 

dayanarak, Kuzey ile Güney ülkeleri arasında karşılaştırmalı analiz yapmanın 

metodolojik olarak bazı sakıncaları bulunmaktadır. Öncelikle, Lockecu devlet-toplum 

kompleksinin İngiltere örneğine dayanarak kavramsallaştırılması, İngiltere’yi sermaye 

birikiminin koşullarının sağlanması açısından eksiksiz ve tam bir model olarak öne 

çıkarma ve bu yüzden diğer deneyimleri eksik ve hatalı gösterme riski taşımaktadır. 

İkincisi, Hobbesçu devlet-toplum kompleksi kavramsallaştırması, geç kapitalistleşmiş 

ülkelerde farklı üretim biçimlerine göre şekillenen devlet ve toplum yapılarını, belirli 
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bir toplumsal formasyona indirgeme eğilimi taşımaktadır.58 Dolayısıyla bu çalışmada, 

Hobbesçu devlet-toplum kompleksi yerine, hem çevre hem de yarı-çevre ülkelerdeki 

toplumsal formasyonlarını kapsayan Güney kavramı tercih edilmiştir. Ancak, yine de 

Van der Pijl’in çerçevesinde ulusaşırı sınıf oluşumu sürecinin aşamalarının 

incelenmesi açısından Lockecu-Hobbesçu devlet ayrımının anlaşılması önemlidir.  

Van der Pijl’e göre (1998: 83), hâkim sınıf içerisindeki farklı kesimlerin 

çıkarlarını ulusal sınırların ötesinde birleştiren kapsamlı denetim kavramları, sadece 

Lockecu merkezî bölgede gelişebilir. Anglosakson yönetici sınıfların hâkim olduğu 

ulusaşırı alanda, Hobbesçu rakip ülkelerin devlet sınıflarının çıkarlarını savunma 

kapasiteleri sınırlıdır. Bu yüzden Hobbesçu devlet-toplum komplekslerinin geliştiği 

ülkeler sürekli olarak “yukarıdan devrim” yoluyla Lockecu merkezî bölgenin 

kapitalistleşme düzeyini yakalamaya çalışırlar. Van der Pijl, bu noktada Gramsci’nin 

“pasif devrim” kavramının Güney’deki geç kapitalistleşme süreçlerinin 

anlaşılmasındaki önemine dikkat çeker. Bir sonraki başlıkta ele alınacak olan pasif 

devrim kavramı, son yıllarda özellikle Brezilya, Meksika ve Arjantin gibi Latin 

Amerika ülkelerinde kapitalist devletin rolüne ilişkin Neo-Gramşiyan analizlerde öne 

çıkmaktadır.   

Lockecu merkezî bölge, aynı zamanda ulusaşırı seçkinler ağının yükseldiği ve 

ulusaşırı sınıf bilincinin oluştuğu zemindir. Van der Pijl’e göre (1998: 98), tıpkı 

piyasalar gibi kozmopolit bir iş kültürünün unsurları tarih boyunca var olduysa da, 

ulusaşırı sınıf oluşumu ancak Lockecu devletin gelişmesi ve sermayenin 

                                                           
58 Bu noktada Paul Hirst’ün (1975), Perry Anderson’un Antikiteden Feodalizme Geçiş adlı eseri üzerine 
yaptığı eleştiriyi hatırlamak gerekir. Hirst, Anderson’u farklı pre-kapitalist üretim biçimlerini, belirli 
toplumsal formasyonlara indirgemekle eleştirmiş ve bir çeşit “spekülatif ampirizm” olarak tanımladığı 
bu hata yüzünden Anderson’un genel bir üretim biçimi modeli geliştirmekte başarısız olduğunu 
belirtmiştir.  
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uluslararasılaşmasıyla mümkün olmuştur. Van der Pijl, ulusaşırı sınıf oluşumunu 

sermayenin uluslararasılaşması süreciyle ilişkilendirerek üç aşamada ele almıştır: 

- 19. yüzyıl boyunca meta-sermayenin uluslararasılaşması sürecinde karmaşık 

toplumsal ağlarla geniş coğrafi alanlara yayılan ticaret diasporaları ve tüccar 

toplulukları,  

- 19. yüzyıl sonlarından itibaren para-sermayenin uluslararasılaşması sürecinde 

uluslararası “haute finance” (yüksek finans) ağları (yatırım bankaları ve 

merkez bankaları yöneticileri gibi üst düzey finans yöneticilerini bir araya 

getiren uluslararası ağlar), 

- İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise çokuluslu şirketlerin öncülüğünde üretken 

sermayenin uluslararasılaşmasıyla ulusaşırı yönetici sınıf. 

Van der Pijl, sınıf oluşumunun en başından beri ulusaşırı bir süreç olarak 

geliştiğini öne sürer ve ulusaşırı sınıf analizi için tarihsel bir çerçeve sunar.  Buna göre, 

ulusaşırı burjuvazi oluşumuna zemin hazırlayan ilk “hayali cemaat” Hür Masonlar’dır 

(Van der Pijl, 1998:99). Van der Pijl, Hür Masonların temelini oluşturan kozmopolit 

kardeşliği, Benedict Anderson’ı izleyerek hayal edilmiş bir birliktelik biçimi olarak 

ele alır. İlk Masonlar, 17. yüzyılın son çeyreğinde İngiliz İç Savaşının ve Şanlı 

Devrimin kazanımlarını korumak, Kralın yetkilerinin sınırlanmasıyla elde ettikleri 

ayrıcalıklı konumu sürdürmek ve toplumdaki nüfuzlarını güçlendirmek isteyen 

kişilerdir. 18. yüzyılda tüccarlar, avukat ve muhasebeciler gibi uzun mesafeli ticaretle 

uğraşanların Mason localarına girmeleri ve kendi topluluklarındaki emeğin 

sömürüsünü perçinleyen yeni bir kimlik kazanmaları, piyasa ilişkilerinin önkoşulu 

olan emeğin yabancılaşma sürecini tetikleyen önemli bir unsur olmuştur (Van der Pijl, 

1998: 99).  1717’de Londra’da Büyük Loca’nın örgütlenmesi ise, ticari kâr peşindeki 
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aristokratlarla egemen burjuvazi arasındaki sınıf uzlaşısının Mason localarında 

onaylanmasını ve ulusaşırı sınıf oluşumunun bir aracı olarak Masonluğun Lockecu 

merkezî bölge boyunca yayılmasını sağlamıştır. Van der Pijl, 18. yüzyıl boyunca 

Masonluğun Kuzey Amerika’da (ABD ve Kanada’da) ve 19. yüzyılın ilk yıllarında 

başlayan bağımsızlık savaşları sürecinden itibaren Latin Amerika’da burjuvazinin 

özgürleşmesinde ve Britanya kültürünün yayılmasında oynadığı rolün önemini 

vurgulamıştır. Kıta Avrupası’nda ise Britanya’yı yakalamak için güçlü ve merkezî bir 

devletin inşa edilmesine ortam hazırlayan Fransız Devrimi, ilk başta Masonluğun 

yeraltına inmesine yol açmış, ancak Restorasyon döneminden itibaren Masonluk, 

yukarıdan devrim yoluyla burjuva devletinin ortaya çıkış sürecinin bir parçası 

olmuştur (Van der Pijl, 1998: 105). Van der Pijl’e göre, Britanya merkezli liberal 

enternasyonalizm ile Masonluğun kozmopolitliğinin uyumu, 19. yüzyılda ulusaşırı 

sınıf oluşumu açısından önemli bir dinamiktir. 19. yüzyıl sonlarına doğru Pax 

Britannica’nın çözülüşüyle birlikte bu uyumun sona ermesi, ulusaşırı sınıf oluşumu 

sürecinde yeni bir aşamaya işaret eder.  

Sermayenin uluslararasılaşmasının ilk evresi olan meta-sermayenin 

uluslararasılaşması, 18. yüzyılda İngiltere’de gerçekleşen Sanayi Devrimi ile mümkün 

olmuştur. Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de ortaya çıkmasında, Marx’ın ilk birikim 

olarak ele aldığı çitleme hareketleriyle köylülerin topraklarından koparılmasının ve 

özel mülkiyet ilişkilerinin çok erken bir tarihte kurulmasının önemli bir rolü vardır. 

Böylelikle kapitalist sanayileşmeyi mümkün kılan yoğun sermaye birikimi ve istikrarlı 

bir iç pazar oluşumu sağlanmış; buna ek olarak güçlü bir kolonicilik sistemine sahip 

olan Britanya, kapitalizmin kapitalist olmayan bölgelere yayılmasının yani Lockecu 

merkezî bölgenin genişlemesinin zemini olmuştur. 19. yüzyıl bu açıdan meta değişimi 
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(dolaşım) ilişkilerinin tüm dünyaya yayıldığı, farklı bölgelerin ticarete açıldığı ve 

sanayileşmiş merkez karşısında ucuz emek ve ucuz hammadde deposu haline gelen 

çevrelerin ortaya çıkmasıyla uluslararası işbölümünün şekillendiği dönemdir. Diğer 

yandan dünya ölçeğinde meta ihracı, para-sermaye ihracını da beraberinde getirmiş, 

özellikle 1873-96 Bunalımının ardından sermaye ağırlıklı olarak kâr ve faiz elde etmek 

için portföy yatırımları şeklinde ihraç edilmeye başlamıştır (Öztürk, 2006: 274). 19. 

yüzyılın son çeyreğinden itibaren para-sermayenin bu şekilde hızla 

uluslararasılaşması, devletler arası borç ve kredi ilişkilerinin ve Birinci Dünya 

Savaşı’na yol açacak emperyalist rekabetin de temeli olmuştur. Bununla birlikte 18. 

yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında genellikle Londra merkezli, burjuvaziden gelen 

ve ticaretten kazandığı parayla bankacılık sektörüne giren Baring ve Rothschild 

aileleri gibi “tüccar bankerler”, 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’dan Amerika’ya 

uzanan geniş ulusaşırı finans ağları kurmuşlardır. Van der Pijl (1998: 106-107), “ileri 

finans dönemi” olarak tanımladığı bu dönemi ulusaşırı sınıf oluşumunda ikinci aşama 

olarak ele alır ve Almanya gibi Hobbesçu rakip devletlerde yeni birikim biçimlerinin 

ortaya çıkması ve sosyalist emek hareketinin örgütlenmesiyle birlikte kapitalist sınıf 

oluşumunda önemin kozmopolit düzeyden ulusal düzeye geçtiğine dikkat çeker. Bu 

dönemde sınıf örgütlenmesinde ortaya çıkan yeni dinamikler, daha aktif bir yönetici 

sınıfın gerekliliğini gündeme getirmiş ve uluslararası yatırım bankacılarından oluşan 

kapitalist sınıfın en güçlü kesimi, çıkarlarını gelişmekte olan devlet tekelciliğine uygun 

şekilde yeniden düzenlemiştir. Van der Pijl, bu dönemde ulusaşırı sınıf 

örgütlenmesinin tipik bir örneği olarak Rhodes-Milner grubunu gösterir. Buna göre, 

Masonların yanı sıra Rotary (1905), Lions Clubs (1917) ve Uluslararası Ticaret Odası 

(1919) gibi ulusaşırı sınıf ağlarının, uluslararası düzeyde “planlama grupları” olarak 
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üstlendikleri (Gramşiyan anlamda) “aydın” işlevi, yüksek finans döneminde yeniden 

tanımlanmıştır. Lockecu merkezî bölgeye (özellikle ABD’ye) daha sıkı bağlarla bağlı 

olan ve Masonlara göre daha sofistike bir yapılanmaya sahip olan Rhodes-Milner 

grubu59, Van der Pijl’e göre Güney Afrika Birliği ve İngiliz Milletler Topluluğu’nda 

ve hatta Milletler Cemiyeti’nde etkili bir “planlama grubu” olarak işlev görmekle 

kalmamış, ayrıca işçi sınıfı içinde burjuvaziyle ittifak yapacak ayrıcalıklı bir kesim 

oluşturma misyonu yüklenmiştir (Van der Pijl, 1998: 109-110). Birinci Dünya 

Savaşı’na giden süreçte, Rhodes-Milner grubu, Almanya, İtalya ve Fransa’da Anglo-

Amerikan sermayesinin çıkarlarını savunan bir “Atlantik topluluğu” haline gelmiş ve 

ulusal sınıf çatışmalarından çıkmak için Amerika ve Britanya yönetici sınıflarına 

emperyalist bir çözüm sunmuştur.60  

Ulusaşırı sınıf oluşumunun son aşaması ise, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 

üretken sermayenin uluslararasılaşmasıyla kapitalist üretim ilişkilerinin tüm dünyaya 

yayıldığı süreçte Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya gibi Hobbesçu rakiplerdeki 

devlet sınıflarının, Lockecu merkezî bölgedeki burjuva sınıflarını bir araya getiren 

planlama gruplarına entegre olmalarıyla gerçekleşmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, 

merkezî bölgeye entegrasyon süreci, Hobbesçu ülkelerdeki pasif devrimlerle mümkün 

olmuş, bu şekilde devlet bankacılığı burjuvazisi ve devlet sanayi burjuvazisi gibi farklı 

devlet sınıfı fraksiyonlarının devlete olan bağımlılıkları kırılmaya başlamış ve küresel 

ekonomide devletten bağımsız ve aktif bir şekilde kendi çıkarını savunabilen bir 

                                                           
59 1890-96 arasında Cape Koloni’nin başbakanı olarak görev yapan İngiliz işadamı Cecil Rhodes ile yine 
Cape Koloni’de üst düzey bir sömürge yöneticisi olan İngiliz devlet adamı Alfred Milner’in kurdukları 
elit grubu, 1909’da Yuvarlak Masa (Round Table) hareketiyle birleşmiştir. 
60 Van der Pijl, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında uluslararası finans çevrelerinin çıkarları ve büyük 
devletler üzerindeki etkilerini incelerken çoğunlukla Polanyi’nin Büyük Dönüşüm eserine 
başvurmuştur. Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte ulusal ve uluslararası sermaye, mali sermaye ile 
ağır sanayi sermayesi arasındaki çatışmaların etkisi üzerine daha detaylı bir analiz için bkz. Polanyi 
(2011: 35-56).   
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burjuvazi ortaya çıkmıştır (Van der Pijl, 1998: 117). Van der Pijl, bu noktada ulusaşırı 

sınıf oluşumunun düz bir çizgide ilerleyen bir evrimsel süreç olmadığına dikkat çeker. 

Aksine, eşitsiz gelişme koşullarına bağlı olarak gelişen ve her tarihsel dönemin 

kendine özgü çelişkileriyle belirlenen bir süreç söz konusudur. Bu çerçevede Van der 

Pijl’in temel argümanı, planlama grupları olarak tanımladığı Rotary, Rhodes-Milner 

grubu ve Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce/ICC) gibi 

uluslararası iş örgütlerinin, mevcut kapsamlı denetim kavramının çıkmaza girdiği ya 

da yeni bir Hobbesçu rakibin yükseldiği koşullarda hegemonik krizin bir ürünü olarak 

ortaya çıktığı yönündedir. Bunun yanı sıra Lockecu merkezî bölge ve Hobbesçu rakip 

devletlerin burjuvazileri arasında arabuluculuk yapma girişimlerinin sonucunda yeni 

planlama grupları da ortaya çıkmıştır61 (Van der Pijl, 1998: 118). Buna göre, Van der 

Pijl, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından merkezî bölgenin genişlemesine ve ulusaşırı 

sınıf oluşumu sürecini şekillendiren planlama grupları olarak Ekonomik Kalkınma 

Komitesi (CED)62, Roma Kulübü63, Bilderberg Konferansları, Üçlü Komisyon, Mont 

Pelerin Cemiyeti64, Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 

Konseyi (WBCSD)65 ve Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) dikkat çeker. 1971’den 

bu yana her yıl Davos’ta toplanan ve günümüzün en önemli ulusaşırı planlama grubu 

olan Dünya Ekonomik Forumu başta olmak üzere ulusaşırı düzeyde bir kapitalist sınıf 

                                                           
61 Van der Pijl, buna örnek olarak Hollandalı şirketlerin Anglo-Sakson sermaye ağlarıyla Batı 
Almanya’daki ağların bağlantı kurmasında oynadığı rolü gösterir.  
62 1942’de Washington’da bir grup işadamı tarafından kurulan CED, Marshall Planı’nın ABD iş çevresi 
tarafından desteklenmesinde önemli rol oynamıştır.      
63 Club of Rome, 1968’de İtalya’da kurulan ve BM bürokratlarıyla dünyanın her yerinden üst düzey 
politikacı, iş adamı, ekonomist ve akademisyeni bir araya getiren bir sivil toplum örgütüdür.  
64 Mont Pelerin Society (MPS) 1947’de İsviçre’nin Mont Pelerin köyünde Milton Friedman, Karl Popper, 
Friedrick Hayek, George Stigler gibi piyasa ekonomisi ve “açık toplum”dan yana ünlü ekonomist, filozof 
ve bilim adamlarını bir araya getiren toplantıyla kurulmuştur.  
65 WBCSD, BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın (UNCSD) 1992 Rio de Janeiro Zirvesi’nin ardından 
kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (Council for Sustainable Development/BCSD) ile Çevre için 
Dünya Sanayi Konseyi’nin (World Industry Council for Environment) 1995’te birleşmesiyle oluşmuştur.  
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perspektifinin gelişmesini sağlayan bu elit platformları, Van der Pijl öncülüğünde 

gelişen Amsterdam Projesi açısından UKS’nin temel zeminidir.   

Özetlemek gerekirse, Amsterdam Projesi’ne göre UKS, temelleri tarihsel 

olarak 18. yüzyıla ve ticaret diasporalarıyla kurulan ulusaşırı ağlara dayanan, ancak 

esas olarak üretimin uluslararasılaşması sürecinde “korporatist liberalizm” temelinde 

gelişen ve 1970’lerin sonlarından itibaren neoliberalizm ekseninde genişlemekte olan 

bir sınıf fraksiyonudur. Bu fraksiyon, bir kapitalist sınıf fraksiyonu olarak sadece 

ulusaşırı şirketlerin sahipleriyle üst düzey yöneticilerini içerir. Bununla birlikte, Van 

der Pijl, üretim araçlarına sahip olan ve onları yöneten kapitalist sınıfın yanı sıra 

kapitalist sınıfla yakından bağlantılı olan, kamu sektöründe ve özel sektörde aktif 

olarak çalışan üst düzey yönetici ve profesyonellerin de UKS oluşumunda oynadığı 

aktif role dikkat çekmiştir. Poulantzas’ın “yeni küçük burjuvazi” olarak tanımladığı, 

“orta sınıf” içerisinde gösterilen ancak “yeni orta sınıf” veya “yönetici sınıf” olarak da 

adlandırılan uzman ve profesyonel elitleri, Van der Pijl (1998: 136-137), Gérard 

Dumenil, Luc Boltanski ve Alain Bihr gibi Marksist ekonomist ve sosyologları 

izleyerek kadrolar (cadres) olarak nitelendirir. Van der Pijl’e göre (1998: 148-149), 

kapitalizm geliştikçe ve merkezileştikçe, üretim aracılığıyla hayatı giderek daha fazla 

toplumsallaştırmakta ve girift toplumsallaşma biçimleri burjuvaziyle kadroları daha 

çok iç içe geçirmektedir. Bu doğrultuda burjuvaziye bağlı olarak şekillenen kadro 

sınıfı, planlama gruplarında faaliyet gösteren en aktif kesimdir. Öyle ki SSCB’nin yeni 

bir Hobbesçu rakip devlet olarak ortaya çıktığı Soğuk Savaş döneminde Avrupa’nın 

Marshall Planı ve Truman Doktrini temelinde Lockecu merkezî bölgeye entegrasyon 

süreci, Batı Avrupalı kadro sınıflarının oynadığı rol dikkate alınmadan anlaşılamaz 

(Van der Pijl, 1998: 152). Diğer yandan kadroların, kapitalist sınıf üyeleri olarak ele 
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alınıp alınamayacağı meselesi tartışmalıdır. Ellen Meiksins Wood’un (1995: 79), sınıfı 

aktif bir süreç ve tarihsel bir ilişki olarak ele alan E.P. Thompson’dan (1963) hareketle 

belirttiği gibi, sınıfın maddi konumu ile sınıfın oluşumu farklı şeylerdir. Buna göre, 

sınıfların haritalanması, yani birey ve grupların sınıflara dağıtılması ile birer sosyal 

bütün olarak sınıfların oluşumu arasında ayrım yapmak gerekir. Sınıf konumlarının 

toplumsal üretim ilişkileri içinde belirlendiğini ve sabit olmadığını, sınıfların zamanla 

öteki sınıf ve sınıf fraksiyonlarıyla ilişkileri içerisinde değişebileceğini dikkate alarak, 

burjuvaziyle yakın ilişki kuran kadroların kapitalistleşme eğilimlerinin yüksek olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır.66 Dolayısıyla kadroları, kapitalist sınıfa dâhil etmesek 

bile, kapitalist sınıf oluşumu sürecinde kadroların oynadığı rolü analiz etmemiz 

gerekir.   

Amsterdam Projesi, Van Apeldoorn’un da belirttiği gibi (2004: 169), öncelikli 

olarak küresel ekonominin merkezî bölgesine yani Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’ya 

odaklanan bir ulusaşırı kapitalist entegrasyon teorisidir. Amsterdam Projesi için 

Avrupa bütünleşmesi, Hobbesçu bir rakip karşısında Lockecu bir hattın nasıl inşa 

edildiğini göstermesi açısından önemli bir araştırma alanıdır (Bkz. Holman, 1992, 

1996, 2005; Van Apeldoorn, 2002; Van der Pijl, 2006a). Bununla birlikte, son 

dönemde Güney ülkelerine odaklanan çalışmalar da yapılmıştır. Amsterdam 

Projesi’nin perspektifinden Türkiye’de UKS oluşumunu, Koç Holding örneğine 

dayanarak inceleyen, bu tez için de çok önemli bir kaynak olan Şenalp’in (2012) 

çalışmasının literatür açısından önemini bu noktada belirtmek gerekir. 

                                                           
66 Kadroları oluşturan uzman, profesyonel ve yöneticiler, kapitalist sınıfı oluşturan ulusaşırı şirketlerin 
sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle aynı elit ağları içinde sosyalleşerek, benzer yaşam standartlarına 
erişebilir ve benzer yaşam tarzlarını benimseyebilirler. Bununla birlikte, kariyerlerinde yükselme ve 
yükseldikçe gelirlerini kapitalist mülke, yani sermayeye dönüştürme potansiyelleri artar. Bu konudaki 
tartışmalarla ilgili önemli bir kaynak için bkz. Wright (2017).  
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 Peki, Amsterdam Projesi Güney’e yönelik bir kuramsal çerçeve olarak nasıl 

kullanılabilir? Amsterdam Projesi hangi yönleriyle Güney’in küresel ekonomiye 

entegrasyonunu anlamak için güçlü bir çerçeve sunarken, hangi yönleriyle Güney 

ekonomilerinin dönüşümünü anlamakta zayıf kalmaktadır? Bu bölümde son olarak, 

tezin temel argümanı açısından merkezî önemi olan bu soruları tartışacağız.   

B. Güney’de UKS Oluşumu, Devletin Dönüşümü ve Hegemonya 

Mücadelesi 

Kapitalizmin eşitsiz gelişim koşullarında yayılması ve buna bağlı olarak geç 

kapitalistleşen bölgelerde birikim stratejilerinin farklılaşması, Güney’de devlet ve sınıf 

oluşumu süreçlerinin kendine özgü dinamiklerini ortaya koyabilecek bir analitik 

çerçeve gerektirmektedir. Bu tezin argümanı, her ne kadar küresel ekonominin 

merkezine odaklanan bir yaklaşım olarak öne çıksa da Amsterdam Projesi’nin 

Güney’deki ulusaşırı süreçlerin anlaşılması için elverişli teorik araçlar sunduğu 

yönündedir. Amsterdam Projesi’nin Güney’e yönelik eleştirel bir ekonomi politik 

çerçeve olarak en güçlü yanı, pasif devrim teorisini Güney sermayesinin kapitalist 

ekonomiye eklemlenmesinde kilit bir konuma yerleştirmesi ve böylelikle 

küreselleşmeyi gelişmekte olan ülkelere dışarıdan dayatılan bir süreç olarak ele alan 

yaklaşımların aksine “içeriden dışarıya” bir bakış açısı sunmasıdır. Diğer yandan, 

Amsterdam Projesi’nin devleti sadece ulusaşırı sınıf güçleri için bir alan olarak ele 

alması, Van Apeldoorn’un da kabul ettiği gibi (2004: 169) önemli bir sınırlılık olarak 

karşımıza çıkar. Bu sınırlılık, Güney’e yönelik ulusaşırı sınıf analizlerinde daha da 

belirginleşecektir. Zira küresel kapitalizme eklemlenme sürecinde devletin rolü, 

Güney’de Kuzey’e göre çok daha merkezî bir öneme sahiptir.  Poulantzas’ın katkısını 
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tartışmadan önce, Neo-Gramşiyan yaklaşımlar tarafından Güney’in kapitalist dünya 

ekonomisine eklemlenme sürecinin nasıl ele alındığını ve Amsterdam Projesi’nin 

çerçevesinde pasif devrim kavramının nasıl bir anlam kazandığını vurgulamakta yarar 

var.  

Ulusaşırı sınıf oluşumunun her zaman belirli bir tarihsel ve kurumsal bağlamda 

gerçekleştiği ve bu bağlamın belirli coğrafi alanları daha az ya da daha çok 

kapsayabileceği açıktır (Van Apeldoorn, 2004: 159). Kapitalist sınıflar açısından 

ulusaşırılaşma süreci, daha önce belirtildiği gibi İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 

ulusaşırı şirketlerin faaliyetlerinin yoğunlaştığı küresel ekonominin merkezî 

bölgelerini kapsarken, 1970’li kriz yıllarının ardından daha geniş ölçeğe yayılarak 

küresel bir bağlam kazanmıştır. Robinson ve Harris’in temsil ettiği Küresel Kapitalizm 

Okulu, UKS’nin küresel ekonomide hâkim güç olarak ortaya çıkışını ulusaşırılaşma 

sürecinin içkin ve kaçınılmaz bir sonucu olarak görme eğiliminde olduğundan Üçüncü 

Dünya’da (ya da Güney’de) UKS oluşumunun belirtilerini incelemeye önem verir. Bu 

açıdan Neo-Gramşiyan yaklaşımlar arasında Çin, Rusya ve Brezilya gibi BRICS 

ülkeleri başta olmak üzere Güney’e yönelik ulusaşırı sınıf analizlerine en çok yer veren 

perspektifin Küresel Kapitalizm Okulu olması tesadüf değildir. Özellikle Robinson’ın 

Latin Amerika’nın küresel kapitalizme eklemlenme sürecini ekonomik, siyasi, 

kültürel, ideolojik ve kurumsal boyutlarıyla incelediği Latin America and Global 

Capitalism (Latin Amerika ve Küresel Kapitalizm) (2008) adlı kitabı, Güney’de 

ulusaşırı sınıf oluşumunun devlet ve sivil toplumun dönüşümü, siyasi sistemlerin 

yeniden yapılanması ve yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışıyla ilişkisini ortaya 

koyması açısından yol göstericidir. Güney’in eklemlenmesi, Robinson ve Harris’in 

çerçevesine göre, ulusaşırı şirketlerin yayılması, ulusaşırı birleşme ve satın almaların 
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ve stratejik ittifakların artması gibi UKS’nin temel göstergeleri olarak ele aldıkları 

faktörlerin Güney’de de kendini göstermesiyle mümkün olur. Bu faktörler öncelikle 

BRICS ekonomilerinde, özellikle de Çin’de belirgindir.  Buna göre, 2050’de dünyanın 

en büyük ekonomik güçleri olması öngörülen BRICS ekonomilerinin yükselişi, 

ulusaşırı sermayeye daha fazla eklemlenmelerinin ve bu ülkelerdeki hâkim kapitalist 

sınıf fraksiyonların UKS’nin giderek daha büyük parçası haline gelmelerinin bir 

sonucudur (Robinson, 2015: 4-8). Bununla birlikte, geç kapitalistleşen ülkelerde ulusal 

burjuvaziler, Cox’un da belirttiği gibi (1987: 364), gelişmiş ülkelerdeki burjuvazilerin 

elde ettiği hegemonik konumu asla elde edememişlerdir. Devlet, bu ülkelerde sermaye 

birikimini mobilize eden ana aktör olmuştur. Dolayısıyla Güney’deki devlet 

yapılarının kurdukları sınıf ittifakları, ulusal kalkınmada üstlendikleri roller ve ulusal-

uluslararası sermaye arasındaki bağları yönetmekte kullandıkları mekanizmalar 

Kuzey’dekinden farklıdır. Robinson ve Harris’in tespitleri Güney’in ulusaşırı 

sermayeye eklemlenme sürecinin dinamiklerini ortaya çıkarması açısından önemlidir, 

ancak devletin bu süreçteki rolünün anlaşılmasına ilişkin bazı sorunlar içermektedir.  

Her şeyden önce, Robinson ve Harris’in teorik çerçevelerini kapitalizmin 

ulusaşırı bir aşamaya geçtiği ve bu aşamada devlet formasyonunun da bütün 

ekonomik, siyasi ve kültürel süreçler gibi ulus-devleti hükümsüz kılacak şekilde 

ulusaşırılaştığı varsayımı üzerine kurmaları (bkz. Robinson ve Harris, 2000: 16; 

Robinson, 2002: 133-36), küresel kapitalizmin coğrafi tezahürünü ve dolayısıyla 

devlet formasyonu açısından Kuzey-Güney ayrımının önemini göz ardı etmektedir. 

Küreselleşme sürecinde devletin rolüne yönelik dışarıdan içeriye bir bakış açısının 

ürünü olan bu yaklaşım, devleti hâkim sınıfın örgütlediği yekpare bir kurumsal 

bütünden oluşan, sınıf çelişkilerini dışarıdan yöneten, özerkliğinin sınırları belirsiz ve 
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ulusaşırı sermayeyi temsil eden çıkar gruplarına hizmet etme eğiliminde bir aygıt 

olarak ele almaktadır. BRICS’in yanı sıra Körfez ülkelerinin küresel ekonomiye 

entegrasyon sürecine odaklanan Harris’in (2005, 2009, 2012) çalışmalarında, özellikle 

de “ulusaşırı devlet kapitalizmi” kavramsallaştırmasında bu bakış açısı daha 

belirgindir. Harris, 2008 küresel ekonomik krizinin ardından Çin, Rusya ve Körfez 

ülkelerindeki devlet kapitalistlerinin, UKS’nin önemli bir bileşeni haline geldiğini ve 

Güney’deki devlet kapitalistleriyle UKS fraksiyonu arasındaki ilişkinin giderek 

güçleneceğini öne sürmüştür. Buna göre, özellikle devlet kapitalizminin çok güçlü 

olduğu Çin’de yönetici sınıfı oluşturan farklı fraksiyonların hepsi devlete bağlıdır ve 

çıkarları küresel kapitalizme daha fazla entegre olmakta yatan devletçi bir UKS 

fraksiyonu söz konusudur. Harris’in analizi (2012), Çin’in devlete ait büyük enerji 

şirketleri olan CNPC, CNOOC ve Sinopec’in ulusaşırılaşma verilerini analiz ederek, 

ekonomik büyüme ile ulusaşırı sermayenin gelişimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyması 

açısından önemlidir. Ancak bu çerçevede Çin’de UKS oluşumu, bu ülkeye yapılan 

doğrudan yabancı yatırımlara dayandırıldığından ulusaşırılaşma Çinli devlet 

kapitalistlerine dışarıdan dayatılmış bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, 

Çin’in küresel ekonomiye entegrasyonunu, Lockecu merkezî bölge karşısında özgün 

bir Hobbesçu rakibin ortaya çıkış süreci olarak ele alan Van der Pijl (2006b: 297-329), 

Japonya ve Güney Kore’nin aksine kalkınma sürecinde ekonomisini ulusaşırı 

sermayeye açan Çin’de UKS oluşumunun ayırt edici özelliklerini tespit etmeye çalışır. 

Buna göre Tayland, Singapur ve Hong Kong’da tarihsel kökenleri çok güçlü olan ve 

yüzyıllardır faaliyet gösteren Çinli sermaye grupları, Çin’in gelişmekte olan diğer 

ülkelerden faklı bir kapitalist sınıf yapısına sahip olmasına yol açmıştır. Van der Pijl, 

Güneydoğu Asya ülkelerindeki Çinli kapitalist sınıfla Çin’deki devlet sınıfını tek bir 
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toplumsal güç olarak birleştiren unsurları incelemiş ve Çin’de yukarıdan devrim 

koşullarının olgunlaştığı tarihsel süreci izleyerek Çin modernleşmesinin sınıf yapısı 

üzerindeki etkisini anlamaya çalışmıştır. Böylelikle Çin’in doğrudan yabancı 

yatırımları çeken ilk adres haline gelmesi, içeriden dışarıya bir mantıkla da 

anlaşılabilmekte ve devlet, UKS oluşumu sürecinin sınıfsal çelişkileri dışarıdan 

çözmeye çalışan bir aktör olarak değil, o süreçle birlikte dönüşen farklı kapitalist sınıf 

yapılarının çelişkili bir birliği olarak ele alınabilmektedir.  

1. Küresel Kapitalizme Entegrasyon Stratejisi olarak Pasif Devrim 

Gramsci’nin en muğlak ve tartışmalı kavramlarından biri olan pasif devrim, 

burjuvazinin hegemonyası bir şekilde zayıfladığı zaman geliştirdiği bir teknik, burjuva 

egemenliğinin siyasi ve ekonomik olarak yeniden örgütlenmesine imkân tanıyan bir 

strateji olarak tanımlanabilir67 (Sassoon: 2012: 143-44). Gramsci’ye göre pasif devrim, 

farklı tarihsel konjonktürlerde farklı biçimler almış, “liberalizm nasıl 19. yüzyıla 

uygun düştüyse, faşizm de 20. yüzyıla pasif devrim biçiminde uygun düşmüştür”68 

(Gramsci ve Forgacs, 2010: 305). Ancak, Gramsci’nin pasif devrimi Mussolini’nin 

faşizmini de içerecek şekilde genişletmesi, kavramın anlaşılmasını zorlaştırmış ve 

                                                           
67 Pasif devrim kavramını ilk olarak İtalyan tarihçi Vincenzo Cuoco, 1799 Napoli Devrimini tanımlamak 
için kullanmış ve Fransız Jakobenlerinin doktrinlerinin yerel koşullar dikkate alınmaksızın olduğu gibi 
uygulanmasının pasif ve başarısız bir devrime yol açtığını ileri sürmüştür. Gramsci, Cuoco’dan ödünç 
aldığı bu kavrama 1860-61’de İtalyan ulusal birliğinin kurulmasıyla sonuçlanan kurtuluş hareketini 
(Risorgimento) incelerken başvurmuş, ancak kavramı tamamen değiştirerek, Jakoben tarzda, Fransız 
Devrimi gibi bir devrim süreci olmaksızın burjuvazinin iktidara gelişini nitelendirmek için kullanmıştır. 
Bununla birlikte Gramsci, daha sonra pasif devrimin Jakoben tarzda bir devrim yaşamamış olan diğer 
ülkelerdeki modernleşme süreçlerinin ayırt edici özelliklerini tanımlamak için de elverişli olacağını 
keşfetmiş ve kavramın anlamını Napolyon sonrası Restorasyon döneminin (1815-48) liberal 
hareketlerini ve yukarıdan modernleşme çabalarını kapsayacak şekilde genişletmiştir (Thomas, 2013: 
212-13). 
68 Gramsci’ye göre 1930’ların İtalyası’nda pasif devrim biçimi faşizmdir. Gramsci’nin faşizmi pasif 
devrim biçimi olarak ele alması ve faşizme üretim güçlerinin genişlemesini sağlayacak bir girişim olarak 
dikkat çekmesi, hem teorik bir mesele olarak hem de devrimci politika açısından kritik öneme sahiptir 
(Sassoon, 2012: 146-47).  
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belirli sosyo-politik süreçlere nasıl uygulanabileceğini tartışmalı bir mesele haline 

getirmiştir. Bununla birlikte, son dönem Marksist UPE literatüründe Adam David 

Morton (2010, 2013), Kevin Gray (2010) ve Rick Simon (2010) gibi yazarlar 

tarafından Meksika, Çin ve Rusya gibi Güney ülkelerinde 1980 ve 1990’larda 

uygulanan neoliberal birikim stratejilerinin incelenmesinde kullanılan pasif devrim 

kavramı farklı bir boyut daha kazanmıştır.69  

Gramsci, kapitalizmin eşitsiz gelişme koşullarının pasif devrimin 

gerçekleşebileceği koşullar üreteceğine, az gelişmiş çevre ülkelerde hegemonya 

mücadelesi veren hâkim sınıfların ekonomik kalkınma gündemlerinin de pasif devrim 

potansiyeli taşıdığına dikkat çekmiştir (Sassoon, 2012: 157). Bu doğrultuda küresel 

politik ekonomide pasif devrim teorisi, neoliberal dönemde kapitalizmin eşitsiz 

gelişim koşullarındaki sürekliliği anlamak ve bu koşullardaki devlet oluşumunun farklı 

dinamiklerini belirlemek için kullanılmıştır. Gramsci, Troçki’nin 20. yüzyıl başlarında 

Rusya’daki toplumsal yapıyı incelemek için geliştirdiği eşitsiz ve bileşik gelişme 

teorisini70 pasif devrim ile doğrudan ilişkilendirmemiş olsa da, Morton (2007a, 

2007b), Hesketh (2010, 2017), Hesketh ve Morton (2014), Allinson ve Anievas (2010) 

başta olmak üzere, ulus-devlet formasyonunu daha geniş bir uluslararası bağlamda 

tarihsel materyalist bir çerçevede analiz edebilmek için pasif devrimle eşitsiz ve bileşik 

gelişmeyi birbirine bağlı kavramlar olarak kullanan önemli bir grup yazar 

bulunmaktadır. Morton’a göre (2007a: 152), devlet oluşumu ve pasif devrim, ancak 

eşitsiz ve bileşik gelişme bağlamında ve sermaye birikimi sürecinde ortaya çıkan sınıf 

                                                           
69 Pasif devrim kavramının sınırlılıklarına dikkat çekerek kavramın Marksist literatürde neoliberal 
yeniden yapılanma süreçlerine uygulanmasını eleştiren önemli bir kaynak için bkz. Callinicos, 2010. 
70 Troçki, eşitsiz ve bileşik gelişme teorisini sürekli devrim teorisinin bir parçası olarak geliştirmiştir. 
Azgelişmiş, sanayileşmemiş ülkelerde sosyalist devrimin gerçekleşme olanaklarını sorgulayan sürekli 
devrim teorisinin geliştirilerek bugüne nasıl ışık tutabileceğini gösteren önemli bir kaynak için bkz. 
(Löwy, 2010).  
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çatışmaları aracılığıyla ilişkilendirilebilir. Eşitsiz ve bileşik gelişme bağlamı, özellikle 

postkolonyal dünyada neoliberal birikim stratejisinin yükselişini anlayabilmek ve 

uluslararası sermaye çevrelerine entegrasyon sürecinde postkolonyal devletin hem 

hâkim sınıf fraksiyonları hem de hâkim ile madun sınıflar arasında denge kurmak için 

başvurduğu yolları incelemek açısından önemlidir. Bu bağlamda pasif devrim 

stratejisi, devletin sermaye birikimine bağlı sınıfsal çelişkileri aşmak için zor 

kullanmasını, merkezileşmesini, üretim güçlerini genişletmesini ve gelişmiş kapitalist 

ülkelerin moderniteye geçiş süreçlerini izleyerek, hatta taklit ederek modernleşmesini 

destekleyen bir sınıf stratejisi olarak ortaya çıkar (Morton, 2007a: 152). Bu yaklaşım, 

farklı devlet biçimlerini dışlayarak ulusaşırı yapılarla sınıf güçlerini “ulusaşırı devlet” 

bünyesinde birleştiren Robinson’ın aksine sermaye birikimine bağlı olarak gelişen 

belirli sınıf mücadelelerini dikkate alan ve bu yönüyle Van der Pijl’in çerçevesine 

yaklaşan bir bakış açısı sunar. Burada Güney’e yönelik bir ulusaşırı sınıf perspektifi 

geliştirmek açısından önemli olan nokta, devlet oluşumunun kapitalizmin eşitsiz 

gelişimine bağlı olarak aldığı özgül biçimleri gözden kaçırmamak ve kapitalizmin sınıf 

ilişkileri üzerinde tek yönlü bir etkiye sahip olmadığını, sınıf mücadelesinin ve devlet 

biçimlerinin kapitalizme eklemlenme biçimini belirlediğini görebilmektir.   

Sermayenin ulusaşırılaşmasını Lockecu merkezî bölgenin genişlemesi 

temelinde inceleyen Van der Pijl’in özgünlüğü, pasif devrimi Hobbesçu devlet-toplum 

komplekslerinin küresel kapitalizme entegrasyon sürecinde kilit bir konuma 

yerleştirmesidir. Van der Pijl’e göre (1993: 239), Gramsci’nin pasif devrim teorisi, 

kitlesel katılım olmadan yapılan, baskıcı uygulamalarla dayatılan bir “yukarıdan 

devrim” ile sonrasında yavaş yavaş gelişen toplumsal dönüşüme öncülük etmek için 

hâkim sınıfın geliştirdiği politik stratejiye dayanmaktadır. Bu açıdan, Van der Pijl 
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(2006b: 21) pasif devrim teorisinin Hobbesçu devlet-toplum komplekslerindeki 

dönüşümü ve Batı’ya entegrasyon sürecini çok iyi açıkladığını düşünmektedir. Sadece 

ilk Hobbesçu rakip devlet olan Fransa’da değil, sonrasında ortaya çıkan Hobbesçu 

devletlerde de pasif devrim süreçlerinin uzun süreli ve sancılı yaşanması, Van der 

Pijl’e göre (1993: 240), Lockecu yapıya entegrasyonu da aynı şekilde zor ve uzatmalı 

bir süreç haline getirmiştir. Bununla birlikte Van der Pijl (2006b: 21), günümüzde 

burjuvazi ile “burjuvazinin kadroları” olarak adlandırdığı girişimci ve profesyonel orta 

sınıf fraksiyonlarının giderek iç içe geçtiğine dikkat çekerek, Hobbesçu rakiplerin 

entegrasyonunun çok daha karmaşık ve çelişkili bir süreç haline geldiğini belirtmiştir. 

Van der Pijl’e göre (2006b: 15), Çin günümüzde küresel kapitalizme entegrasyonu en 

önemli olan Hobbesçu rakip devlet  iken, Brezilya ve Türkiye gibi Lockecu merkezî 

bölgeye politik olarak karşı çıkmaktan kaçınan devletler ikincil rakiplerdir. Bu 

devletlerin her birinin kendine özgü devlet biçimleri ve sınıfsal çelişkileri 

incelenmeden küresel kapitalizme entegrasyon süreçleri dışarıdan ve tek yönlü bir 

süreçmiş gibi anlaşılamaz.   

Son olarak, ulusaşırı sınıf analizinde pasif devrim sürecini merkezî bir konuma 

yerleştirmek, ulusaşırılaşma sürecinde sınıf mücadelesinin öneminin anlaşılmasına 

olanak sağlayacaktır. Bilindiği gibi Gramsci, kapitalist gelişmenin tek bir doğrusal 

çizgide ilerleyerek kendi çöküşünü hazırlayacağı yönündeki evrimsel tarih anlayışına 

karşıydı. Ona göre, kapitalizmin geliştiği tarihsel süreçte sınıf mücadelesinin 

kaçınılmaz olduğu bilimsel olarak ileri sürülebilirdi, ancak sınıfsal çelişkilerin 

kapitalist toplumdan önce sosyalist, ardından komünist topluma geçişi sağlayacak bir 

tarihsel evrimi mümkün kılacağını söylemek mümkün değildi. Bu açıdan, Gramsci’nin 

geliştirdiği pasif devrim kavramı, burjuvazinin her zaman kapitalizmi reformize 
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etmenin, kendi gücünü ve devleti yeniden örgütlemenin bir yolunu bulacağı yönünde 

bir uyarı olarak ele alınmalıdır. Hegemonyayı politik bir proje olarak ele alan 

Gramsci’nin yaklaşımında pasif devrim kavramının önemi tam da bu noktada ortaya 

çıkar. Tüm tarihsel dönemi kapsayan bir burjuva hegemonya projesi olarak pasif 

devrime karşı işçi sınıfının politikası, Mouffe’nin (2014: 228) ifadesiyle, “anti-pasif 

devrim” olmalıdır. Başka bir deyişle burjuvazinin devrimci bir karşı gücün gelişimini 

engellemeye yönelik pasif devrim stratejilerine karşı işçi sınıfı sürekli olarak yeni 

örgütlenme biçimleri geliştirmelidir. Dolayısıyla pasif devrim süreçlerinin analizi, 

anti-pasif devrimin (ya da karşı-pasif devrimin) geliştiği/gelişeceği koşulların analizini 

de içermektedir.  

2. Poulantzas’ın Katkısı 

Amsterdam Projesi’nin dayandığı sermaye fraksiyonları yaklaşımı, devleti 

yekpare bir bütün olarak görme eğiliminde olan Küresel Kapitalizm Okulu’na karşın, 

devletle farklı kapitalist sınıf fraksiyonları (UKS dâhil) arasındaki ilişkiyi ve kapitalist 

devletin özgün rolünü incelemek için elverişli bir teorik çerçeve sunar. Devletin 

kapitalist üretim ilişkilerindeki rolü, UKS ile nasıl ilişkili olduğu, ulusaşırılaşma 

sürecinin çelişkilerini nasıl yönettiği ve UKS’ye yönelik sınıfsal tepkileri nasıl 

düzenlediği, özellikle Güney ülkeleri açısından kritik önem taşımaktadır. Panitch’in 

(1994: 74) çok iyi ifade ettiği gibi, devletin rolü, sermaye ilişkileri tarafından bir 

kerede ve bütünüyle belirlenen bir şey olarak anlaşılamaz. Her bir devletin rolünü 

belirleyen, belli bir toplumsal formasyon bağlamında gelişen toplumsal güçlerin 

mücadelesidir. Panitch’e göre (1994: 69-71), devletin sermaye birikiminin 

uluslararasılaşması sürecinde üstlendiği iki temel rol vardır. Öncelikle devlet, 
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ulusaşırılaşma sürecinin sorumluluğunu/sorunlarını/çelişkilerini bizzat üstlenerek bu 

süreci içselleştirir ve belirli içselleştirme mekanizmaları üreterek bu sorunları aşmaya 

çalışır. Devletin dönüşümünü beraberinde getiren bu süreçte, yeni kurumsal ve yasal 

mekanizmalar devreye girer, var olan kurumlar yeniden yapılanır. Ancak Panitch’e 

göre, devletin rolü bununla sınırlı değildir. Devlet ayrıca, farklı sermaye kesimleri 

arasında arabuluculuk yapmaktadır. Devletin geliştirdiği en önemli arabuluculuk 

mekanizması, Poulantzas’ın “otoriter devletçiliğin yükselişi” olarak tanımladığı 

süreçtir. Bu süreçte siyasi partiler karşısında devlet aygıtı ön plana çıkar ve devlet, 

kapitalist çelişkileri siyaset alanının dışında ve ötesinde geliştirdiği müdahale 

araçlarıyla bizzat kendisi yönetir. Panitch, Neo-Gramşiyan yaklaşımların bu noktayı 

ihmal ettiğini belirtir ve devletin arabuluculuk rolünün analizi için Poulantzas’a 

başvurmayı önerir. Bu noktada, Poulantzas’ın devleti farklı sınıf kesimleri arasındaki 

ilişkilerin yoğunlaştığı bir mücadele alanı olarak kavramsallaştıran çerçevesi, belirli 

sermaye birikim süreçlerinde devletin işlevinin –hâkim sınıflara karşı– nasıl 

şekillendiğini anlayabilmek açısından kritik önem taşır. Gerçekten de son dönemde 

Neo-Gramşiyan ve (Neo)Poulantzascı yaklaşımlar arasında verimli bir diyalog 

başlamış, Poulantzas’ın sermayenin uluslararasılaşması ve devletin rolü üzerine 

geliştirdiği kavramsal araçlar önemli açılımlar sağlamıştır (Hirsch ve Wissel, 2011). 

Van der Pijl’in sermaye fraksiyonları yaklaşımı ile Poulantzas’ın iktidar bloğu 

kavramı arasında, Oğuz’un (2006) da tespit ettiği gibi yakın bir ilişki vardır.  İktidar 

bloğu kavramı “kapitalist devletin özel bir biçimiyle ilişkisi içerisinde politik olarak 

egemen olan sınıf ya da sınıf fraksiyonlarının özel ve çelişkili birliğini gösterir” 

(Poulantzas, 2003: 272-73). Burada farklı sınıf fraksiyonlarının bütünlüğü ya da 

kaynaşması değil, çelişkili ve kompleks bir bloğun parçalarını oluşturmaları söz 
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konusudur. Poulantzas’ın hegemonya kavramını bir sınıf ya da fraksiyona uyguladığı 

yer de burasıdır.  Hegemonik sınıf ya da fraksiyon, iktidar bloğunun bir üyesi olarak 

politik açıdan “egemen” olan sınıf ve fraksiyonları himayesi altına alır ve onların ortak 

genel çıkarını temsil eder (Poulantzas, 2003: 276). Yani, iktidar bloğu, “hegemonik 

fraksiyon himayesinde politik olarak egemen sınıf ve fraksiyonların çelişkili bir 

birliğidir” (Poulantzas, 2003: 278). Poulantzas’a göre, kapitalist devletle hâkim sınıf 

ya da fraksiyonlar arasındaki ilişki, hegemonik sınıfın himayesindeki çelişkili birliğe 

dayanır. Bu çelişkili birlik, bir “ittifak” olarak anlaşılmamalıdır. Poulantzas’ın iktidar 

bloğu kavramı, devlet biçimi kavramınınkine benzer bir işleve sahiptir, başka bir 

ifadeyle bir iktidar bloğu bir devlet biçimine denk düşer. Her iktidar bloğunda, o 

bloğun ya da o devlet biçiminin yapısından kaynaklanan kendine özgü çıkar çelişkileri 

vardır. Poulantzas, iktidar bloğuna katılan sınıf ve fraksiyonlar arasındaki çelişkilerle, 

blok dışında kalan sınıf ve fraksiyonlar arasındaki çelişkilerin farklı olduğunu 

vurgular. Buna göre ittifak, iktidar bloğunun sınıf ya da fraksiyonlarından biriyle diğer 

sınıf ya da fraksiyon arasında kurulabilir (küçük burjuvazi ve iktidar bloğu arasındaki 

ittifak gibi ya da UKS ile iktidar bloğu arasındaki ittifak gibi) (Poulantzas, 2003: 280). 

İktidar bloğunun kompleks yapısı, belirli bir devlet biçiminin belirli sınıf ittifaklarını 

nasıl kurduğunu anlamamıza olanak sağlar. Bu tez açısından kritik olan sorun, 

ulusaşırılaşma sürecinde sınıflar arası ilişkilerin nasıl dönüştüğü ve bu dönüşümün 

devlet iktidarına nasıl yansıdığını anlamaktır. Ulusaşırılaşma, devletle hâkim sınıf 

arasındaki ilişkiyi nasıl dönüştürmüştür? Ulusaşırılaşan sermaye içeride hangi yollarla 

temsiliyet kazanmıştır? Bu süreç, kamu politikalarını nasıl dönüştürmektedir? 

Ulusaşırılaşan sınıfın çıkarları hangi yollarla devlet iktidarına nüfuz etmektedir? İşte 

bu noktada Poulantzas devreye girebilir. 
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Poulantzas’ın iktidar bloğu kavramsallaştırması, kapitalist devletin rolüne 

ilişkin özgün bir analiz geliştirmesini sağlamıştır. Devlet, bir yandan hâkim sınıfların 

iktidar bloğu içinde politik olarak örgütlenmesini, diğer yandan madun sınıfların 

politik olarak örgütlenmemesini sağlamalıdır (Poulantzas, 2003: 336-337). Buna göre, 

temel işlevi toplumsal formasyonu bir arada tutmak olan kapitalist devletin çifte bir 

karakteristiği vardır (Poulantzas, 2003:  46-51; 222-223): Egemenlik altındaki bazı 

sınıfların (devletin politik çıkarlarını etkilemeden) yararına olan “sosyal politikalarla” 

sağlanacak bir uzlaşma ve egemen güçlerin ekonomik iktidarını kısıtlamaya olanak 

veren (devletin politik iktidarını tartışma konusu yapmadan) bir denge. Bu çerçevede 

devlet, iktidar bloğundaki sınıf ve fraksiyonlardan görece özerk bir konumdadır. Bu 

görece özerklik devletin tamamen politik olan tutunum işlevinden kaynaklanır, yani 

devlet toplumsal sınıfların “politik örgütlenme faktörü” olarak işlev görür ve onların 

çıkarlarının sorumluluğunu yüklenir (Poulantzas, 2003: 335-336).  

Poulantzas, sermayenin uluslararasılaşması sürecinde devletin dönüşümünü 

incelemek için devletin uluslararasılaşması teorisini geliştirmiştir. Avrupa’daki ABD 

sermayesinin baskın rolünü anlamaya çalışan Poulantzas’a göre (1978: 73), 

sermayenin uluslararasılaşması ulus-devleti devre dışı bırakacak bir süreç değildir, 

aksine uluslararasılaşan yerel sermayenin çıkarlarının sorumluluğunu üstlenen 

devletler bu sürece doğrudan müdahil olurlar. Dolayısıyla sermayenin 

uluslararasılaşması sürecinin getirdiği sınıfsal çelişkilerin anlaşılması için, ulus-

devletin kapitalist sınıf hâkimiyetini düzenleme ve meşrulaştırmadaki merkezî rolünü 

sürdürdüğü göz ardı edilmemelidir. Poulantzas’ın katkısı, devletin 

uluslararasılaşmasını, üretimin uluslararasılaşması ve ulus-devlet arasındaki ilişkiyi 

basit bir karşıtlığa indirgemeden kavramamızı sağlamasıdır (Panitch, 1994: 67). Buna 
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göre, devletin uluslararasılaşması, ulus-devletin ötesinde bir “hiper-mekânda” değil, 

ulus-devletin içinde gerçekleşen bir süreçtir. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri 

de belirli bir birikim düzeyine ulaşmış ve uluslararasılaşmış sermaye gruplarını temsil 

eden “içsel burjuvazi”dir. Poulantzas’ın ABD sermayesinin Avrupa’da yayılmasının 

Avrupa’daki sınıf ilişkileri ve devletin rolü üzerindeki etkisini incelemek için 

geliştirdiği “içsel burjuvazi” kavramı,71 ulusal burjuva ve komprador burjuva 

kavramlarından farklıdır ve Wissel’in ifadesiyle (2004: 90) bu iki sınıfın ortasında bir 

pozisyona sahiptir; ne sadece ulusal çıkarları temsil eden ne de yabancı sermayenin 

aracısı olarak davranan bir sermaye fraksiyonunu ifade eder. İçsel burjuvazi, 

uluslararası sermayenin dönüştürücü bir toplumsal güç olarak belirli bir toplumsal 

formasyona nüfuz etmesiyle ortaya çıkar. Uluslararasılaşan sermaye gruplarının 

ekonomik temelleri artık hegemonik sermaye grubuna (Poulantzas’ın incelediği 

Avrupa örneğinde ABD sermayesi) bağımlıdır ve bu süreçte iktidar bloğunun oluşumu 

sadece ulusal düzeyde anlaşılamaz (Wissel, 2004: 90).   

İçsel burjuvazi kavramı, sermayenin uluslararasılaşması ile kastedilenin tüm 

sermaye grupları için geçerli olan topyekûn bir ulusarasılaşma olmadığını vurgulaması 

ve hangi sermaye gruplarının nasıl uluslararasılaştığını ve devletin bu süreçte nasıl bir 

rol oynadığını göstermesi açısından önemlidir. Bu tez açısından içsel burjuvazi 

kavramının önemi iki noktada ortaya çıkar. Birincisi, yine Wissel’in ifade ettiği gibi 

(2004: 91-92), çıkarları bakımından içsel burjuvazinin ulusaşırı bir sınıf fraksiyonu 

olmasıdır. Buradan yola çıkarak yekpare bütün olmayan, aksine parçalanmış ve 

kendine özgü sınıfsal çelişkiler taşıyan bir ulusaşırı iktidar bloğu kavramsallaştırması 

                                                           
71 İçsel burjuvazi (internal bourgeoisie)  kavramı, yerel ya da iç burjuvazi olarak da çevrilmektedir. 
Ancak burada Fuat Ercan’ın çevirisi esas alınmıştır. Yerel ya da iç burjuvazi kavramları yerli/ulusal 
burjuvaziyi düşündürmektedir. Oysa burada söz konusu olan yerli ya da ulusal değil, sermayenin 
uluslararasılaşması sürecini içselleştirmiş olması anlamında bir içsel burjuvazidir.  
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mümkün olabilir. Böylelikle ulusaşırı bir sınıf olarak içsel burjuvaziyi, ulus-devleti ve 

ulus-devletin içindeki iktidar ilişkilerini aşmış bir sınıf fraksiyonu olarak değil, hem 

ulus-devletteki iktidar ilişkilerine hem de iktidar bloğunun ulusaşırı konumuna bağlı 

olan bir fraksiyon olarak düşünebiliriz (Wissel, 2004: 92-93). Bu tezde Brezilya’da 

hangi sınıf fraksiyonunun Poulantzas’ın içsel burjuvazi kavramsallaştırmasına denk 

düştüğünü tespit etmek, ulusaşırılaşma sürecinin içten dışa gelişen bağlamını ortaya 

çıkarmaya yardımcı olacaktır. Ulusaşırılaşan sınıf fraksiyonunun iktidarda nasıl temsil 

edildiği, devletin hangi içselleştirme ve arabuluculuk mekanizmalarıyla bu sürece 

müdahale ettiği, böylelikle daha belirgin hale gelecektir.  

İkinci olarak, Poulantzas’ın içsel burjuvazi kavramı, Akçay’ın belirttiği gibi 

(2013: 22-23), sermayenin eşitsiz ve bileşik gelişme eğilimine dayanan ve özellikle 

geç kapitalistleşen coğrafyalarda ithal ikameci sanayileşme politikalarıyla devletin 

koruması altında belirli bir birikim düzeyini yakalayan sermaye gruplarının gelişimini 

açıklayan “tarihsel bir kategori” olarak işlev görebilir. Buna göre, devletin desteğiyle 

uluslararası alanda rekabet gücü artan sermaye grubu için belirli bir düzeyden sonra 

devlet koruması dezavantaj haline gelecektir (Akçay, 2013: 23). Dolayısıyla Güney’de 

ulusaşırılaşma sürecinde devletin dönüşümünü, sadece IMF ve Dünya Bankası’nın 

politikalarıyla dayatılan bir süreç olarak değil, içsel burjuvazinin talepleri 

doğrultusunda devletin kendini yeniden yapılandırmasıyla gerçekleşen bir süreç olarak 

da ele almak gerekir. Akçay’a göre, içsel burjuvazi kavramı geç kapitalistleşen 

coğrafyalarda devletin dönüşümünün anlaşılması için önerilen dışarıdan içeriye 

mantığı aşmaya yardımcı olabilir. Bu da daha önce belirtildiği gibi, Amsterdam 

Projesi’nin sermaye fraksiyonları yaklaşımıyla benzer bir bakış açısının ürünüdür.  
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3. Güney’e Yönelik bir Çerçeve Olarak UKS’yi Yeniden Düşünmek  

Sınıfları, ilişkisel bir biçimde ve sınıf mücadeleleri aracılığıyla gelişen tarihsel 

süreçler olarak ele almak, sınıf ilişkilerinin sürekli değişen ekonomik, toplumsal, 

siyasal ve kültürel koşullar içerisinde yeniden çalışılmasını ve sınıf kavrayışına ilişkin 

güncel çerçeveler geliştirilmesini gerektirir. Sınıfla ilgili olarak son dönem 

tartışmalarda öne çıkan UKS kavramı,  sınıf oluşumunu hem küresel ölçekte sermaye 

birikiminin dinamiklerini dikkate alarak hem de kapitalizme entegrasyon süreçlerinin 

belirli devlet biçimlerine göre farklılaşacağını göz önünde bulundurarak incelemeye 

imkân veren teorik bir araç olarak kullanılabilir. Bu tezin temel çerçevesini oluşturan 

Amsterdam Projesi’nin sermaye fraksiyonları analizinin katkısı, hem Cox’un 

perspektifini izleyerek ulusaşırı sınıf oluşumunu hegemonik devlet-sivil toplum 

komplekslerinin yayılmasıyla ilişkilendirmesi, hem de Poulantzas’ın Avrupa’da ABD 

sermayesinin yayılmasına ilişkin tespitlerini dikkate alarak kapitalist rekabetin 

önemini vurgulayan, dinamik bir ulusaşırı sınıf perspektifi geliştirmeye çalışmasıdır. 

Bu doğrultuda Amsterdam Projesi ile Poulantzascı devlet analizi arasında bağ 

kurmaya ve böylece Güney’e yönelik tarihsel materyalist bir çerçeve geliştirmeye 

yönelik bir çabanın ürünü olarak, UKS, bu tezde şöyle tanımlanmıştır:  

“UKS, İkinci Dünya Savaşı sonrasında üretken sermayenin uluslararasılaşması 

sürecinde, çıkarları ulusaşırı birikim sürecinin gelişmesinden yana olan kapitalist sınıf 

ve sınıf fraksiyonlarının örgütlenmeleriyle oluşan ulusaşırı bir iktidar bloğudur.” 

Bu genel tanımın ardından UKS’nin bu tezin teorik çerçevesine göre belirlenen 

temel özellikleri şöyle sıralanabilir:  

 UKS, 19. yüzyıldan bu yana sermayenin uluslararasılaşmasıyla birlikte gelişen 

ulusaşırı sınıf oluşumu sürecinin son aşamasında,  yani İkinci Dünya Savaşı 
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sonrası üretimin uluslararasılaşması sürecinde, Transatlantik kapitalist sınıf 

ilişkilerinin yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. 1980’lerden itibaren neoliberal 

yeniden yapılanma sürecinde ise küresel ölçekte bir sermaye piyasasının 

oluşması ve birikim sürecinin ulusaşırı genişlemesiyle birlikte geç 

kapitalistleşmiş Güney ülkelerindeki kapitalist sınıf fraksiyonlarına doğru hızla 

yayılmış ve kapitalizmin “merkezî bölgesine” özgü bir olgu olmaktan 

çıkmıştır. 

 Tezdeki UKS analizi, sınıflar ve sınıf yapılarını sabit ve önceden belirlenmiş 

kategoriler olarak ele alan yapısalcı yaklaşımın aksine, toplumsal olgularla 

birlikte sürekli değişen ve kendi tarihsel özgünlükleri olan süreçler olarak ele 

alan diyalektik bakış açısına dayanmaktadır. Buna göre UKS’nin yeni bir 

ulusaşırı iktidar bloğu olarak ortaya çıkmasına yol açan ortak maddi çıkarlar 

ve bu çıkarlara dayanan kapitalist rekabetin koşulları da değişmez ve verili 

değildir. UKS, tamamlanmış, geri dönülemez (fait accompli) değil, kapitalist 

sınıf ilişkilerinin sermayenin uluslararasılaşmasının son aşamasında edindiği 

yeni çelişkileri taşıyan, değişken ve dinamik bir sınıf oluşum süreci olarak 

kavramsallaştırılmalıdır. Bu yönde bir çaba Poulantzas’ın “iktidar bloğu” 

kavramıyla bağ kurulmasını gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, UKS, 

ulusaşırı bir iktidar bloğu olarak anlaşılmalıdır. 

 UKS’nin üyeleri kimlerdir? Bu soruya cevap vermeden önce bir kez daha 

belirtmek gerekir ki, sınıf konumları, çok boyutlu (mülkiyet ilişkileri ve 

hâkimiyet gibi) ve çelişkili (emek-sermaye çelişkisi) toplumsal sınıf 

ilişkilerinin içerisinde belirlendiğinden sınıflar arasındaki sınırların nasıl 

çizileceği tartışmalı bir meseledir. Özellikle de “orta sınıfın” sınırlarının nasıl 
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belirleneceği, orta sınıf içerisinde gösterilen ancak burjuvaziyle giderek daha 

çok iç içe geçen ve “yeni orta sınıf” olarak ele alınan profesyonel ve 

uzmanların kapitalist sınıfla ilişkisinin nasıl analiz edileceği önemli 

sorunlardır. Teze göre, UKS’nin kapitalist sınıf yapısı içindeki konumunu ayrıt 

etmenin temel kriteri, ulusaşırı kapitalist birikimin genişlemesine dayanan 

ortak maddi çıkarlar ve ulusaşırı ağlarda örgütlenmeye ve bu çıkarları 

savunmaya imkân tanıyan kolektif kapasitedir. Bu da en temelinde ulusaşırı 

şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerine denk gelmektedir. Bununla 

birlikte Van der Pijl’in “kadro sınıfı” olarak ele aldığı, kapitalist sınıfla 

yakından bağlantılı olan ve ulusaşırı planlama gruplarında aktif olarak faaliyet 

gösteren uzman, yönetici ve profesyoneller UKS’ye dâhil olmasalar da UKS 

oluşumu sürecinde önemli rol oynamaktadırlar.   

 

Tezde, bu kavramsallaştırmaya dayanarak Güney’e yönelik özgün bir analiz 

düzeyi geliştirmek için özetle şu yol izlenmiştir: 

 Güney’de UKS oluşumu, sadece ulusaşırı sermayenin Güney’de 

yoğunlaşmasıyla değil, aynı zamanda uluslararası rekabet gücü kazanan 

Güneyli kapitalistlerin ulusaşırı ağlara katılmasıyla gerçekleşir. Başka bir 

ifadeyle Güney’de ulusaşırı süreçler, eş zamanlı olarak hem dışarıdan 

içeriye hem de içeriden dışarıya doğru gelişir. Devletin, bu sürecin 

çelişkilerini içselleştirmesi ve bu çelişkileri aşmak için farklı sınıf ve sınıf 

fraksiyonları arasında arabuluculuk yapması, küresel kapitalizme 

entegrasyon sürecinin işlemesini sağlayan temel unsurdur. 
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 Güney’de küresel kapitalizme entegrasyon süreçleri, “pasif devrim” olarak 

ele alınabilecek, uzun ve sancılı dönemlere yayılan, zor ve baskıya dayalı 

burjuva devrimleri ve askeri darbeler aracılığıyla gerçekleşmektedir.  

 Küresel kapitalizme entegrasyon sürecinde devletin ve devlet-sermaye 

ilişkilerinin dönüşümünü açıklayabilmek için, bu süreçte kapitalist sınıflar 

arasındaki rekabetin nasıl ve hangi koşullar altında geliştiğini anlamak 

gerekir. Bu açıdan Güney’deki sermaye gruplarının çıkarlarının nasıl 

farklılaştığı ve devlette nasıl temsil edildiği temel sorunlardır. 

 Kuzey’deki farklı sermaye fraksiyonlarının çıkarlarını uzlaştırmaya yarayan 

“kapsamlı denetim kavramları”, Güney’deki kapitalist sınıflar arası rekabet 

açısından da önemli bir belirleyendir. Buna göre, Güney’de küresel 

kapitalizme entegrasyon ve pasif devrim süreçleri, Büyük Bunalım’ın 

ardından “tekelci devlet eğilimi”, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 

“korporatist liberalizm” ekseninde gerçekleşmiştir. 1970’lerin sonlarından 

itibaren ise “neoliberalizm” ekseninde gerçekleşmektedir.  

 Poulantzas’ın “içsel burjuvazi” kavramı, Güney’in geç kapitalistleşmiş 

ülkelerinde hem merkezî bölgeye entegrasyonun öncelikli olarak hangi 

sermaye fraksiyonlarının çıkarına hizmet ettiğinin hem de devletin bu 

sermaye gruplarının ulusaşırılaşmasında (UKS’nin bir parçası haline 

gelmesinde) nasıl bir rol oynadığının incelenmesinde önemli bir katkı 

sağlayacaktır.  

 Elit ağlarının oluşumu, ulusaşırı düzeyde kapitalist sınıf perspektifinin 

gelişmesi açısından UKS’nin temel zeminidir. Güney’de ulusaşırılaşan 

sermaye gruplarının çıkarlarının hangi ulusaşırı elit ağlarında, nasıl temsil 
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edildiği ve Güney-Güney işbirliği sürecini şekillendiren IBSA gibi 

platformların nasıl oluştuğu, Güney’de UKS oluşumunu incelemek 

açısından temel bir alandır.   

Bu çerçevenin Brezilya ve endüstriyel tarım sektörü açısından önemi ise şu 

noktalarda ortaya çıkmaktadır: 

 Brezilya, sömürgecilik döneminde dünya pazarına üretim yapan 

plantasyonlar aracılığıyla kapitalizme çok erken bir dönemde 

eklemlenmiştir. Sermaye birikimi ve sınıf oluşumu süreçlerinin en başından 

beri ulusaşırı bir alanda geliştiği tezi üzerine kurulu bir çerçeve, entegrasyon 

sürecinin farklı aşamalarının ve her bir aşamanın kendine özgü sınıfsal 

çelişkilerinin tespit edilmesinde elverişli olacaktır. 

 İkinci Dünya Savaşı sonrası devlet merkezli hızlı sanayileşme döneminde, 

yerel ve yabancı sermayenin birlikte büyüyebileceği birikim koşulları 

oluşturan pasif devrim süreçleri, Brezilya’yı çevreden yarı-çevre konumuna 

taşımıştır. Tarımsal üretim ilişkilerinin yeniden yapılandığı bu süreç aynı 

zamanda endüstriyel tarım sektöründe ulusaşırılaşma süreçlerinin eş 

zamanlı olarak hem dıştan içe hem de içten dışa gelişmesine zemin 

hazırlamıştır.   

 ABD ve AB’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü tarım ihracatçısı olan 

Brezilya’da diğer Güney ülkelerinden faklı olarak rekabetçi bir endüstriyel 

tarım sektörünün ortaya çıkışı, kapitalist sınıf ilişkilerindeki iki yönlü 

ulusaşırılaşma eğilimi dikkate alınmadan anlaşılamaz. Bu süreçte bir yanda 

yabancı sermaye Brezilya’nın gıda pazarındaki payını hızla büyütürken, 
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diğer yanda sınır ötesi birleşme ve satın almalarla ulusaşırılaşan yerel 

burjuvazi küresel gıda devleriyle rekabet edebilecek konuma gelmiştir.  

 Brezilya’nın endüstriyel tarım sektöründe ulusaşırı iktidar bloğu içindeki 

ulusaşırılaşan yerel sermaye grubu, Poulantzas’ın içsel burjuvazi olarak 

tanımladığı kapitalist sınıf fraksiyonuna denk düşmektedir. Lula döneminde 

devlet desteğiyle büyüyen ve ulusal şampiyonlar (campeões nacionais) 

olarak anılan ihracatçı sektörlerin çıkarları, Brezilya’nın Güney-Güney 

işbirliği sürecinde merkezî rol üstlenmesinde belirleyici olmuştur.  

 Endüstriyel tarım sektöründeki içsel burjuvazinin çıkarlarının nasıl temsil 

edildiğini ve devletin UKS oluşum sürecindeki kapitalist sınıf rekabetini 

hangi mekanizmalarla düzenlediğini tespit etmek,  Güney-Güney işbirliği 

kapsamında gelişen birikim sürecinin kendine özgü çelişkilerini de ortaya 

koyacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BREZİLYA’DA SERMAYE BİRİKİMİ VE SINIF OLUŞUMU SÜREÇLERİ: 

PREKAPİTALİST TARIMDAN ENDÜSTRİYEL TARIMA 

Brezilya, kapitalist dünya ekonomisine çok erken bir dönemde eklemlenmesine 

rağmen, geç kapitalistleşmiş bir ülkedir.72 Hobsbawm’ın vurguladığı gibi (2018: 100), 

kapitalist dünya ekonomisinin bir parçası olmak ve ona tabi bulunmakla modern 

kapitalizme özgü ekonomik yapı ve ilişkilerin gelişimi farklı şeylerdir. Örneğin, 16. 

ve 19. yüzyıllar arasında Karayipler’in karasal kısımlarıyla Güney Amerika’nın kıyı 

kesimlerinde görülen köle plantasyonları, dünya kapitalizminin gelişiminin tali bir 

unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, kölecilik üzerine kurulu tek gerçek sosyo-

ekonomik sistem örneği olan plantasyonlar başlı başına kapitalist girişimler değildir 

(Hobsbawm, 2018: 104-105). 16. yüzyıldan itibaren üç yüzyıl süren sömürgecilik 

döneminde dünyanın en büyük “plantasyon kolonisi” haline gelen Brezilya’da, dünya 

pazarıyla iç içe bir üretim biçimi gelişmiştir. İçeride serbest işgücü piyasası oluşumu 

gibi kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesi için gerekli olan koşullar ise ancak 19. 

yüzyılda olgunlaşmış ve kapitalist dönüşümün temeli olan sanayileşme süreci 20. 

yüzyılın ilk yarısında ivme kazanmıştır.  

Bu bölümde, Brezilya’da sermaye birikimi ve sınıf oluşumu süreçleri, bir 

önceki bölümde ele alınan Van der Pijl’in sermaye disiplinleri çerçevesine göre, iki 

tarihsel evrede incelenecektir. Birinci evre, 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ilk çeyreğine 

                                                           
72 Fuat Ercan (2000, 2002), geç kapitalistleşmenin özgül bir kapitalistleşme biçimi olduğunu 
vurgulayarak, geç kapitalistleşen ülkelerde (erken kapitalistleşen ülkelerden farklı olarak) sermaye 
birikiminin uluslararası sermaye hareketlerine açık bir süreç olarak yaşandığına dikkat çekmektedir. 
Erken ve geç kapitalistleşen ülke ayrımı, temel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımına denk 
düşer. Ancak, kapitalistleşme süreçlerinin tarihsel olarak farklılaştığını vurgulaması açısından erken-
geç ayrımı daha anlamlıdır.     
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kadar süren ilk birikim ve proleterleşme dönemidir. Bu evrenin ilk aşamasında, 

Portekiz sömürgeciliği altında, özellikle 1560’lardan itibaren Avrupa pazarına ucuz 

hammadde sağlamaya yönelik köle plantasyon sistemi gelişmiştir. Feodal mülkiyet 

ilişkilerinin temel alındığı İspanyol sömürgeciliğinden farklı olarak, Portekiz 

sömürgeciliği kölecilik sistemine dayanır. Köle plantasyon sisteminin dayandığı 

prekapitalist toplumsal ilişkiler, Brezilya’nın kendine özgü sınıf oluşumu 

dinamiklerinin anlaşılması açısından önemlidir. Bu tezde, kölecilik, üreticilerin üretim 

araçlarından bütünüyle ayrılmasına dayanan temel bir ilk birikim yöntemi olarak ele 

alınmıştır. 1840’lardan itibaren gelişen ikinci aşamada ise iç pazar oluşumu için 

gerekli koşullar ortaya çıkmaya başlamıştır. 1929 Büyük Bunalımına kadar süren ve 

“kahve ekonomisi” olarak anılan bu dönem, ilk birikimden kapitalist birikime geçiş 

süreci olarak nitelenebilir.  

Van der Pijl’in belirlediği ikinci sermaye disiplini biçimi, sermayenin artık 

değer ürettiği ve proletaryanın ortaya çıktığı kapitalist üretimdir. Brezilya gibi geç 

kapitalistleşen ülkelerde kapitalist üretim biçiminin hâkim sermaye disiplini olarak 

yerleşmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında devlet eliyle, ithal ikameci sanayileşmeye 

dayalı birikim koşullarında gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda Brezilya’da sermaye 

birikiminin ikinci evresi, 1929 Bunalımının ardından hayata geçirilen Keynesyen 

politikalarla, dünya kapitalizminin koşulları içerisinde, Van der Pijl’in “tekelci devlet 

eğilimi” ve “korporatist liberalizm” olarak adlandırdığı kapsamlı denetim kavramları 

temelinde şekillenmiştir. Bu evre aynı zamanda Brezilya’nın küresel kapitalizme 

entegrasyon sürecinin pasif devrim stratejileriyle ivme kazandığı dönemdir.  
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I. İLK BİRİKİM73 VE PROLETERLEŞME (1500-1929) 

“Amerika’da altın ve gümüş madenlerinin keşfi, yerli halkın kökünün 

kazınması, köleleştirilmesi ve madenlerin bunların mezarı haline getirilmesi, 

Doğu Hint Adalarının fethine ve yağmalanmasına başlanması, Afrika’nın, 

siyah derililerin ticari amaçlarla avlandığı alana çevrilmesi, kapitalist üretim 

döneminin şafağının işaretleriydi. Bu masalımsı süreçler ilk birikimin ana 

uğraklarını oluşturur.” (Marx, 2011 [1885]: 718)  

 

Marx’ın ilk birikimin farklı uğraklarını belirlediği bu kısa metin, Kapital’in en 

çok alıntılanan pasajlarından biridir. Burada alıntılanmasının nedeni, ilk birikim 

sürecinin “tarihsel bir evre” olduğuna ve bu evrenin tüm uğraklarının şiddete 

dayandığına dair içerdiği vurgudur. Bu iki nokta, Brezilya’da kolonyal dönemdeki 

birikim sürecinin dinamikleri açısından kritik öneme sahiptir. İlk birikimi, 

feodalizmden kapitalizme geçiş sürecine özgü tarihsel bir evre olarak ele almak, 

Brezilya’da sömürgecilik döneminde ortaya çıkan üretim biçiminin bu geçiş sürecinin 

özelliklerini taşıdığını vurgulamak açısından önemlidir. Bu tarihsel çerçeve içerisinde, 

Brezilya’nın “geç kapitalistleşen ülke” olarak sınıflandırılmasının nedeni daha net 

anlaşılacaktır.    

Marx (2011: 687), ilk birikimi, “toplumsal geçim ve üretim araçlarını 

sermayeye, dolaysız üreticileri ücretli işçilere dönüştüren”, kısaca “üreticileri üretim 

araçlarından ayıran tarihsel süreç” olarak tanımlamıştır.74 Buna göre, kapitalist 

                                                           
73 Bu kavram genellikle “ilkel birikim” olarak bilinir. Burada, belirli bir tarihsel evreye karşılık olarak 
kullanıldığı için “ilkel” yerine “ilk” birikim çevirisi tercih edilmiştir.   
74 Marx, para ve metanın sermayeye nasıl dönüştüğünü açıklamak için, Adam Smith’in “önceki, evvelki 
birikim” anlamına gelen “previous accumulation” kavramından yola çıkarak, kapitalist birikimin bir çıkış 
noktası olarak “ursprüngliche akkumulation” kavramını geliştirmiştir. “Kaynak”, “köken”, “asıl” gibi 
anlamlar içeren “ursprünglich”, İngilizceye “ilkel” anlamına gelen “primitive” olarak çevrilmiş, bu da 
kavram kargaşasına yol açmıştır. Bu kavramın tarihsel bir başlangıç olarak ele alınması gerektiğini 
savunanlar, genellikle ilk birikim (original accumulation) kavramını tercih ederken, Marx’ın Smith’in 
kavramına yüklediği eleştirel anlamın, çeviriden kaynaklı anlam kaymasını önemsizleştirdiğini 
düşünenler ilkel birikim (primitive accumulation) kavramını kullanırlar. Ancak, burada bahsedilen genel 
bir eğilimdir ve elbette istisnaları vardır. Örneğin, kavramı, tarihsel bir evre olarak ele alan 
düşünürlerden Maurice Dobb ilkel birikim, Paul Sweezy ise ilk birikim demeyi tercih etmiştir (Göztepe, 
2014: 30).  
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sistemin yolunu açan süreç,  köylülerin topraklarına el koyulmasıyla, yani mülkiyet 

haklarından tamamen koparılmalarıyla başlamıştır. Başka bir ifadeyle kapitalizm, 

üreticilerin üretim araçlarından ayrılığı üzerine kurulmuştur ve Marx’a göre (2011: 

687), kapitalist üretim bu ayrılığı sürdürmekle kalmaz, bunu giderek artan bir boyutta 

yeniden üretir. Marx’ın ilk birikim sürecine dair vurguladığı bir diğer önemli nokta, 

feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına geçiş sürecini hızlandırmak için 

başvurulan kaba zoru, “başlı başına iktisadi bir güç” olarak tanımlamasıdır (Marx, 

2011: 719).  Marx, Kapital’de gerek ilk birikimin klasik örneği olarak ele aldığı 18. 

yüzyıl İngiltere’sinde gerekse bu birikimin temeli olan İspanyol ve Portekiz 

sömürgeciliği döneminde uygulanan baskıcı yöntemleri, ilk birikim sürecini mümkün 

kılan adımlar olarak nitelemiştir. İlk birikim yöntemlerinin, kapitalizme geçiş sürecine 

özgü olmadığı, kapitalizmin içsel ve sürekli bir unsuru olduğuna dair görüşlerin 

dayandığı temellerden biri de bu noktadır.75  

Bununla birlikte, ilk birikimin sürekliliğine değil ama tarihselliğine vurgu 

yapmak, ilk birikimi tarihin sadece belirli bir döneminde belli bir yerde ortaya çıkmış 

bir tek olguya indirgemek demek de değildir. Aksine, ilk birikimi kapitalizmin tarihsel 

temeli olarak ele almak, Marx’ın ilk birikim olarak tanımladığı sürecin dünya tarihinde 

herhangi bir bölgede kapitalist aşamaya geçmenin koşullarını sağlayacağını ileri 

                                                           
75 İlk birikimin sürekliliği tezini ilk kez ortaya koyan Rosa Luxemburg’un temel savına göre, kapitalizm, 
yeniden üretim için her daim kapitalist olmayan üretim biçimlerine ihtiyaç duyar. Luxemburg’un 
ifadesiyle (2004 [1913]: 280), “kapitalizm, kapitalist olmayan toplumsal tabakalara, artı değeri için bir 
pazar, üretim araçları açısından arz kaynağı ve ücret sistemi için işgücü deposu olarak gerek duyar”. 
Sömürgecilik, kapitalist ve kapitalist olmayan üretim biçimleri arasındaki ilişkinin en temel 
biçimlerinden biridir. Bununla birlikte, Luxemburg’a göre (2004: 282), “kapitalist olmayan toplumsal 
birimleri sistematik bir şekilde yıkmanın ve yok etmenin” tek yolu olan şiddet, sadece sömürgecilik 
dönemine özgü değildir, modern toplumların da bir parçasıdır. Luxemburg (2004: 348), “bir birikim 
alanı” olarak tanımladığı militarizmin sadece Yeni Dünya’nın fethedilmesinin aracı olmadığını, her 
tarihsel aşamada üretim araçlarına el koymak ve kapitalist olmayan bölgelere zorla meta ticaretini 
sokmak için kullanıldığını vurgulamıştır. Buna göre, kapitalizm, tarihsel olarak kapitalist olmayan bir 
toplumda doğmuş olsa da, sermaye birikiminin ortamı, değişen koşullara rağmen kapitalist gelişmenin 
her evresinde süreklilik göstermektedir.    
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sürmektir. Her ne kadar analizi Batı Avrupa ile sınırlı olsa da, Kapital’in birinci 

cildinin “Modern Sömürgeleştirme Teorisi” başlıklı 25. bölümünde Marx (2011:731-

740), İngiltere’nin sömürgesi olarak ele aldığı ABD’de ve Yeni Dünya’daki 

plantasyonlarda sermayenin ilk birikim yöntemlerinin Batı Avrupa’dakinden ne 

ölçüde farklılaştığını tartışmıştır. Bilindiği gibi, İngiltere’de 18. yüzyılda feodal üretim 

tarzından kapitalist üretim tarzına geçişin temeli olan çitleme hareketi76, Marx 

açısından tipik bir ilk birikim örneğidir. Bununla birlikte De Angelis’in belirttiği gibi 

(2001: 11), üreticileri üretim araçlarından ayıran tarihsel süreç, çitleme hareketinin 

basmakalıp temsilinden farklı özellikler ve boyutlar ortaya çıkarmıştır. Bu durum, ilk 

birikimin hem tarihsel bir aşama olarak görülmesi hem de süreklilik içinde anlaşılması 

ile tutarlıdır. Burada belirleyici olan, ilk birikim ile kapitalist birikim arasındaki 

zamansal ayrımı vurgulamaktır.77 İlk birikimin tarihselliği argümanına göre, 

üreticilerin üretim araçlarından ayrılması her gün yeniden gerçekleşen değil, tarihsel 

olarak kapitalizm öncesinde gerçekleşen bir olaydır (Öztürk, 2006: 301). Dolayısıyla 

Marx’ın “üreticilerin üretim araçlarından ayrılması” olarak tanımladığı ilk birikim, 

kapitalizm öncesi dönemde gerçekleşen birikim iken; kapitalist birikim, kapitalist 

üretime geçildikten sonra kapitalistlerin piyasadaki artı değere el koyarak 

gerçekleştirdikleri birikimdir. İlk birikim yöntemleri ile kapitalist birikim yöntemleri 

arasında süreklilik gösteren unsurlar olabilir, ancak bu tezde de savunulan tarihsellik 

argümanına göre, kapitalist üretime geçildikten sonra ilk birikimden söz etmek 

                                                           
76 18. yüzyılda ivme kazanan çitleme faaliyeti, çok küçük toprakları olan yoksul köylülerin, topraklarını 
büyük toprak sahiplerine satmaya zorlanmasına dayanır. Bu süreçte, bir yandan modern tarım ve 
hayvancılık yöntemleri uygulamaya başlayan toprak aristokrasisi hızla yükselirken, diğer yandan 
topraksız kalan emekçiler sayesinde sanayi ve madencilik üretimini artırmak mümkün olmuştur 
(Beaud, 2015: 101-102). İngiltere’de, 1700’lerin başından itibaren köylülerin topraklarından sürülüp 
tarım topraklarının sermayeleştirilmesi süreci, ücret karşılığında çalışmaya zorlanan bir işçi nüfusu 
yaratmış ve Sanayi Devrimi’nin de temeli olmuştur.  
77 İlk birikimin sürekliliği tezine karşı tarihselliğini savunan önemli bir kaynak için bkz. Zarembka (2002).  
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mümkün değildir. Bu doğrultuda tezin bu bölümünde, Brezilya’da sermayenin birikim 

süreci incelenirken sömürgecilik dönemi kapitalizme geçiş süreci olarak ele alınacak, 

bu süreçteki birikim de ilk birikim olarak incelenecektir.  

Brezilya’da ilk birikimden söz etmeyi mümkün kılan en önemli unsur, kolonyal 

yapının Marx’ın temel ilk birikim yöntemi olarak tanımladığı köle ticaretine 

dayanmasıdır.78 Brezilya’da ortaya çıkan kolonyal yapıyı İspanyol sömürgeciliği 

altındaki “Hispanik Amerika”dakinden79 ayıran en önemli özellik, daha yoğun bir 

biçimde ve çok daha geniş bir ölçekte köleliğe dayanmasıdır. Özellikle şeker kamışı 

üretimi ve onun ayrılmaz bir parçası olan kölelik sistemi, sömürgecilik dönemi 

boyunca gerek sınıfsal ve etnik yapıyı gerekse siyaset ve kültürü belirleyen esas faktör 

olmuştur (Meade, 2010: 34). Bununla birlikte, Hispanik Amerika’daki ilk birikim 

süreçlerinin temelini oluşturan mülksüzleştirme mekanizmaları, Brezilya’da 

sistematik olarak topraklarından koparılan ve ücretli işçiler haline getirilen yerliler 

üzerinde de yoğun biçimde uygulanmıştır.   

A. Kolonyal Üretim Biçimi ve İlk Birikim Yöntemleri 

Feodalizmin, 12. yüzyılın ortalarından itibaren coğrafi, ticari ve demografik 

anlamda genişlemesinin 1300’lerle birlikte son bulması ve 1450’lere doğru büyük bir 

krize girmesi, Avrupalı güçlerin denizaşırı yayılmasını tetiklemiş ve Portekiz’in başını 

çektiği yayılma büyük ölçekli sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur 

(Wallerstein, 2010a: 53-66). Portekiz’in avantajı, sadece coğrafyasının uygunluğu ve 

                                                           
78 Marx, özellikle 1730-1792 arasında Liverpool’un köle ticareti ile beslenip geliştiğini ve ticari sömürü 
sistemi olarak tanımladığı köle ticaretinin Liverpool’un ilk birikim yöntemi olduğunu belirtmiştir (Marx, 
2011: 726). Bunun hemen ardından da şu önemli noktayı vurgulamıştır: “Aslında, Avrupa’nın ücretli 
işçilerinin örtülü köleliği Yeni Dünya’da kendisinin tabanı olmak üzere düpedüz ve çırılçıplak köleliği 
gerektiriyordu” (2011: 726).  
79 Hispanoamérica veya América Hispana, İspanyolca konuşulan Amerika’yı ifade eder.  
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uzun mesafeli ticaretteki deneyimi değildi. Esas belirleyici olan, devletin “baş 

girişimci” olarak öne çıkmasına imkân tanıyan siyasi ve toplumsal koşullardı. Batı 

Avrupa devletleri, feodalizmin krizine bağlı olarak gelişen şiddetli sınıf çatışmalarıyla 

uğraşırken, Portekiz’de ülke içi küçük pazardan kurtulmak isteyen burjuvazi ve 

soyluların çıkarları örtüşüyor, hatta şehirdeki yarı proletarya bile keşiflerin kendisine 

yara sağlayacağını düşünüyordu (Wallerstein, 2010a: 67). Bu koşullar altında, 1415’te 

Sebte’nin (Ceuta) fethiyle80 başlayan Portekiz keşifleri, Afrika kıyıları boyunca 

Kongo’ya kadar yayıldı.81 Marc Ferro’ya göre (2011: 29-31), 15. ve 16. yüzyılda 

Portekiz, İspanya ve Cenova’nın denizaşırı sömürgecilik faaliyetlerinin temelinde, 

zenginlik ve özellikle altın arayışı, rövanşın fetihle alınması, Hıristiyanlığı yayma 

amacı ve maceraperestlik gibi nedenlerin yanı sıra “gücünü kaybeden soylu sınıfın 

kendini yeniden üretme gereksinimi” yatıyordu. 

Buna ek olarak, Portekiz’de Krallık tarafından desteklenen çok güçlü bir tüccar 

sınıfının olması, 1450-1600 arasında Portekiz’in deniz ticaretinde sağladığı üstünlükte 

çok önemli bir rol oynadı. Krallığın keşiflerin donanımı ve finansmanını sağlaması ve 

Portekiz’in uzun deniz yolculuğu için gerekli olan gemi inşaatı ve haritacılık gibi 

alanlarda lider haline gelmesi, tüccar sınıfının ekonomideki ağırlığıyla mümkün oldu 

(Skidmore, 1999: 7-8). Portekiz, İspanya’ya kıyasla daha küçük ve jeopolitik açıdan 

daha kırılgan bir ekonomi olduğundan, denizaşırı ticaretten elde edilecek kâra daha 

çok önem veriyordu (O’Brien, 2008: 13). Dolayısıyla Portekizliler, bu dönemde, 

İspanyolların aksine yeni toprak elde etmektense deniz ticaretini geliştirmekle 

                                                           
80 21 Ağustos 1415’te, Portekizlilerin, Kuzey Afrika’da Merînîlerin elinde bulunan Sebte’yi (Ceuta) 
fethetmeleri, sadece Portekiz sömürgeciliği değil, Avrupa sömürgeciliği açısından da önemli bir dönüm 
noktası olmuştur.  
81 İspanya, 1492’de İber yarımadasındaki son İslam devleti olan Gırnata’nın (Granada) düşmesiyle 
toprak bütünlüğünü sağladığında (reconquista/yeniden fetih) ve coğrafi keşiflere başladığında, deniz 
ticaretine hâkim olan Portekizliler çoktan Ümit Burnu’nu geçmiş ve Hindistan’a yönelmişlerdi. 
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ilgilendiler.82 Ancak 16. yüzyılın son yarısından itibaren Portekiz, Hollanda karşısında 

Asya’da rekabet gücünü yitirince, Brezilya, Portekiz Krallığı için yerleşme ve 

sömürgecilik faaliyetleri açısından daha büyük önem kazanmaya başladı (Meade, 

2010: 18).   

7 Haziran 1494 tarihli Tordesillas Anlaşması’nın83 ardından, Brezilya’nın Batı 

kıyılarına erişim hakkı kazanan Portekizliler, 22 Nisan 1500’de Pedro Álvares Cabral 

komutasında 13 gemilik bir donanmayla bugünkü Salvador da Bahia şehrinin 500 mil 

güneyindeki bir koya çıkarma yaptılar. Cabral’ın önderliğinde Portekizlilerin yaptığı 

ilk keşif gezilerinde buldukları en değerli şey, kırmızı boya veren pau-brasil84 

ağacıydı. Bu ağaç, hem Brezilya’ya ismini verdi85 hem de Avrupa’da tekstil sanayinin 

gelişmekte olduğu ve boya talebinin hızla arttığı 16. yüzyıl boyunca Avrupa piyasası 

için üretilen başlıca ticaret mallarından biri oldu (Meade, 2010: 16).    

Portekizliler, Brezilya’da ilk kolonyal yerleşim birimini, 1532’de São 

Vicente’de (bugünkü São Paulo) kurdular.86 1532’den önce Brezilya’daki 

sömürgecilik faaliyetleri, feitoria adı verilen (Portekizlilerin daha önce Asya ve 

Afrika’da da kurdukları) ticaret merkezleri87 aracılığıyla yürütülmekteydi. Ancak, 

gerek Tordesillas Anlaşması’na uymayan İspanyol ve Fransızların Brezilya kıyılarında 

keşif yapmaları gerekse Portekiz’in Asya’daki ticaret hacminin düşmeye başlaması, 

                                                           
82 Fernand Braudel’e göre (1995:224-230), Avrupa’nın bu dönemdeki üstünlüğü, Avrupalıların şu ya da 
bu toprağı elde etmelerine değil, Atlantik’te uzun deniz yolculuğu yapabilmelerine ve deniz ticaretine 
hâkim olmalarına dayanıyordu.  
83 İki ülkenin etki alanını belirleyen anlaşmayı, Portekizliler ve İspanyollar arasındaki rekabete son 
vermek için Papa VI. Alexander hazırladı. Buna göre, Portekizlilerin keşif yapabileceği sınır, Azor 
adalarının batısından itibaren yüz fersahlık bir mesafe yerine, Yeşil Burun’dan itibaren 370 fersah 
olacaktı. Bu kaydırma, henüz bilinmeyen Brezilya’nın Portekiz’e ait olması anlamına geliyordu.  
84  Latince lignum brasilium, İngilizce Brazilwood, Türkçe kızılağaç ya da bakkam ağacı.  
85 Portekizlilerin bugünkü Brezilya topraklarına verdikleri ilk isim, “Ilha de Vera Cruz/Gerçek Haç Adası” 
idi. Daha sonra “Terra de Santa Cruz/Kutsal Haç Toprağı”, 1514’ten itibaren ise Brezilya adı kullanıldı. 
86 1530’lara kadar Portekiz’in ilgisi, öncelikli olarak Asya’daki sömürgelerine yönelikti.   
87 İhraç mallarının stoklandığı ve Avrupa’ya satıldığı feitoria’larda askeri üs de bulunuyordu.  
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Portekiz Krallığını Brezilya’da sadece ticarete değil, aynı zamanda toprağa dayalı bir 

sömürgecilik mekanizması kurmaya yöneltti (Skidmore, 1999: 10). Bu doğrultuda, 

Portekizlilerin Kuzey Atlantik’teki Azor ve Madeira adalarında kurdukları capitania 

(kaptanlık) adı verilen toprak yönetim sistemi, 1534’ten itibaren Brezilya’da da 

uygulandı ve Tordesillas Anlaşmasına göre belirlenen sınırlarda 14 adet kaptanlık 

kuruldu.88 Bu kaptanlıklardan her biri Krallık tarafından bir Portekiz soylusuna hibe 

edildi. Ancak donatário (bağışlanan kimse) adı verilen ve vergi alma, yargılama gibi 

önemli yetkiler ve idari ve mali ayrıcalıklarla donatılan bu soyluların çoğu, yerliler 

üzerinde egemenlik kurmakta, toprakları ele geçirmekte ve plantasyonları yönetmekte 

başarılı olamadı.89 Bunun üzerine Krallık, daha etkili ve merkezî bir sömürgecilik 

mekanizması kurmak üzere 1549’da Salvador da Bahia’ya bir kraliyet valisi atadı, 

böylelikle Brezilya’nın sömürgeleştirilmesi sürecini hızlandırdı. Kaptanlıkların yasal 

olarak feshedilmesi mümkün olmadığından donatário’lar Krallık tarafından yoğun 

baskı altına alındı.90 Bundan sonraki süreçte, ülke topraklarının yüzde 18’ini oluşturan 

Kuzeydoğu Brezilya bölgesi, kolonyal yerleşimin merkezi haline geldi ve bugünkü 

                                                           
88 Bu kaptanlıklar: Maranhão 1, Maranhão 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de 
Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro ve 
Santana’ydı.  
89 1549’a gelindiğinde sadece dört kaptanlık ayakta kalabilmişti ve bunlardan sadece ikisi başarıyla 
yönetilebilmişti: São Vicente ve ülkenin kuzeydoğusunda büyük bir şeker plantasyonu barındıran 
Pernambuco (Skidmore, 1999: 10). Pernambuco’nun başarısının nedeni, kaptanlığın sahibi olan Duarte 
Coelho’nun bir akrabasının yerli kabile reisinin kızıyla evlenmesi ve böylelikle yerli halkla sömürgeciler 
arasındaki anlaşmazlıkların en aza indirgenmiş olmasıydı (Lockhart ve Schwartz, 1999: 189). Diğer 
yandan, Duarte Coelho gibi başarılı olan donatário’lar, Krallığın feodal beyleri olarak hizmet 
etmektense ekonomik özerklik kazanma eğilimindeydiler. 
90 Bu süreç, Hispanik Amerika’daki gelişmelere paralel bir şekilde işlemiştir. Benzer şekilde orada da 
merkezi yönetimle sömürge yönetimleri arasında büyük bir güç mücadelesi yaşanmış, Kilise, yine aynı 
şekilde sömürge yöneticilerine karşı Krallıkla işbirliği yapmıştır. Ancak, Brezilya’daki dağınık plantasyon 
ekonomisi yüzünden, Portekizlilerin yönetim sistemi İspanyollarınkine göre daha dağınık bir yapıya 
sahiptir. Portekiz İmparatorluğu, 18. yüzyıla kadar kaptanlıklar üzerinde tam kontrol sahibi 
olamamıştır.  
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Bahia eyaletinin başkenti olan Salvador şehri, iki yüzyıl boyunca kolonyal 

Brezilya’nın başkenti olarak kaldı. 

İspanyol ve Portekizlilerin Yeni Dünya’da91 kurdukları sömürgecilik 

mekanizması, en temelinde feodal toprak yönetimi sistemine dayanmaktadır. Latin 

Amerika’nın bugünkü toprak yapısını belirleyen bu mekanizmanın daha iyi 

anlaşılması için, öncellikle çoğu zaman eşanlamlı olarak kullanılan latifundia, 

plantasyon ve hacienda (Portekizcesi: fazenda) kavramları arasındaki farkları 

belirtmek gerekir. İlk kez Roma’da kullanılan ve büyük arazi anlamına gelen 

latifundia92 kavramı, Latin Amerika’da özel mülkiyete ait geniş tarım alanlarını ifade 

etmektedir. Sömürgecilik döneminde latifundialar üzerinde, plantasyon ve hacienda 

şeklinde iki farklı ekonomik yapı kurulmuştur. Plantasyonlar, niteliksiz işgücüyle 

(köleyle) pamuk, şeker kamışı ya da tütün gibi tek bir ürünün, hacienda’lar93 ise, yarı 

nitelikli işgücüyle (serf/yarı köleyle)  birden fazla ürünün yetiştirilebildiği çiftliklerdir. 

Her ikisi de uluslararası piyasalara üretim yapan ve dünya ekonomisinin genişlemesi 

sonucu ortaya çıkan yapılardır. Yine her ikisinin de mülkiyeti tek bir kişiye, İspanyol 

ya da Portekiz kökenli beyaz bir soyluya aittir.94 Diğer yandan Wolf ve Mintz’in 

(1957) Orta Amerika ve Karayipler’deki plantasyon ve hacienda’lar arasında 

yaptıkları ayrım, Latin Amerika’nın bütünü için genelleştirilebilir. Buna göre, 

plantasyonlarda büyük ölçekli ve sermaye yoğunluğu daha yüksek üretim, 

                                                           
91 Yeni Dünya (New World/Mundus Novus) kavramı, Batı Yarımküreyi, başka bir deyişle 
“Americas/Amerikalar” olarak ifade edilen Amerika kıtasının bütününü tanımlamak için kullanılır. İlk 
kez, 20 Ekim 1494’te, Floransa elçisi Pietro Martyr d’Anghiera tarafından Kolomb’un yeni keşfettiği 
adaları belirtmek üzere kullanılmıştır (Attali, 1999: 218). 
92 İspanyolca latifundio, Portekizce latifúndio. 
93 İspanyolcada “hacienda”, Portekizcede “fazenda”. Yapmak anlamına gelen hacer/fazer fiilinden 
türeyen bu kavram, birden fazla ürünün aynı çiftlikte üretilebilirliğine, bunun “yapılabilirliğine” vurgu 
yapmaktadır. 
94 Hacienda sahibine hacendado, fazenda sahibine fazendeiro denir.  
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hacienda’larda ise daha küçük ölçekli ve sermaye yoğunluğu daha düşük üretim 

yapılmaktadır. Ayrıca ürün çeşitliliği ve emek gücü üzerindeki kontrolün derecesi de 

belirleyici faktörlerdir. Tek bir ürüne dayalı plantasyon tarımında Afrikalı köleler, 

ürün çeşitliliğine dayalı olan ve belli bir seviyede uzmanlaşma gerektiren, dolayısıyla 

köle emeğine elverişli olmayan hacienda’larda ise çoğunlukla yerliler çalıştırılmıştır. 

Brezilya’daki kolonyal yapıyı Hispanik Amerika’dan farklılaştıran temel faktör, 

sömürgeciliğin ağırlıklı ölçüde plantasyon (önce şeker kamışı, ardından kahve) 

ekonomisine ve Afrikalı köle emeğine dayanmasıdır.95 Bugün Brezilya’nın dünya 

ekonomisindeki konumu, kapitalizme geçiş sürecinde köle plantasyonlarının sağladığı 

muazzam ilk birikim olanakları dikkate alınmadan anlaşılamaz.  

16. ve 17. yüzyıl boyunca Amerika’dan Avrupa’ya ihraç edilen en önemli iki 

ürün, bugünkü Meksika, Bolivya ve Peru’dan çıkarılan gümüş96 ve Brezilya ile 

Karayipler’de üretilen şekerdi. Altın ve gümüş bulma konusunda İspanyollar kadar 

şanslı olmayan Portekizliler tarımsal üretime odaklandılar. Özellikle “beyaz altın” 

olarak anılan şeker, 1530’lardan 1700’e kadar en önemli ihracat ürünü oldu.97 Şeker 

kamışı, aynı zamanda dayandığı köle emeği yüzünden toplumsal yaşamı en çok 

dönüştüren üründü. 1540-1600 arası dönemde, Brezilya’da köle emeğinin değil, yerli 

iş gücünün ön planda olduğunu belirtmek gerekir (Lockhart ve Schwartz, 1999: 197). 

                                                           
95 Hispanik Amerika’daki sömürgecilik mekanizması, ağırlıklı olarak hacienda’lardaki emek sömürüsü 
üzerine kuruludur.    
96 Hispanik Amerika’da İspanya Krallığı bu toprakları yönetebilmek için dört büyük yönetim birimi (bir 
çeşit valilik) kurmuştu: Peru, Yeni Granada, Yeni İspanya ve Río de la Plata. Bugünkü Meksika’ya denk 
gelen Yeni İspanya adlı bölgedeki Zacatecas ve bugünkü Bolivya’da yer alan Potosí, önemli iki büyük 
gümüş şehriydi. 
97 Şekerin yanı sıra tütün, pamuk, kakao, kızılağaç, indigo ağacı (çivitotu) ve pirinç de yine bu dönemde 
ihracatı yapılan ürünler arasındaydı. Bu ürünler daha küçük plantasyonlarda daha az köleyle 
üretilebiliyordu. Ayrıca, yerel piyasalar için sebze, meyve ve tahıl üreten plantasyonlar da vardı. Şekere 
ya da minerallere olan uluslararası talep düştüğünde büyük plantasyonlar krize girerken, küçük 
plantasyonlar her zaman önemini korumaya devam etti (Meade, 2010: 41-42). 
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Bu dönemde topraklarından koparılan yerliler (indios), engenho adı verilen şeker 

kamışı plantasyonlarında,98 kölelik, takas (emekleri karşılığında para dışı bir meta 

alarak) ya da ücretli işçilik gibi farklı stratejilere dayanarak çalıştırıldı (Stern, 1988: 

861). Engenho’larda yerliler yerine Afrikalıların çalıştırılması süreci 1570’lerde 

başladı ve 1580’lerden itibaren ağırlık kazandı. Bu tarihten sonra, Portekiz 

sömürgeciliğinde emeğin esas biçimi kölelik haline gelmekle birlikte, Afrikalıların 

yanı sıra yerliler de bir süre daha plantasyonlarda önemli rol oynamaya devam ettiler 

(Schwartz, 1987: 81). 1620’lerde, engenho’ların kuruluşundan yaklaşık yüz yıl sonra 

tamamen Afrikalı köle emeğine dayalı plantasyon ekonomisi belirgin hale geldi (Stern, 

1988: 862). Bu da gösteriyordu ki, kolonyal üretimin dayandığı ilk birikim yöntemleri, 

kölecilikle sınırlı değildi. Bir yanda köle ticareti devam ederken diğer yanda yerliler 

her türlü mülkiyet hakkından koparılıyordu. Böylece, Marx’ın deyimiyle “toplumsal 

üretim ve geçim araçlarını sermayeye” ve “doğrudan üreticileri ücretli emeğe” 

dönüştüren bir dizi süreç iç içe geçiyordu.     

Dönemin şeker ekonomisi üzerine çalışmalarıyla bilinen tarihçi Stuart B. 

Schwartz’a göre, kolonyal üretimde Afrika köleciliğinin başat hale gelmesinde 

belirleyici olan iki faktör vardı. Öncelikle 1560’lardan itibaren salgın hastalıklar ve 

yerli ayaklanmaları artmıştı.99 İkinci olarak, 1600’lerin başında uluslararası 

piyasalarda şekerin fiyatının çok yüksek olması, daha fazla gelir elde etme yönünde 

motivasyonu ve Afrikalı işgücünden beklentiyi artırmıştı100 (Schwartz, 1985). 

                                                           
98 Sömürgecilik boyunca İspanyol ve Portekizliler “plantasyon” kavramını asla kullanmadılar. 
Brezilya’daki şeker plantasyonlarına engenho adı veriliyordu. Engenho esasında şeker değirmenine 
verilen isimdi. Ancak zamanla şeker üretimi için gerekli olan tüm yapıları, fabrikaları, tarlaları ve köleleri 
de içerecek şekilde, tüm plantasyonu ifade etmek için kullanılır hale geldi (Schwartz, 1987: 70).  
99 1562-63’te, Bahia’da salgın hastalık yüzünden yerli nüfusun yarısı hayatını kaybetti ve 1567’de yine 
Bahia’da büyük bir yerli ayaklanması oldu.   
100 Bir Afrikalının fiziksel gücü, bir yerlininkinin dört katı olarak ifade ediliyordu. Ayrıca kolera, kızamık, 
grip ve çiçek hastalığı gibi Avrupalıların taşıdığı bulaşıcı hastalıklara karşı antikor taşıdıkları için 
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Harita 1: 1500-1900 Atlantik Ticaret Üçgeni 

 
 

Kaynak: Eltis ve Richardson (2010)101 

 

15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, 400 yıl boyunca, Atlantik Ticaret Üçgeni 

olarak adlandırılan bölgede Afrika’dan Amerika’ya getirilen kölelerin sayısı, bu 

alandaki araştırmacıların tahminlerine göre 12 ila 15 milyon arasındadır (Curtin, 1969: 

4-13). Bu, o zamana kadar yaşanan en büyük göç hareketiydi ve insanlık tarihinin en 

büyük trajedilerinden biri oldu. Harita 1’de görüldüğü gibi, köle ticaretinin en önemli 

merkezlerden biri olan Brezilya’ya bu süreçte getirilen köle sayısı beş milyonun 

üzerindeydi. Resmi kayıtlara geçmeyen, korsan ve diğer köle tacirlerinin yaptığı insan 

kaçakçılığıyla birlikte bu sayının 10 milyonu geçtiği düşünülmektedir102 (Mesgravis, 

2015: 39).  

                                                           
bağışıklık sistemleri daha güçlüydü ve bu yüzden yerlilerden daha dayanıklıydılar. Bu açıdan, şeker nasıl 
“beyaz altın” ise, şeker üretiminin dayandığı Afrikalı köle ticareti de “siyah altındı” (Mesgravis, 2015: 
36). 
101 Harita, BM’nin internet sayfasından görülebilir: 
http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/assets/img/slave_trade_map_large.jpg (erişim 
tarihi: 20.04.2017) 
102 Köle ticaretinin bu kadar büyük boyutta olmasının nedeni, köle nüfusunda ölüm oranlarının çok 
yüksek olmasıdır. Çoğu Afrikalı, Amerika kıtasına ayak basamadan gemilerde hayatını kaybetmiş, 
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Brezilya’ya Afrika’dan, özellikle de Portekiz sömürgesi olan Angola, 

Mozambik ve Gine’den yapılan köle ticareti, 1570-1580’lerden itibaren, şeker kamışı 

plantasyonlarında işgücünün önemli bir kaynağı haline gelmiş; 1620’lerden itibaren 

ise şeker ekonomisinin en temel unsuru olmuştur. Bununla birlikte, 17. yüzyılın 

sonunda altın bulunması ve 1750’lerden itibaren altın madenciliğinin hızla gelişmesi, 

köle ticaretine yeni bir ivme kazandırdı. 18. yüzyıl boyunca süren Brezilya’daki “altın 

akını” (gold rush), şeker üretimindeki krize rağmen köle emeğine olan talebi artırdı. 

Benzer şekilde, 1840’lardan itibaren gelişen kahve ekonomisi de bu süreçte köleliğin 

kaldırılmasına yönelik baskılara rağmen köle ticaretinin sürmesine yol açtı. 1822’de 

Portekiz’den bağımsızlığını kazandıktan sonra da (1830’lardan itibaren illegal 

biçimde) köle ticaretine devam eden Brezilya, 1888’de Batı yarımkürede köleliği 

kaldıran son ülke oldu. 

Sömürgecilik döneminde şeker ekonomisinin merkezleri, kuzeydoğu 

bölgesindeki Bahia ve Pernambuco’ydu.103 Şeker üretimi, yoğun bir tarımsal üretimle 

beraber ileri teknoloji gerektiren yarı endüstriyel bir sürece dayanıyordu: Bir engenho 

hem büyük bir fabrika hem de büyük bir çiftlik demekti  (Schwartz, 1987: 76). Bu 

dönemde engenho’lar, bizzat sahipleri olan soylular tarafından değil, senhores de 

engenho adı verilen işletmeciler tarafından yönetildi. Bu işletmeciler, miras yoluyla 

geçen soyluluk unvanlarına sahip olmasalar da, sömürgecilik dönemi boyunca önemli 

                                                           
Amerika’ya gelenlerin önemli bir çoğunluğu da daha ilk yıllarında, zor çalışma koşulları ve düşük yaşam 
standartları yüzünden hayatını kaybetmiştir (Bethell, 1987: 4).  
1031610 itibariyle Bahia ve Pernambuco’da 63’er tane engenho bulunuyordu. Ancak 
Pernambuco’dakilerin üretim kapasitesi Bahia’dakilerden daha büyüktü. 1710’lara gelindiğinde 
engenho sayısı Bahia’da 146, Pernambuco’da 246’ya çıkmıştı. Şeker üretiminde öne çıkan diğer iki 
bölge ise Rio de Janeiro ve São Vicente idi (Schwartz, 1987: 76).  
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bir ekonomik, siyasi ve toplumsal güç elde ettiler104. Keşif işine atılan sıradan 

Portekizlilerden oluşan bu işletmeci sınıfın en belirgin özelliği, engenho’lardan elde 

edilen zenginlikle sosyal statü sağlama ve Krallıktan unvan alma çabasıydı (Schwartz, 

1987: 88).  Plantasyondaki katı hiyerarşik düzene göre, işletmecilerden sonra nitelikli 

ve yarı-nitelikli işçiler geliyor, en altta da (niteliksiz) köleler yer alıyordu. İşçilerin çok 

küçük ölçekli de olsa toprak sahibi olmaya hakkı vardı, ancak çoğu, toprak yerine 

kendilerine tanınan bir takım ayrıcalıkla yetinmek zorunda kalıyordu (Wolford, 2004: 

147). Bu açıdan, işletmecilerin çalışanlarıyla kurduğu ilişki, paternalist nitelikteydi. 

Feodal toplumlarda sıkça görülen bu ilişki biçimine göre, ast ile üst arasındaki ilişki, 

astın üstüne koşulsuz biat etmesini gerektiren, ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi himayecilik 

üzerine kuruluydu. Şeker kamışı (ve daha sonra kahve) plantasyonlarındaki 

paternalizm, Brezilya’nın toplumsal ve ekonomik kalkınmasını şekillendiren ve bugün 

özellikle kuzeydoğudaki kırsal kesimlerde hâlâ geçerliliğini koruyan hiyerarşik bir 

yapı ortaya çıkardı (Wolford, 2003: 502). İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi, 

1980’lerin sonlarında, şeker endüstrisindeki krizin ardından Topraksız Kır İşçileri 

Hareketi’nin (MST) kuzeydoğuda başlattığı toprak işgallerine kadar, sömürgecilik 

mirası olan bu hiyerarşik düzene karşı kitlesel bir direnişin örgütlenmesi mümkün 

olmadı.  

1580’den 1680’lerdeki durgunluk dönemine kadar Brezilya, dünyanın en 

büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı oldu. Bu dönemde Portekiz sömürgeciliğinin ve 

Brezilya’da ilk birikim sürecinin dayandığı temel unsur olan şeker ekonomisi, yerel 

koşullardan çok uluslararası piyasa koşulları altında şekillendi. Uluslararası piyasada 

                                                           
104 Bununla beraber, şeker üretimi ve ihracatının izlediği inişli çıkışlı seyir, sabit olmayan bir işletmeci 
sınıf ortaya çıkardı. Engenho’larda üretim düştüğünde işletmecileri başarısız sayılıyor ve derhal işlerine 
son veriliyordu.  
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şekerin fiyatındaki hızlı artışın sürdüğü, “sugar boom” olarak da anılan 1570-1600 

arası dönemde, Brezilya’da şeker üretimi ve ihracatı hızla genişlerken, 1680’den 

itibaren uluslararası şeker fiyatlarının hızla düşmesiyle şeker endüstrisi büyük bir krize 

girdi.105 Bu noktada belirtmek gerekir ki, Brezilya’nın yüzyıllık şeker çevrimi106 (ciclo 

da cana de açúcar) dünya kapitalizminin gelişimi açısından da çok önemli bir tarihsel 

süreçti. 1650’lerden itibaren şeker, ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra bir gıda 

maddesine dönüştü, bu da şekere olan talebi artırdı. Şeker, lüks mal olmaktan çıkarak 

temel ihtiyaç maddesi haline gelen ilk üründü ve Avrupa’da şeker tüketiminin hızla 

artması, dünya kapitalizminin gelişimi açısından önemli bir atılım fırsatı sağladı 

(Mintz, 1986: xxix).  

Sömürgecilik döneminde Brezilya’nın bir diğer önemli ekonomik çevrimi, 18. 

yüzyıl altın çevrimiydi (ciclo de ouro). 1680’lerde Brezilya’daki şeker endüstrisindeki 

krizin, Portekiz’de de krizi tetiklemesi ve 1688’de devalüasyona yol açması, tropikal 

ürünler piyasasında Portekiz’in Fransa ve İngiltere ile rekabet etmesini iyice zorlaştırdı 

(Mauro, 1987: 58). 17. yüzyılın son çeyreğinde şeker fiyatlarının düşmesiyle birlikte 

Brezilya, Portekiz için geleceği belirsiz ve masraflı bir sömürge haline geldi ve başka 

                                                           
105 1625’e kadar fiyatlar yatay seyir izlediyse de bu süreçte yine şekerden yüksek gelir elde edilmiş; 
1625’ten itibaren ise Hollanda’nın Brezilya’ya saldırıları Avrupa’ya şeker arzını kesintiye uğratmış ve 
fiyatlar yeniden yükselmeye başlamıştır (Mauro, 1987: 55). 1630’da, Hollanda’nın uluslararası şeker 
arzını doğrudan kontrol edebilmek için Pernambuco’yu işgal etmesi, Brezilya’nın Atlantik ticaretindeki 
konumu açısından bir dönüm noktasıdır. 1654’e kadar süren Hollanda işgali boyunca Amsterdam, 
şeker ticaretinin merkezi haline gelmiş ve Brezilya bir daha asla şeker ticaretindeki eski konumuna 
ulaşamamıştır (Mauro, 1987: 57; Schwartz, 1987: 95). 1660’larda şeker endüstrisi yeniden 
düzenlenmiş ve işgal boyunca düşen üretim ve ihracat yeniden canlanmış olsa da, 1630 öncesindeki 
seviye bir daha yakalanamamıştır. Bununla birlikte Karayipler’deki İspanyol, İngiliz ve Fransız 
sömürgelerinde şeker kamışı üretiminin gelişmesi ve rekabetin artması, 1650-1715 arası dönemde 
Brezilya’nın şeker gelirlerinde üçte ikilik bir düşüşe neden olmuştur. Bu koşullar, 1680’den itibaren 
uluslararası şeker fiyatlarının hızla düşmesine yol açmış ve Brezilya şeker endüstrisini büyük bir krize 
sokmuştur. 
106 Ekonomik çevrim kavramı, Brezilya ekonomi tarihinde hammadde ihracatının büyümesine ve 
gerilemesine yönelik uzun vadeli eğilimleri ifade etmek için kullanılır (Lacerda vd, 2001: 16). Kızılağaç 
çevrimi (16. yüzyıl), şeker çevrimi (17. yüzyıl) ve altın çevrimi (18. yüzyıl) sömürgecilik döneminin üç 
önemli ekonomik çevrimidir.  
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bir tropikal üründen şekerinki gibi bir “mucize” beklenemeyeceği için107 tek çözüm 

değerli maden bulmakta görüldü (Furtado, 1965: 79). Böylelikle Portekiz Krallığı, 

Brezilya’da 17. yüzyıl başlarından beri süren altın arayışlarına teknik destek sağladı 

ve 17. yüzyılın son yıllarında (1693-1695 arası) altın madenleri bulundu.108 

Brezilya’nın güneydoğusunda, tarıma elverişli olmayan sertão adı verilen çorak 

topraklarda bulunan altın, aynı zamanda bir altın ihracı patlamasının da başlangıcı 

oldu: 1699’da 725 kilogram olan altın ihracatı, 1712’de 14 bin 500 kilograma çıktı 

(Wallerstein, 2010b: 170). 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren madencilik hızla 

gelişti ve ekonominin yapısında önemli değişikliklere yol açtı.109  

Brezilya’nın altın çevrimi, şeker çevrimine göre daha kısa ömürlü olduysa da, 

kapitalist ekonominin gelişiminde çok önemli bir faktör olan iç pazar oluşumunda 

önemli rol oynamıştır. Brezilya’yı Latin Amerika’nın geri kalanından büyük ölçüde 

farklılaştıran şeker ekonomisi110, dış pazara yönelik bir üretim biçimine 

dayanmaktaydı. Üretim koşulları, Amsterdam, Londra, Hamburg ve Cenova gibi 

merkezler tarafından belirlenen ekonomik çevrim ve dalgalanmalara göre değişiyordu. 

İhracat gelirleri çok sınırlı bir seçkin grubun, tüccarların, üretici girişimcilerin 

                                                           
107 Bir diğer önemli ihraç ürünü olan tütünün daha küçük bir dünya pazarı vardı ve kâr marjı şekerden 
daha küçüktü (Wallerstein, 2010b: 169). Ancak, 19. yüzyılın ikinci yarısında kahve, büyük bir dünya 
pazarına sahip olarak Brezilya ekonomisinin motoru haline gelecekti.  
108 Brezilya’da 17. yüzyıl boyunca altın arayanlar, esas olarak bandeirantes adı verilen ve görevleri 
yerlileri yakalayarak köleleştirmek olan savaşçı birliklerdi. Portekizlilerle birlikte Hıristiyanlaştırılmış 
yerlilerden oluşan ve esas olarak São Vicente’de yoğunlaşan bu çeteler, bandeiras adı verilen keşif 
gezileriyle Brezilya’nın iç kısımlarında bir yüzyıl boyunca altın aradılar. İspanyolların altın ve gümüş 
çıkartarak elde ettikleri zenginlik, Yeni Dünya’nın değerli madenlerle dolu olduğuna dair efsaneleri 
beslemiş ve bu çeteleri bir çeşit hazine avcısına dönüştürmüştü. 
109 1763’te başkentin Bahia’dan Rio de Janeiro’ya taşınmasının nedeni de, Rio de Janeiro limanının 
Minas Gerais (Genel Madenler) adı verilen ve bu süreçte çok yoğun göç alan maden bölgesine daha 
yakın ve ticaret merkezi olmaya daha elverişli olmasıydı. 
110 Wallerstein’in Mauro’dan yaptığı alıntı bu noktada önemlidir: “Portekiz ve İspanyol 
imparatorluklarının (on altıncı yüzyılın sonlarındaki) kaderini karıştırmamak gerekir. Çünkü Brezilya ve 
onun şeker ekonomisine dayalı gelişmesi farklıdır ve bu küçük bir fark değildir” (Wallerstein, 2010b: 
187).       
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(plantasyon işletmecileri ve çiftçiler) ve sömürgecilerin elinde toplanmıştı. Nüfusun 

çoğunluğu kölelerden ve aşırı yoksulluk sınırında yaşayanlardan oluştuğundan111 yerel 

pazar için yeterli düzeyde bir satın alma gücünden söz etmek mümkün değildi 

(Lacerda vd., 2001: 24). Bu koşullar altında madencilik ekonomisi, şeker 

ekonomisinden farklı olarak iç pazarın gelişimine olanak sağlayan koşullar yarattı. 

Öncelikle, madencilik yapılan alan dağlık ve çok sapa bir bölgede olduğundan, 

beslenme ve ulaşımla ilgili çok önemli ihtiyaçları gündeme getirdi. Bu da maden 

bölgesinin dışında, özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesine yol açtı. 

Bu süreçte Avrupa’dan gelen yeni göç dalgasıyla yeni yerleşim birimleri kuruldu ve 

özellikle Brezilya’nın güneyinde, bugünkü Rio Grande do Sul eyaletinin olduğu 

bölgede tarımsal üretimin ve sığır yetiştiriciliğinin hızla gelişmesini sağladı. Bununla 

birlikte, traktör başta olmak üzere motorlu iş makinesi üretiminde de hızlı bir artış 

oldu. Böylelikle, Portekiz yönetiminin getirdiği sınırlamalar yüzünden gelişememiş 

olan imalat sanayinin önü açıldı. Görüldüğü gibi madencilik, şeker ekonomisinden çok 

daha büyük ölçekte bir pazar sağladı ve dış pazar odaklı şeker ekonomisinin aksine, iç 

pazarın gelişmesini tetikledi. Yine de Furtado’nun (1965) belirttiği gibi, kahvenin ana 

ihraç malı haline geldiği 1840’lara kadar Brezilya’da iç pazardan söz etmek çok 

zordur.   

Bu noktada belirtmek gerekir ki, iç pazar meselesi, Brezilya’nın dünya 

kapitalizmiyle bütünleşme sürecinin her aşamasında kritik bir öneme sahip olmuştur. 

Şeker ekonomisinin ihracata yönelik üretim ve yatırımı esas alan ve köleciliğe dayanan 

                                                           
111 Brezilya nüfusu tahmini olarak 1600’de yaklaşık 100 bin, 1700’de 300 bin, 1800’de ise 3 milyon 250 
bindi. Avrupa kökenliler nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturuyordu: 1600’de yaklaşık 30 bin, 1700’de 
100 bin, 1800’de ise en az 1 milyondu (Furtado, 1965: 81). 1822’de bağımsızlığın ilanının ardından 
Brezilya’ya Avrupa ve Ortadoğu’dan çok yoğun bir göç dalgası yaşandı. İlk nüfus sayımının yapıldığı 
1872 yılının verilerine göre, Brezilya nüfusu 9 milyon 930 bindi. Bunun yaklaşık 1,5 milyonu Afrikalı 
kölelerden oluşuyordu (Furtado, 1965: 127).   
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yapısı, tarım sektöründe bugün de geçerliliğini koruyan bir ikilik yaratmıştır. İhracata 

ve iç pazara yönelik üretim arasındaki bu ikilik, kapitalist sınıf fraksiyonları arasındaki 

rekabeti de belirlemiştir. Diğer yandan, 1840’lardan itibaren iç pazar büyümeye 

başladıkça, ihracata yönelik üretim yapan sektörler (özellikle şeker ile kahve) 

arasındaki rekabet de derinleşmiştir. Köleciliğe dayalı ilk birikimin sağladığı 

olanaklardan yararlanan ve 1888’de köleciliğin kaldırılmasının ardından da feodal 

üretim tarzını sürdürmek isteyen şeker ekonomisinin yöneticileri, proleterleşme ve 

kapitalistleşme sürecine uzun süre direnmiştir. Öyle ki Brezilya’yı diğer çevre 

ülkelerinin arasından sıyırarak “yarı-çevre” konumuna taşıyan ve temelleri 1930’lara 

dayanan hızlı sanayileşme sürecine rağmen, kırsal kesimde kapitalist birikim 

koşullarının yerleşmesi, ancak 1980’lerin başlarında mümkün olmuştur. Bu da, 

Brezilya’da sömürgecilik mirası olan ilk birikim koşullarının ne kadar güçlü olduğunu 

gösteren önemli bir olgudur. İç pazarın büyüklüğü ve dinamikliği gibi küresel 

piyasalara entegrasyonu belirleyen temel koşullar, ilerleyen bölümlerde görüleceği 

gibi, esas olarak kırsal kesimdeki ilk birikimden kapitalist birikime geçiş sürecinde 

olgunlaşmıştır.  

B. Kahve Ekonomisi (1840-1929): Kapitalist Birikim Koşullarının 

Olgunlaşması ve Proleterleşme  

19. yüzyılın ilk yarısında, Brezilya ekonomisi, teknolojik altyapı ve sermaye 

gibi sanayileşmek için gerekli maddi temellerden yoksundu. Sanayileşme ancak belirli 

büyüklükte bir iç pazarı olan sektörlerde mümkün olabilirdi ve yaklaşık 1,5 milyonluk 

köle nüfusu barındıran Brezilya’da köleleri de kapsayan bir pazara sahip tek imalat 

sektörü tekstildi. Ancak, gerek İngiliz tekstil ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar 
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karşısında Brezilya’daki yerel imalatçıyı koruyacak tarife ve kotaların olmaması 

gerekse İngiltere’nin o dönemde makine ihracına yanaşmaması, tekstilde de modern 

bir sanayinin kurulmasına imkân vermiyordu (Furtado, 1965: 115). Bu koşullar altında 

iç pazara bağlı gelişme şansı olmayan Brezilya için ekonomik gelişmenin tek yolu, 

uluslararası ticaret ağlarına yeniden entegre olmaktı. Kahve, tam da dış ticaretin 

tıkandığı, Brezilya’nın uluslararası şeker ve pamuk piyasalarında İngiltere ve ABD 

karşısında rekabet gücünü kaybettiği ve göçe bağlı hızlı nüfus artışına uzun süreli 

durgunluk halinin eşlik ettiği bir dönemde ülke ekonomisinin can damarı oldu.112  

Brezilya’da kahve üretimi, 18. yüzyıl boyunca çoğunlukla yerel tüketime 

yönelik olarak yapılırken, 1760’lardan itibaren Pernambuco ve Bahia gibi kuzey 

bölgelerden güneye doğru, Rio de Janeiro, Minas Gerais ve São Paulo’ya yayıldı 

(Bethell, 1987: 271). Kahvenin ihracatta önem kazanmaya başlaması ise, 1790’lardan 

itibaren gerçekleşti. 1830’ların başlarında, Brezilya’nın toplam ihracatı içinde kahve, 

yüzde 18’lik payla şeker ve pamuktan sonra en önemli ihracat ürünü haline geldi 

(Furtado, 1965: 123). 1840’lardan itibaren Sanayi Devrimi’nin yaşam standartlarını 

artırması ve gündelik hayatı etkilemesiyle birlikte kahve tüketimi, Avrupa ve Kuzey 

                                                           
112 19. yüzyılda Brezilya’nın yeni bir refah dönemine taşınmasında, kahveden önce pamuk önemli rol 
oynamıştı. Pamuk, 19. yüzyıl başlarında, şekerden sonra Brezilya’nın ikinci önemli ihracat ürünüydü. 
Özellikle Maranhão eyaletindeki elverişli topraklarda, büyük plantasyonlarda köle emeğiyle üretilen 
pamuk, görece yüksek fiyatlardan satıldı ve Brezilya’nın uluslararası piyasaya hâkim olmasını sağladı 
(Furtado, 1965: 122).  Ancak, 1830’larda ABD’nin geniş ölçekli pamuk üretimine başlaması ve dünya 
ticaretinde pamuğun ana hammadde haline gelmesiyle fiyatlarda yüzde 60’lık bir düşüş yaşandı ve 
pamuk fiyatları bundan sonraki süreçte aynı aralıkta seyretti (Furtado, 1965: 122). Emek-yoğun bir 
üretim gerektiren pamuk sektörünün hem ABD hem de Brezilya’da en dinamik sektör haline gelmesini 
sağlayan temel unsur, köle emeğiyle elde edilen ilk birikimin sağladığı olanaklardı. Bu açıdan, 1861’de 
ABD’nin iç savaşa girmesi ve geçici olarak uluslararası piyasalardan çekilmesi, ABD ile rekabette 
zorlanan Brezilya’ya geniş bir alan açtı. Uluslararası pamuk piyasasında ABD ile rekabet, 21. yüzyılda 
da önemini korumaya devam edecek, tezin üçüncü bölümünde görüleceği gibi, Brezilya’nın Güney-
Güney işbirliği girişimlerini tetikleyen önemli bir unsur olacaktır.  
 



135 
 

Amerika’da hızla yayıldı. Dış talebin artmasıyla kahvenin Brezilya ihracatındaki payı 

1840’larda yüzde 40’ı geçti, 1891’de ise yüzde 63’e ulaştı (Baer, 2001: 17).  

1860’lardan sonra özellikle São Paulo eyaletinde yoğunlaşan kahve üretimi, iç 

pazarın gelişmesini destekleyen en önemli faktörler olan talep artışı ve piyasa 

bütünleşmesi açısından önemliydi. Kahve, kentleşme ve göçten gündelik hayata, 

işgücü piyasalarından sınıf ilişkileri ve siyasi ittifaklara kadar Brezilya’nın 

kapitalistleşme sürecinin dinamiklerini belirleyen temel unsur oldu. Kısacası kahve, 

sadece ekonominin değil, toplumsal dönüşümün de merkezine yerleşti. Birikim 

sürecinin temeline şekerin ardından kahvenin geçtiği bu süreç, ilk birikim koşullarının 

yerini yavaş yavaş kapitalist birikim koşullarına bırakmasıyla sonuçlandı.  

Kahve üretimi ülkeye yabancı sermaye de çekmiş, üretimde yeni teknolojilerin 

kullanılmasını ve demiryolu inşasını teşvik etmişti. 1860’larda İngiltere’nin yaptığı 

yatırımlarla, kahve bölgelerini birbirine bağlayan demiryolları ve limanların inşa 

edilmesi hızlandı. 19. yüzyıl sonlarından itibaren Brezilya’da kahve üretiminde ve 

ihracatındaki hızlı artışı sağlayan en önemli faktör, Kolombiya, Venezuela, 

Guatemala, Nikaragua, El Salvador ve Madagaskar gibi diğer kahve üretici ülkelerde 

bulunmayan geniş demiryolu ağlarıydı (Topik, 2004: 20-23). Böylelikle Brezilya 

1894’te dünyanın en önemli kahve ihracat merkezi haline geldi (Roett, 2010: 28). 

Kahve de şeker ve pamuk gibi köle emeğine dayalı büyük plantasyonlarda 

üretiliyordu.113 Bununla birlikte kahve ekonomisinin gelişim sürecinde sınıf 

oluşumunun dinamikleri şeker ekonomisinden farklıydı. Furtado’nun (1965: 124-126) 

belirttiği gibi, şeker ekonomisinde yönetici sınıf oluşumu, üretim ve ticaret 

                                                           
113 Kahve ağaçlarının ömrü 20 yıldır ve hasadın gerçekleşmesi için 4-6 yıl beklemek gerekir. Her yıl 
düzenli ürün elde edebilmek için bir plantasyonda farklı olgunluk düzeyinde ağaçlar bulunmalıdır. 
Dolayısıyla pahalı bir girişim olan kahve üretimi, küçük ve orta ölçekli plantasyonlar açısından kârlı bir 
iş değildir, büyük ölçekli üretime daha uygundur.  
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aşamalarının birbirinden ayrı bir şekilde geliştiği, ticari faaliyetlere önce Portekiz ve 

Hollandalı, ardından İngiliz grupların hâkim olduğu koşullarda gerçekleşmişti. Şeker 

üreticileri bu koşullarda kendi çıkarlarının bilincine varamamış, bir bütün olarak şeker 

ekonomisine dair bir perspektif geliştirememişlerdi (Furtado, 1965: 125). Öte yandan, 

kahve ekonomisi en başından beri ticari deneyime sahip, ticari ağlara yakın yerel 

girişimcilerin elinde şekillendi. Üretim ve ticarete dayalı çıkarların birleşmesiyle yeni 

bir “yönetici sınıf” oluştu. Bu yeni sınıf, yeni toprakların tarıma açılması, işgücünün 

temini, ülke içi ulaşımın sağlanması, limanlarda ürünün piyasaya sunulması, resmi 

sözleşmelerin yapılması ve ticaret politikalarının belirlenmesi gibi çok geniş bir alanda 

hâkim güç olarak yükseldi (Furtado, 1965: 126). Kahve ekonomisini yöneten, hem 

toprak sahibi hem de girişimci olan ve özellikle 19. yüzyılın son on yılından itibaren 

siyasete ağırlığını koyan yeni sınıfın temsilcileri “kahve elitleri” (elites do café) olarak 

anılıyordu (Roett, 2010: 30). 1880 ve 90’larda kahve ekonomisinin merkezinin São 

Paulo’ya114 kaymasıyla São Paulo’lu (Paulista) kahve elitleri önemli bir ekonomik ve 

siyasi güç kazandı.  

São Paulo’daki kahve elitleri, yabancı sermaye çekme, teknolojik yenilikleri 

uygulama ve uluslararası koşullara ayak uydurma konusunda oldukça hevesliydi. 

Bunun nedeni, topraktan daha ucuza daha kaliteli ürün almayı sağlayan ekim nöbeti 

sistemi ve suni gübreleme gibi yeni tarım tekniklerinin uygulanmasının, kölelerin 

(niteliksiz emeğin) yanı sıra ücretli işçilerin (yarı-nitelikli emek gücünün) de 

çalıştırılmasını gerektirmesiydi. Bunun yanı sıra, 1833’te İngiliz sömürgelerinde 

köleliğin kaldırılması, ardından 1848’te İspanyol ve Portekiz sömürgelerinde ve 

                                                           
114 São Paulo, bugün hâlâ Brezilya ekonomisinin merkezinde yer almaktadır. São Paulo eyaletinin 
bulunduğu ülkenin güneydoğu bölgesi ile kuzey ve kuzeydoğusu arasında oluşan gelişmişlik farkı ve 
gelir dağılımı uçurumu geçerliliğini korumaktadır.  
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1862’de ABD’de yasaklanması, 1822’de kurulan Brezilya İmparatorluğu üzerinde de 

ciddi baskıların oluşmasına yol açtı. Bu konjonktürde kahve elitleri açısından 

Brezilya’nın dünyada köleliği kaldırmamış tek ülke olarak modern ve rekabetçi bir 

devlet olamayacağı ve “beyaz” bir ülke olmadan dünya siyasetinde ciddi bir rakip 

olarak yer alamayacağı yönünde kaygılar belirdi (Roett, 2010: 29). Bu noktada, 

köleliğin kaldırılmasında ve “modern Brezilya”nın kurulmasında, 19. yüzyılın 

özellikle ikinci yarısından itibaren yeni nesilde hızla yayılan pozitivizm ve 

cumhuriyetçilik akımlarının önemli bir etkisi olduğunu belirtmek gerekir (Skidmore, 

1999: 65-67). 1860’ların sonları ve 1870’lerin başlarında, dış baskıların da etkisiyle 

Batı eksenli kimlik inşa etme ve “modern” bir ülke kurma yönünde çabaların artması 

ve kölecilik karşıtı hareketin hızla yükselmesinin yanı sıra, köleliğin kaldırılmasında 

etkili olan bir diğer faktör, 1850’de köle ticaretinin sona ermesiydi (Roett, 2010: 30; 

Skidmore, 1999: 68). Köle nüfusunda doğum oranlarının çok düşük olmasından 

dolayı, yeni köle gelişinin kesilmesi, giderek yaşlanan bir köle nüfusu ortaya çıkarıyor, 

bu da özellikle köle emeğine dayalı kahve plantasyonlarında verimliliğin sürekli 

düşmesine yol açıyordu. Bu koşullarda kahve elitleri ve müttefikleri, köleliğin 

kaldırılmasında ve monarşinin yerine federal cumhuriyetin kurulmasında öncü rol 

oynadılar.  

Köleliğin kaldırılmasının yanı sıra, Avrupa’dan göçün teşvik edilmesinde de 

Paulista kahve elitlerinin rolü büyüktü. Kahve elitleri, bağımsızlığın ilanından itibaren 

kitleler halinde Brezilya’ya gelen Avrupalı göçmenleri, özellikle de Alman ve 

İsviçrelileri, ülkenin güneyine, plantasyonların olduğu kırsal bölgelere çekmek için 

çeşitli girişimlerde bulundular (Kerr, 2014: 74). Avrupalıları plantasyonlarda çalışmak 

üzere Brezilya’ya getirme çabalarının önündeki en büyük engel, köleliğin sürdüğü bir 
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yerde ücretli işçiler için uygun çalışma koşullarının mümkün olmamasıydı. Plantasyon 

sahiplerinin çoğunun, köleliğin kaldırılmasını desteklemesinde bunun da önemli rolü 

vardı. 1822’den 1930’a kadar, neredeyse bir yüzyıl boyunca Brezilya’ya 4 milyon 

göçmen geldi (Roett, 2010: 35). Çoğunluğu İtalyanlar, Portekizliler, İspanyollar, 

Almanlar, Japonlar, Suriyeliler ve Lübnanlılardan oluşan göçmenler São Paulo başta 

olmak üzere güney ve güneydoğu eyaletlere yerleştiler. 1880’lerin ortalarında 

güneydeki kahve plantasyonlarda göçmenlerin çalışmaya başlamasıyla yeni bir işçi 

sınıfı oluştu ve böylece küçük tüccar ve ambarcılardan oluşan ilk şehirli hizmet sınıfı 

ortaya çıktı (Roett, 2010: 150). Köleliğin sonu ve geniş ölçekli göç, Brezilya’da 

istikrarlı bir iç pazarın en önemli koşulu olan tüketici sınıfın ortaya çıkmasına zemin 

hazırladı. Pelaez’e göre (1976: 284), kahve plantasyonlarındaki göçmen işçi emeği, 

Brezilya’nın tekstil ve gıdaya dayalı imalat sanayisi için ilk pazarı oluşturmakla 

kalmadı, aynı zamanda ülkedeki ilk girişimci sınıfın da şekillenmesini sağladı. Diğer 

yandan, 13 Mayıs 1888’de yürürlüğe giren “Altın Yasa”  (Lei Áurea) ile köleliğin 

kaldırılmasının ardından Afrikalı kölelerin önemli bir kısmı borçlarından dolayı 

plantasyonlardan ayrılamadı ve kölelik resmi olarak kalktıysa da uygulamada uzun bir 

süre daha devam etti. Böylelikle kahve ekonomisi, bir yandan ilk birikim sürecini 

mümkün kılan kölecilikten yararlanırken diğer yandan kapitalist birikime geçişin en 

önemli koşulu olan proleterleşme sürecini tetikledi. Bu noktada, Brezilya’da köleliğin 

ABD’deki gibi kanlı ve sancılı bir süreç olmadan kaldırılmasında, büyük toprak 

sahipleri ile siyasi elitler arasındaki uzlaşının önemli bir rolü olduğunu belirtmek 

gerekir (Skidmore, 1999: 70). Siyasi elitler, öncelikli olarak, büyük toprak sahiplerinin 

mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan güçlü bir yasal çerçeve oluşturdular. 

Böylece üretim biçimi değişse bile, kırsal kesimdeki toprak yapısına 
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dokunulmayacaktı. İkincisi, 1870’lerin başlarından itibaren köleliğin aşamalı olarak 

kaldırılması ve kırsal kesimde kölelikten serbest işgücüne geçiş sürecinde colonato 

sisteminin115 kurulması, yasal statüsüne bağlı olmaksızın emeğin kontrol altına 

alınabileceğinin göstergesiydi.  

Kahve ekonomisinin ve São Paulo elitlerinin yükselişinin en önemli siyasi 

sonucu ise, 1889’da cumhuriyetin ilanı oldu. 1831’den beri ülkeyi yöneten II. Pedro 

iktidarında Brezilya, diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla daha istikrarlı bir ülke 

haline geldiyse de ülkede güçlü bir oligarşik yapı oluşturan São Paulo ve Minas 

Gerais’teki büyük toprak sahipleri için ulusal kalkınmanın önündeki en büyük engel, 

monarşinin bizzat kendisiydi. Âdem-i merkezileşmeyi ve vilayetlerin özerkliğini 

destekleyen São Paulo’lu kahve elitleri ABD modelini benimsemişlerdi ve Brezilya’yı 

modern bir sanayi devletine dönüştürmek istiyorlardı. Böylelikle kendi bölgelerinde 

daha hızlı bir kapitalistleşme sürecinin önü açılacaktı. Bunun için, 1870’de 

cumhuriyetçi bir manifesto yayınlayarak gücün merkezî yönetimden özerk statüdeki 

bölgelere geçmesini talep ettiler ve ordu içindeki hoşnutsuz gruplarla temas kurarak 

imparatoru devirecek bir askerî darbe örgütlemeye çalıştılar. Bu çabaların sonucunda, 

15 Kasım 1889’da São Paulo ve Minas Gerais elitlerinin desteklediği askerî darbeyle 

II. Pedro yönetimine son verildi ve cumhuriyet (Birinci Cumhuriyet) ilan edildi. São 

Paulo’daki elitlerin kahve, Minas Gerais’tekilerin ise süt üreticisi olmasından dolayı, 

Birinci Cumhuriyet “sütlü kahve rejimi” (café-com-leite) olarak anılmaktadır (Kerr, 

                                                           
115 1888’de kurulan colonato sistemine göre, colono adı verilen, kahve ağaçlarına bakmakla ve mahsulü 
toplamakla sorumlu göçmen ailelere, yılda sadece iki kez, mahsule göre ödeme yapılıyordu (Font, 
1987: 72). Bu ailelerin kendilerine ait toprakları yoktu, ancak plantasyon sahipleri işlemeleri için onlara 
çok küçük bir arazi tahsis ediyordu. Colonato sisteminde aileler, hasattan kâr payı almıyorlardı, bu 
yüzden colonato, ortaklıktan farklı bir sistemdi. Diğer yandan, ailelere düzenli ücret ödenmiyor ve ücret 
dışı ödeme yöntemleri de bulunuyordu. Bu açıdan ücretli işgücünden de farklıydı. Aileler zorla 
tutulmadığından, kölelik de söz konusu değildi. Colonato sistemi, Brezilya’nın kırsal kesiminde 
1960’lara kadar devam etti (Stolcke, 1989: 138).  
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2014: 84). Bu rejim, Brezilya’da güçlü bir oligarşi ortaya çıkardı.116 Rejimin bekası 

açısından ordunun üst kademelerinin desteğini kazanmak elzemdi. Bu doğrultuda 

oligarşi yöneticilerinin ilk işi, askerlerle pazarlığa girişmek oldu. Bir yıllık pazarlık 

sürecinin ardından, 24 Şubat 1891’de, Brezilya Birleşik Devletleri’nin (Estados 

Unidos do Brasil) kuruluşunu ilan eden yeni anayasa kabul edildi. Böylece, “sütlü 

kahve” elitleri, belediye, il ve eyalet yönetimlerinde büyük bir özerklik kazandılar. 

Yeni anayasanın temelindeki pazarlık süreci, oligarşi ile ordunun üst kademeleri 

arasında tarihi bir ittifak kurulmasını sağladı.   Bu noktada, Latin Amerika’da gücünü 

bağımsızlık mücadelesindeki öncü konumundan alan ordunun, üstlendiği “ulusal 

çıkarların savunucusu” rolüyle, sınıf mücadelesinin bastırılmasında hâkim sınıflarla 

her daim işbirliği içerisinde olduğunu belirtmek gerekir.  

Monarşiden federal cumhuriyete geçiş, ekonomik açıdan büyük bir değişikliğe 

yol açmadı. Bu dönemde sanayileşme hâlâ çok sınırlıydı. Tekstil sanayi gelişse de 

ekonominin en büyük gücü olan kahve ihracatçıları, başka alanlarda sanayileşmenin 

önünü açacak yatırımlarla ilgilenmediler. Kahvenin ihracattaki dev payı, kahve 

üreticiliğinin sağladığı gelirin diğer sektörlerin toplamından daha yüksek olduğunu 

ortaya koyuyordu.117 Bu noktada belirtmek gerekir ki, Brezilya’nın kapitalistleşme 

sürecinde tekstil ve kahve sanayinin gelişimi önemli bir itici etken olduysa da, yetersiz 

iç pazar sorunu yüzünden sanayileşme sadece sanayi sektörleriyle sınırlı kalmış ve tüm 

                                                           
116 Brezilya’da sömürgecilik döneminde hâkim oligarşi, Portekiz Krallığına bağlı olarak, Rio de Janeiro 
merkezinde gelişmişti. Bağımsızlık sonrasında, farklı bölgelerdeki toprak sahipleri, merkezî otoriteden 
kopmaya ve özerklik kurmaya yönelik güç mücadelelerine giriştiler. São Paulo’daki kahve elitleri, bu 
şekilde kendi bölgelerinde oligarşik bir yapı kurdular. Benzer şekilde Minas Gerais ve Rio Grande do 
Sul’da da ortaya çıkan bu oligarşik yapılar, “bölgesel çevre oligarşileri” olarak da tanımlanmaktadır (Del 
Roio, 2012: 220-221). 1930’daki burjuva devrimine kadar “sütlü kahve” elitleri, hâkim oligarşi 
temsilcileri olarak ülkeyi yönetmişlerdir. 
117 Daha önce belirtildiği gibi, kahvenin ihracattaki payı 1891’de yüzde 63’e ulaşmıştı. Kahve gelirlerinin 
milli gelirin ne kadarını oluşturduğuna dair 1910 öncesine ait veri bulunmamaktadır (De Paiva Abreu 
ve Bevilaqua, 2000: 33).     
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sektörlerde daha ileri teknolojinin ve yeni üretim tekniklerinin kullanılmasına yol 

açacak boyuta ulaşamamıştı. Kahve elitlerinin çıkarları açısından, kahvenin üretimi, 

hazırlanması, işlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasına dayalı dış pazara 

yönelik kahve sektöründe sermaye birikimi ve sanayileşme sürecinin hızlanması 

öncelikliydi. Bu açıdan “kahve ekonomisi”, temel olarak dışa dönelik sanayileşme ya 

da ihracata dayalı sanayileşme stratejisine dayalıydı. Brezilya’nın modernleşme ve 

sanayileşme sürecinin ilk aşamasında, kahve ticareti, sanayi ekipmanların alımı için 

döviz geliri elde edilmesini, yollar, okullar ve hastaneler gibi sosyal sabit sermaye 

yatırımlarının gerçekleşmesini ve göçmenlerden oluşan nitelikli işçi gücünün istihdam 

edilmesiyle imalat sanayii için yeni bir pazar oluşmasını sağlayarak ekonomik 

büyümenin motoru haline geldi (Pelaez, 1976: 283). 

1890’lardan 1930’a kadar hammadde ve imalat ürünleri gibi belirli sektörlerle 

sınırlı olsa da, São Paulo’da yoğunlaşan ve devlet desteği olmaksızın gelişen küçük 

ölçekli sanayileşme süreci, Brezilya’da ilk kapitalist üretim güçlerinin oluşmasını 

sağladı. Kölelik başta olmak üzere kapitalizm öncesi yapıların hızla çözüldüğü bu 

dönemde, São Paulo merkezli bir işçi sınıfı hareketi ortaya çıktı. Tekstil dışındaki 

sektörlerde fabrikaların büyük kısmı on ila yirmi kişi çalıştıran çok küçük ölçekli 

kuruluşlardı ve çalışma koşulları modern standartlardan çok uzaktı. Özellikle kırsal 

kesimden gelen doğma büyüme Brezilyalıların çoğu okuma-yazma bilmedikleri ve 

yazılı talimatları takip edemedikleri için, genellikle göçmen işçiler istihdam 

ediliyordu. Bu koşullarda, belirli bir sektörle sınırlı da olsa, sanayi işçileri, 

sendikalarda örgütlenmeye ve daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları için 
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eylemlerde bulunmaya başladı.118 Özellikle 1917 genel grevi, Brezilya’da işçi sınıfı 

bilincinin oluşması açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı. São Paulo’da Rodolfo 

Crespi tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin yüzde 25’lik ücret artışı taleplerinin 

karşılanmaması üzerine başlattıkları grev kısa sürede yayılarak 20 bin işçinin katıldığı 

ve gündelik hayatın durma noktasına geldiği etkili bir genel greve dönüştü. Grev 

sonucunda, işverenler yüzde 20’lik ücret artışı yapmayı ve çalışma koşullarını 

iyileştirmeyi kabul ettiler. İşçi hareketinin hızla yükseldiği bu dönemde, 1922’de 

Brezilya Komünist Partisi (Partido Comunista Brasileiro/PCB) kuruldu ve 1930’lar 

boyunca en güçlü örgütlü sol parti olarak faaliyet gösterdi.  

1920’lerde “sütlü kahve” uzlaşısına karşı giderek artan hoşnutsuzluk 

sendikaların protesto eylemleri ve grevleriyle sokaklarda kendini gösterirken, 

kışlalarda art arda ayaklanmalar çıkmaya başlamıştı. Bu dönemde tenentes (teğmenler) 

olarak anılan, çoğu Almanya’da eğitim görmüş genç askerler119 ordu içinde 

cumhuriyet karşıtı güçlü bir lobi oluşturarak siyasete daha fazla müdahil oldular. İlk 

tenentes ayaklanması, 1922’de Rio de Janeiro’daki Copacabana üssünde gerçekleşti, 

ardından 1924’te São Paulo ve Rio Grande do Sul’da iki önemli ayaklanma daha çıktı. 

                                                           
118 Bu eylemlerin çoğu, hükümet tarafından çok sert bir şekilde bastırıldı. Örneğin, 1906’da, São 
Paulo’da yüzde 10’luk ücret kesintisini protesto eden demiryolu işçilerinin eylemi, kitlesel tutuklamalar 
ve askerî müdahale ile karşılandı. Şunu da belirtmek gerekir ki, İtalya ve İspanya’dan gelen göçmen 
işçilerin sendikacılık deneyimine sahip olması, Brezilya’daki ilk sendikal örgütlenmeler üzerinde çok 
etkili oldu. Bu dönemde, São Paulo’daki sendikalarda anarko-sendikalizm, Rio de Janeiro’dakilerde ise 
sosyalizm daha baskındı. Anarko-sendikacılar, daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret gibi hedefler 
için mücadele ederken, sorunlarının ancak sosyalist bir hükümetle çözüleceğine inanan sosyalist 
sendikacılar kısa dönemdeki hedeflerinden taviz vermiş ve uzun döneme yönelik politikalar 
belirlemişlerdi. São Paulo’daki çalışma koşullarının daha ağır olması, kısa döneme odaklanan anarko-
sendikal geleneğin burada yerleşmesinde belirleyici oldu (Skidmore, 1999: 86-87).  
119 Almanya’da eğitim gören bir grup asker, ordu içinde fikirlerini yaymak için 1913’te A Defesa 
Nacional adında bir dergi çıkarmaya başladı. Bu grup, Mustafa Kemal’e hayranlıkları ve Jön Türk 
hareketine ideolojik yakınlıklarından dolayı “Jön Türkler” olarak da anılıyordu (Skidmore, 1999: 100). 
Bertoldo Kilinger, Estevão Leitão de Carvalho  ve Euclides Figueiredo gibi isimlerin öncülüğünde, ordu 
içinde önemli bir fraksiyon haline gelen “Jön Türkler”, 1932’de Vargas rejimine karşı São Paulo’da çıkan 
ayaklanmada öncü rol oynadılar (McCann, 2004: 497).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estev%C3%A3o_Leit%C3%A3o_de_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides_Figueiredo


143 
 

İşçilerin ve orta sınıfın da katıldığı bu ayaklanmalar zamanla Latin Amerika’da 

askerlerin tepkisinin tipik bir biçimi haline gelen ve tenentismo olarak adlandırılan bir 

siyasi-militer hareketin doğmasına yol açtı. Özellikle 1924’te Luís Carlos Prestes 

öncülüğünde Rio Grande do Sul’da başlayan ve 1927’ye kadar süren ayaklanma 

(Coluna Prestes) işçilerin geniş ölçekli katılımını sağlamayı başardı ve 1930 

Devrimini tetikleyen önemli bir unsur oldu.120 

Diğer yandan, cumhuriyetin ilanı, oligarşi içi grupların çıkarlarını uzlaştırmaya 

yetmemişti. Önce 1873 ekonomik krizi, ardından Birinci Dünya Savaşı ve 1929 

Bunalımı, kapitalist sınıf uzlaşısını art arda sarsan büyük şoklara neden oldu. Her 

şeyden önce, köleliğin sona ermesi ve işgücü piyasasının oluşması süreci, yeni 

koşullara uygun, etkin bir para politikası gerektirdi. Kahve üreticilerinin işçilerin 

ücretlerini ödemek için sürekli kredi talep etmeleri, ekonomide likidite sorunlarına 

neden oldu. Sanayi kapitalizminin ilk genel krizi olarak bilinen 1873-96 krizi boyunca 

dünya genelinde fiyatlardaki hızlı düşüş, kahve ihracatçılığına dayalı Brezilya 

ekonomisinde durgunluğa yol açtı. Bu koşullar altında Cumhuriyetin ilk Finans Bakanı 

Rui Barbosa, para piyasasını yeniden dengelemek ve üreticiler için güçlü bir mali 

sistem geliştirmek için girişimlerde bulundu ve para arzını artırdı. Ancak, 1890’dan 

itibaren para arzındaki hızlı artış, finansal krizi çözmek yerine bir başka büyük kriz 

doğurdu.121 Brezilya’nın ilk sivil devlet başkanı olan ve 1894’de seçimle işbaşına 

gelen Prudente de Morais’in finansal krizi çözmek için dış borçlanma yoluna gitmesi 

                                                           
120 Coluna Prestes, toprak reformu talebi de içeren ve işçilerin desteğini alan önemli bir tenentes 
ayaklanması olmasına rağmen,  tarım ve sanayi işçilerini birleştirebilecek ve kahve elitlerinin 
hâkimiyetini tehdit edecek düzeyde bir hareket yaratmayı başaramamıştır (Meade, 2010: 125-130).  
121 Hükümetin girişimleri destelemek için açtığı krediler, sahte işletmeler ortaya çıkardı ve büyük bir 
spekülasyon dönemi başladı. Kamu açığı ve enflasyon arttı, birçok işletme iflas etti, borsa krize girdi, 
ödemeler dengesi giderek bozuldu ve bundan sonraki süreçte belirleyici olan kahve endüstrisinde 
üretim fazlası sorununun ilk sinyalleri ortaya çıktı (Soares, 2011: 3). 
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ise, soruna yeni bir boyut kazandırdı. Bu koşular altında, Campos Alles döneminde 

(1898-1902) giderek artan dış borçlar, üretim fazlası yüzünden kahve fiyatlarının ve 

ihracat gelirlerinin düşüşüyle kırılganlaşan Brezilya ekonomisini uluslararası finans 

piyasalarına bağımlı hale getirdi.122  

Brezilya ekonomisi, Birinci Dünya Savaşı ve Büyük Bunalım gibi büyük 

krizlere sahne olan 20. yüzyılın ilk çeyreği boyunca kahve ihracatı gelirlerinin ve 

sermaye akışının istikrarsızlaşması karşısında giderek kırılganlaştırdı. Mali politika, 

para politikası ve dış borç gibi hükümetin elindeki sınırlı araçlar sorunu çözmek yerine 

ertelemişti.123 Savaş sonrasında yaşanan kısa süreli ekonomik canlanma ve 1922’de 

kahve fiyatlarının tekrar yükselmesi, 1926’ya kadar yine sınırlı bir ekonomik iyileşme 

sağladı. Ancak kahve endüstrisinde üretim fazlası sorununun aşılamaması, kahve 

fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısındaki kırılganlığın devam etmesi ve kahve 

fiyatlarındaki yükselişle doğru orantılı olarak artan sermaye akışına bağımlılığın 

kırılamaması yüzünden Brezilya ekonomisi 1929 Bunalımında çok büyük bir şok 

yaşadı. Büyük Bunalım, Brezilya’yı uluslararası kahve piyasası aracılığıyla vurdu ve 

fiyatlardaki hızlı düşüşle (1929’da 22,5 sentten 1931’de 8 sente, yüzde 60’lık bir 

düşüşle) kahve ekonomisinin krize girmesi, sanayileşmeden ve devletin 

güçlenmesinden yana bir burjuva devrimini tetikledi.  

                                                           
122 Rotschild başta olmak üzere uluslararası bankalarla pazarlık sonucu 10 milyon sterlin borç alan 
Brezilya hükümeti, borçlanma karşılığında para arzını düşürmeyi, hükümet harcamalarını kısmayı, 
yönetimi modernleştirerek vergileri artırmayı ve tüketim üzerine yeni vergiler koymayı kabul etmişti 
(Soares, 2011: 4). 
123 1906’da sabit döviz kuruna geçilmesi ve devletin üretim fazlası kahveyi satın alarak arz-talep 
dengesini korumaya çalışması ihracatçı sektörleri güçlendirmişti. Bununla birlikte, 1907’deki 
uluslararası finans krizinin Brezilya’ya sermaye akışını hızlandırması, ekonomide bir ölçüde iyileşme 
sağladı (Furtado, 1965: 195-97; Soares, 2011: 7). 1900-13 arası dönemde kauçuk ihracatındaki artış 
(rubber boom) sayesinde Brezilya ekonomisinde büyüme gerçekleşti, ancak Birinci Dünya Savaşı 
nedeniyle sermaye akışının azalması ve dış talebin düşmesiyle ihracat gelirlerinin de düşmesi, cari 
dengeyi bir kez daha alt üst etti ve ekonomiyi resesyona soktu. 
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II. İÇE YÖNELİK BİRİKİM VE PASİF DEVRİM SÜREÇLERİ (1930-

1981)  

Büyük Bunalım’ın ardından kapitalizmin dünya ölçeğinde yeniden yapılanma 

sürecine girdiği 1930’lu yıllar, Brezilya’yı “çevre”den “yarı-çevre” konumuna 

taşıyacak ve ülkenin dünya ekonomisine daha ileri bir düzeyde eklemlenmesini 

sağlayacak hızlı bir sanayileşme sürecinin başlangıcı oldu. 1929 Bunalımı karşısında 

kahve sektörünü korumak için hükümetin son çare olarak üretim fazlasının eritilmesi, 

yani kahve stoklarının yakılması yoluna gitmesi, 1930’lardan itibaren tarım ihracatı 

üzerine kurulu ekonomik modelin sorgulanmasına yol açtı. Tarım ihracatçılığının 

kırılganlığı sanayileşmeyi zorunlu kılmıştı. Diğer geç kapitalistleşmiş ülkelerde 

olduğu gibi Brezilya’da da sanayileşme sürecinde devlet, hem sermaye birikiminin 

yönetilmesinde hem de sınıf mücadelesinin kontrol altında tutulmasında aktif rol 

üstlendi.  

Brezilya’da pasif devrim, küresel ekonomiye eklemlenme sürecinde gelişmeyi 

mümkün kılacak bir strateji olarak devreye girdi. İlk bölümden hatırlanacağı gibi, 

Cardoso ve Faletto’nun geliştirdiği ve Evans’ın Brezilya örneğinde incelediği bu 

gelişme biçimi “bağımlı gelişme”ydi. Bağımlı gelişmeyi mümkün kılan koşullar, 

yabancı sermayenin ülkeye girişinin kolaylaştırılmasına, fakat aynı zamanda yerel 

sermayenin de çıkarlarının korunmasına dayanıyordu. Bunun için, bir yanda ücretlerin 

düşük tutulması sağlanırken diğer yanda sınıf mücadelesinin kontrol altına alınması 

gerekiyordu. Dolayısıyla pasif devrim, sivil toplum karşısında devletin güçlendiği, 

başka bir ifadeyle baskı kurmakla birlikte rıza sağlamayı da amaçlayan hegemonik 

araçlar yerine sadece zor ve tahakküme dayalı dikta araçlarının öne çıktığı bir 

toplumsal dönüşüm sürecini işaret ediyordu (Coutinho, 2012: 103). Brezilya’da pasif 
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devrim, ilk olarak 1930’da Vargas’ı iktidara getiren burjuva devrimiyle ortaya çıktı ve 

1937’de Vargas’ın diktatörlüğünü ilan etmesiyle derinleşti. Bu dönemde korporatist-

popülist politikalarla sağlanan kapitalist sınıf uzlaşısı, Brezilya’nın hızlı 

kapitalistleşme sürecinin temel dayanağı oldu. 1964 Askerî Darbesi ise, bağımlı 

gelişme koşullarını büyük sermaye gruplarının ihtiyacına uygun şekilde yeniden 

düzenledi ve pasif devrimin niteliğini değiştirdi.  

A. Brezilya’da Pasif Devrim Süreci Olarak Vargas Dönemi (1930-45) 

Brezilya’da burjuva devrimi için koşullar, ticari tarıma dayalı sermaye 

fraksiyonunun krize girdiği, çıkarları sanayileşmeden yana olan yeni bir sermaye 

fraksiyonunun oluşmaya başladığı, proletaryanın ortaya çıktığı, bir yandan hâkim 

oligarşinin müttefiklerini kaybetmesiyle feodal bir krizin, diğer yandan ordunun 

siyasete müdahalesiyle devlet içerisinde siyasal temsil krizinin baş gösterdiği 

1920’lerde olgunlaşmaya başladı (Del Roio, 2012: 220). Bu süreçte, Birinci 

Cumhuriyet’in temelini oluşturan São Paulo ve Minas Gerais elitlerinin temsilcileri 

arasındaki ittifakta çatlaklar ortaya çıktı ve Rio Grande do Sul’da büyükbaş hayvan 

yetiştiriciliği işine bağlı oligarşi giderek güçlendi. Cumhuriyeti kuran hâkim 

oligarşinin aksine, çıkarları devletin merkezi otoritesinin güçlenmesinden ve 

sanayileşmeden yana olan Rio Grande do Sul oligarşisi, şehirli orta sınıf ve ordu 

içerisindeki genç ve asi kesimle ittifak kurmayı başardı (Del Roio, 2012: 221). Bu 

noktada belirtmek gerekir ki, 1930’daki burjuva devrimine giden süreçte, kahve elitleri 

ile Rio Grande do Sul’da ortaya çıkan yeni oligarşinin temsilcileri arasındaki çıkar 

çatışmasının anlaşılması, tartışmalı bir konudur. CEPAL ekonomistlerine ve klasik 

Bağımlılık kuramcılarına göre, kahve merkezli tarım ekonomosinin yapısı ağırlıklı 
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olarak feodal nitelikteydi ve burjuva devrimine yol açan temel unsur, 

kapitalistleşmeydi (Font, 1987: 70). Diğer yandan, özellikle São Paulo’daki kahve 

üretiminin kapitalist niteliğine dikkat çeken Prado Junior (1966), Oliveira (1977), 

Cardoso ve Faletto (1979) gibi düşünürlere göre, kahve ekonomisi, olgun bir kapitalist 

modeldi. Buna göre, kahve ihracatına dayalı ekonominin temel sorunu, sadece tek 

yönde bir sermaye birikimi sürecine dayanmasıydı (Font, 1987: 71). Bresser 

Pereira’nın (1984) “fonksiyonel kapitalizm” ya da “ultra-holizm” olarak tanımladığı 

bu modelde, birikim süreci ve kapitalist gelişme, plantasyon üretimine dayalı ihracat 

ekonomisi ile sanayi kapitalizmini ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıyordu (Font, 

1987: 71). Bu çerçeveye göre, burjuva devrimi, esas olarak bölgesel oligarşiler 

arasındaki politik mücadelenin ürünüydü ve yapısal bir değişikliği değil, birikim 

sürecinin belirli bir alanda yoğunlaşmasına karşın ekonominin geneline yayılmasını 

hedefliyordu.  

Bu koşullarda, burjuva devrimini harekete geçiren temel etken, Brezilya’nın 

31,1 milyon pound’luk altın rezervini bir yıl içerisinde tamamen eriten, döviz kurunu 

hızla düşüren, kahve sektörüne ve ihracat gelirlerine büyük bir darbe vuran 1929 

Bunalımı oldu. Büyük Bunalım patlak verdiğinde Brezilya’da kahve elitlerinin 

kurumsal temsilcisi olan São Paulo’lu Cumhuriyetçi Parti’nin (PRP)124 lideri 

Washington Luís iktidardaydı. Luís, 1930 seçimleri yaklaşırken kahve ekonomisini 

tehdit eden kriz ortamında devlet başkanlığını Minas Gerais’li Cumhuriyetçi Parti’ye 

(PRM)125 bırakmak istemedi. İki parti arasındaki uzlaşı gereği devlet başkanlığı sırası 

                                                           
124 1873’te kurulan São Paulo’lu Cumhuriyetçi Parti (Partido Republicano Paulista/PRP), Brezilya’nın 
ilk modern cumhuriyetçi hareketidir.  
125 1888’de kurulan Minas Gerais’li Cumhuriyetçi Parti (Partido Republicano Mineiro/PRM), PRP ile 
birlikte “sütlü kahve” rejiminin iki direğinden biri olmuştur. 1937’te “Yeni Devlet” adlı dikta rejimini 
ilan eden Vargas, iki partiye de son vermiştir.  
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Minas Gerais’li temsilcilerdeydi, ancak Luís “sütlü kahve” uzlaşısını bozarak São 

Paulo Valisi Júlio Prestes’i aday gösterdi. Buna karşın Minas Gerais siyasetçileri, Rio 

Grande do Sul’daki elitlerle işbirliği yaparak ulusal kalkınma ve sanayileşmeyi 

destekleyen popülist bir siyasetçi olan Rio Grande do Sul Valisi Getúlio Vargas’ı aday 

gösterdiler. 1 Mart 1930 seçimlerini Júlio Prestes’in şaibeyle kazanması üzerine, seçim 

sonuçlarından memnun olmayan muhalifler ve ordudaki müttefikleri öncülüğünde 3 

Ekim’de Minas Gerais ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde yönetime karşı 

ayaklanmalar başladı. 24 Ekim’de askerî cunta Rio de Janeiro’daki hükümeti devirerek 

yönetime el koyduysa da, Vargas yanlısı kitlesel ayaklanmalar devam etti. 3 Kasım 

1930’da başkent Rio de Janeiro’ya gelen ve 3 bin kişilik askerî birlik tarafından 

karşılanan Vargas’ın devlet başkanı ilan edilmesiyle Birinci Cumhuriyet dönemi sona 

ermiş oldu.  

Brezilya tarihinde 1930 Darbesi ya da 1930 Devrimi olarak anılan silahlı 

hareketin, Gramscici anlamda bir “pasif devrim” olarak ele alınmasını sağlayan temel 

unsur, Birinci Cumhuriyet’in ardından kurulan, Vargas’ın temsil ettiği yeni rejimin, 

sanayi burjuvazisini güçlendirmeye ve işçi sınıfını baskılamaya yönelik otoriter bir 

korporatist sisteme dayanmasıdır.126 1929 Bunalımı, merkezî hükümeti güçlendirmek 

için sağlam ve geçerli bir ekonomik gerekçe üretmiş, Vargas da bunu değerlendirerek 

ekonomiyi yönetmek için devleti merkezileştirmiş ve korporatizm temelinde güçlü bir 

otorite kurmuştur. Ekonomik krize çözüm olarak sunulan korporatizmin temel amacı, 

yükselmekte olan işçi sınıfını devlet kademelerine entegre etmek, kısacası Brezilya’da 

                                                           
126 Korporatizm, toplumsal örgütlenmenin yeni bir biçimi olarak ilk kez 1920’lerde İtalya ve 1930’larda 
İspanya’daki faşist rejimler tarafından uygulanmıştır. Meslek örgütleri aracılığıyla işçi ile işveren 
arasında “işbirliği ilişkisi” kurulmasına dayanan korporatizm, iki savaş arası dönemde faşist rejimlerde 
devlet otoritesine ve devlet şiddetine meşruiyet kazandıran bir sistem olarak uygulandığından 
genellikle faşizmle özdeşleştirilmektedir.  
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modern kapitalist ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmaktı. Bu süreci, Büyük Bunalım 

sonrasında ABD başta olmak üzere ileri kapitalist ülkelerde piyasadaki arz-talep 

dengesinin kendiliğinden kurulacağı yönündeki laissez-faire anlayışının terk edilmesi 

ve devletin piyasa ekonomisine müdahalesini öngören Keynesyen politikaların 

benimsenmesi bağlamında ele almak gerekir. 1933’te Franklin D. Roosevelt’in hayata 

geçirdiği “New Deal” politikasının özünü oluşturan temel unsur, toplumsal güçlerin 

üzerinde anlaşacağı yeni bir toplumsal uzlaşı arayışıdır. Yeni kamu kurumlarıyla geniş 

ölçekli istihdam yaratılması, işçilerin sendikalarda birleştirilmesi ve işgücü piyasasının 

hükümet tarafından denetlenmesi, “New Deal” uzlaşısının ekonomik krizin aşılması 

ve toplumsal istikrarın sağlanması için öngördüğü temel korporatizm uygulamalarıdır. 

Brezilya’da Vargas’ın kendisine ve yeni rejime yönelik São Paulo merkezli muhalefeti 

bastırdıktan sonra, 1937’de ilan ettiği “Estado Novo” (Yeni Devlet) bu açıdan, 

Brezilya’nın “New Deal”ı olarak ele alınabilir (Teixeira, 2018: 3).  

Ekonomik krizin yanı sıra, Vargas’a merkezileşmek ve otoriterleşmek için 

fırsat veren en önemli unsurlardan biri, yeni rejime karşı hem hükümeti geri almak 

isteyen São Paulo elitlerinin hem de korporatizme direnen komünist hareketin ortaya 

koyduğu güçlü muhalefet oldu. 1932’de São Paulo’da kahve elitleri öncülüğünde 

gelişen ve Brezilya silahlı kuvvetlerinin São Paulo’yu kuşatmasıyla iç savaşa dönüşen 

toplumsal ayaklanma bu açıdan önemlidir. Üç ay süren iç savaşın ardından Vargas, 

paulista muhalefetini bastırmayı başardı ve bundan sonraki süreçte São Paulo elitleri 

öncülüğündeki oligarşik düzenin baskın ideolojisi olan liberalizm ile yeni yükselen 

sanayi burjuvazisinin çıkarlarını gözeten korporatizm arasında denge kurmaya çalıştı. 

Weimar anayasası örnek alınarak hazırlanan, siyasal liberalizm ve sosyo-ekonomik 

reformculuğun bir karışımı olan 1934 Anayasası bu denge arayışının ürünüydü 
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(Skidmore, 1999: 110). Tüm bu gelişmelere karşın, kapitalist sınıf fraksiyonlarının 

çıkarlarını uzlaştırmayı ve belirli sosyal haklar ekseninde işçi sınıfının mevcut düzene 

uyum sağlamasını amaçlayan Vargas, özellikle 1930’ların ikinci yarısından itibaren 

hızla yükselen komünist hareketin direnişiyle karşılaştı.  

Vargas’ın korporatist sisteminin temel özelliği, bir yanda kırsal Brezilya’daki 

büyük toprak sahiplerinin kurduğu ekonomik, toplumsal ve siyasi sisteme hiç 

dokunmadan sanayileşmeyi ve ulusal kalkınmayı teşvik etmesi, diğer yanda bu hızlı 

dönüşüm sürecinden doğacak sınıf çatışmalarını önleyici kurumsal mekanizmalar 

yaratmasıydı. 1930’da Çalışma Bakanlığı’nın127 kurulmasıyla, Vargas, işçi-işveren 

ilişkilerini devlet denetimi altına almak ve sendikaları yasal olarak yeniden 

düzenleyerek devlete tabi kılmak için önemli bir kurumsal zemine sahip oldu. Aynı 

yıl, Çalışma Bakanı Lindolfo Collor’un çıkardığı (Collor yasası olarak anılan) 

kararname ile sendikaların devlet tarafından tanınmaları ve tüzel kişilik 

kazanabilmeleri için, devletin öngördüğü koşulları sağladıklarına dair belgeleri kayda 

geçirmeleri şart koşuldu. Bu şekilde, hükümetin yoğun baskısı altında kısa sürede 

(1931-34 arasında) binden fazla sendika “yasallaştırıldı” (Alexander ve Parker, 2003: 

56). Buna karşın, 1930’ların başlarından itibaren bu sürece karşı çıkan anarko-

sendikacı ve komünist sendikaların öncülüğünde, komünist ve komünist olmayan 

sendikaların CSU (Confederação Sindical Unitária/Birleşik Sendikalar 

Konfederasyonu) çatısı altında birleşmeleriyle büyük bir mücadele hattı kuruldu. 

1935’te Rio de Janeiro’da Brezilya Komünist Partisi (PCB) önderliğinde kurulan CSU, 

ülke genelinde bir dizi etkili genel grev örgütledi ve Vargas’a karşı işçi hareketinin 

                                                           
127 1930’da Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio) olarak 
kurulan bakanlığın ismi 1990’lar boyunca defalarca değişmiş, 2016’dan itibaren Çalışma Bakanlığı 
olmuştur.    



151 
 

yükselmesinde önemli rol oynadı.128 1930’ların ikinci yarısından itibaren sol 

hareketlerin giderek güçlenmesi, Vargas’a karşı geniş ölçekli bir toplumsal muhalefet 

cephesinin örgütlenmesini tetikledi. Böylece, 1935’te çatı örgüt olarak ANL (Aliança 

Nacional Libertadora/Özgürlükçü Ulusal İttifak) kuruldu. Komintern çizgisine yakın 

olan ANL, Nazi Almanyası’nın Batı yarımkürede etkisini giderek artırdığı ve 

Vargas’ın faşist Almanya ile ikili ilişkilerini geliştirdiği bu dönemde129, faşizme karşı 

mücadele amacıyla kurulmuş ve çok kısa bir süre içerisinde ülke genelinde geniş 

katılımlı mitingler yaparak kitleleri mobilize etmeyi başarmıştı. Bunda, ANL’nin 

onursal liderliğini üstlenen (daha önce sütlü kahve rejimine karşı geniş ölçekli tenente 

ayaklanmasını yöneten) Luís Carlos Prestes’in kitlelerle kurduğu yakın ilişkinin 

önemli bir etkisi vardı (Alexander, 1956: 231). Vargas yönetimi, ANL’yi yasa dışı ilan 

etti, merkezlerini polis baskınlarıyla kapattı ve binlerce Komünist Parti üyesini hapse 

attı.130 Vargas, Kasım 1935’ten itibaren Rio Grande do Norte’de başlayan ve önce 

Recife ve Pernambuco’ya, ardından daha güneye yayılan kitlesel ayaklanmaları 

şiddetle bastırdı ve sol muhalefete karşı Brezilya’da 1930’larda hızla örgütlenen faşist 

hareketle (integralismo) işbirliği yaptı.131 Vargas’ın anayasayı feshederek “Estado 

Novo” (Yeni Devlet) adını verdiği yeni rejimi ilan ettiği 10 Kasım 1937’ye kadar iki 

yıl boyunca Brezilya, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran sıkıyönetim düzeniyle 

                                                           
128 Örgütlü solun Komünist Parti’den ibaret olmadığını, 1928’de Porto Alegre’de kurulan ve yüzlerce 
sendikanın bağlı olduğu İşçi Partisi (Partido Trabalhista) ile tenente liderlerinden Juarez Távora’nın 
kurduğu ve Vargas rejimine ters düşen askerlerin örgütlendiği Brezilya Sosyalist Partisi’nin (Partido 
Socialista do Brasil) de dönemin önde gelen sol güçleri arasında olduğunu belirtmek gerekir. 1928’de 
kurulan İşçi Partisi (Partido Trabalhista), 1980’de kurulan ve Lula’nın önderliğini üstlendiği İşçi Partisi 
(Partido dos Trabalhodores) ile karıştırılmamalıdır.  
129 1933’ten İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar, Brezilya ve Almanya arasındaki ticaret hacmi 
hızla artmış, Almanya ayrıca Brezilya ordusuna teknik destek vermiştir.  
130 Kasım 1935’ten 1937 ortalarına kadar, 7,000 Komünist Parti üyesi hapse girmiştir (Alexander ve 
Parker, 2003: 66-67). 
131 Bütünleştirmecilik (Integralismo) hareketi, 1932’den itibaren, başta Alman ve İtalyan kökenli 
Brezilyalılar arasında olmak üzere çok hızlı bir şekilde yayılmış olan, Avrupa’daki faşist hareketlere 
benzer, paramiliter bir örgütlenmedir.     
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yönetildi ve pasif devrim sürecine direniş büyük ölçüde bastırıldı. 1937 Anayasası ile 

birlikte “Estado Novo”nun ilanı, esasında korporatist devletin hâkimiyetinin ilanıydı. 

Bundan sonraki süreçte Brezilya’nın pasif devrimi, devletin halkı/ulusu inşa eden 

temel aktör olduğu iddiasına ve Oliveira Vianna ve Gilberto Freire132 gibi ideologların 

öncülüğünde şekillenen ulus-devlet inşasına dayandı (Del Roio, 2012: 223).  

“Estado Novo”nun ilk korporatist hedefi, işgücü piyasasını yeniden 

düzenlemek oldu. 1939’da faşist İtalya’daki Çalışma Bildirgesi’nden (Carta del 

Lavoro, 1927) örnek alınarak hazırlanan yeni iş yasasıyla (fiili olarak zaten yasak olan) 

grev ve lokavt yasaklandı, toplu pazarlık hakkı kaldırıldı, işçi-işveren 

uzlaşmazlıklarının çözülmesi için iş mahkemelerinin kurulması kararlaştırıldı 

(Alexander ve Parker, 2003: 70). Ayrıca, yeni yasayla ulusal konfederasyonlara ek 

olarak bölgesel konfederasyonların kurulması ve böylece hiyerarşik örgütlenmenin 

güçlendirilerek sendikaların devlete daha bağımlı hale getirilmesi planlandı. 1940’da 

herhangi bir sendikaya üye olsun ya da olmasın tüm çalışanlara “sendika vergisi” 

ödeme yükümlülüğü getirildi. Bu verginin amacı, sendikaları finanse ederek devlete 

tabi kılmaktı. Vargas ayrıca, “Estado Novo” ile kurmayı amaçladığı korporatist devlet 

hiyerarşisine direnmemeleri için işçilere belirli kazanımlar da sundu. 1940’da asgari 

ücretin güvence altına alınması, bu kazanımlardan biriydi. İşçilerin özerkliğini yok 

etmek ve sanayi işçilerine bazı haklar tanıyarak toplumsal uzlaşı sağlamak kadar, 

köylü ayaklanmalarını önlemek ve olası işçi-köylü ittifakının önüne geçmek de 

                                                           
132 Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na danışmanlık yapan sosyolog ve hukukçu Oliveira Vianna, 
korporatist yasa ve kurumların nasıl uygulanacağı konusunda yol göstermiş, ABD’de uygulanan “New 
Deal” politikalarını inceleyerek ekonomik gelişmede devletin rolü üzerine incelemelerde bulunmuştur 
(Teixeira, 2018: 1). Brezilya’da sosyoloji çalışmalarının öncülerinden olan Gilberto Freire ise, ırk temelli 
ulus-devlet inşa sürecinin mimarlarından biridir. Portekizli sömürgeciler ve Afrikalı kölelerden “yeni bir 
ırkın” doğduğunu, bu yeni ırkın ve “ırk cenneti” olarak Brezilya’nın (daha üstün gördüğü) “beyaz ırka” 
çok şey borçlu olduğunu öne sürmüştür. Freire’nin ırkçı teorileri, sömürgeciliğin ve köleciliğin 
meşrulaştırılmasında önemli bir dayanak noktası olmuştur (Meade, 2010: 146-147).  
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korporatist uygulamaların hedefleri arasındaydı. Ancak, Vargas’ın korporatist düzeni 

büyük toprak sahiplerinin kontrolünde olan kırsal kesime genişletme çabaları sonuçsuz 

kaldı (Del Roio, 2012: 226). 1933’te Tarımsal Düzenleme Genel Planı (Plano Geral 

de Organização Agrária) ile kurulan konsorsiyumlar (consórcios) aracılığıyla Vargas, 

kırsal örgütlenmeyi devletin kontrolü altına almayı hedefledi (Bak, 1985: 14). Bu 

açıdan konsorsiyumların, aynı sendikalar gibi, farklı çıkar gruplarının mikro 

düzeydeki örgütlenmelerini devlet kademelerine bağlayacak dikey bir örgütlenme 

modelinin temel bileşeni olarak işlev görmesi bekleniyordu. Bununla birlikte, tarım 

ürünleri ihracatıyla uğraşan tüccar sınıfının çıkarlarının bu sistemin içine dahil 

edilememesi, konsorsiyum temelli kırsal ekonomik gelişme planını bozan en önemli 

etken oldu.133 1930 Devriminden sonra, Rio Grande do Sul’daki deneyimlerinden yola 

çıkarak tarım sektörünü yeniden düzenlemeye çalışan Vargas, 1937 sonrasında devlet 

müdahaleciliğini tarım yerine sanayileşme üzerine yoğunlaştırdı ve tarımdaki 

hatalarından ders çıkararak, sanayi sektöründe hem üretici hem de ticari kurumlarla 

işbirliği yapmaya ve aralarında denge kurmaya çalıştı. 

Pasif devrim süreci, birinci bölümde ele alındığı gibi, sadece baskıcı 

uygulamalarla dayatılan bir yukarıdan devrim ile sınırlı değildir. Burjuva devrimi 

sonrasında gelişen uzun ve sancılı toplumsal dönüşüm sürecinde hâkim sınıfın politik 

stratejisini nasıl geliştirdiği, pasif devrimin niteliğinin anlaşılması açısından büyük 

önem taşır. Sanayileşmenin hem uluslararası konjonktürün gereği hem de burjuvazinin 

ihtiyacı olarak gündeme geldiği Büyük Bunalım sonrası dönemde134 Vargas, hem 

                                                           
133 1937’ye gelindiğinde geriye sadece işlevini büyük ölçüde yitirmiş vaziyette 441 konsorsiyum kalmıştı 
(Bak, 1985: 21).   
134 Brezilya’da Vargas dönemi, Meksika’da Lázaro Cárdenas (1934-40) ve Arjantin’de Juan Domingo 
Perón (1946-55) örnekleri ile beraber Latin Amerika’da “popülizmin altın yıllarına” örnek olarak 
gösterilir. Ancak Vargas’ın, Perón ve Cárdenas gibi kitleleri etkileme gücüne sahip, karizmatik bir lider 
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burjuvazinin hem işçi sınıfının çıkarlarını devletinkiyle uzlaştıran, sınıf temelli 

çıkarların ötesinde ortak bir “ulusal çıkar” gözetme iddiasıyla devleti ekonomik 

gelişme sürecinin merkezine yerleştiren bir sistem kurmuştur. Bu sistemde birbirine 

karşıt iki ideoloji olan liberalizm ve korporatizm, hâkim sınıfın çıkarlarını savunmak 

açısından aynı işlevi görmüştür.135 Del Roio’ya göre (2012: 222-224), Brezilya’nın 

pasif devrim sürecinde birikim stratejisi ve sınıf ilişkileri “liberal-korporatist hibritlik” 

(liberal-corporate hybridism) üzerine kuruludur. 1920’lerin sonlarında olgunlaşan ve 

1980’lere kadar süren pasif devrim süreci, “Estado Novo” döneminde olduğu gibi, 

belirli dönemlerde korporatizmin daha baskın olduğu bir karaktere bürünebilirken, 

Vargas’ın ilk döneminde (1930-37) ya da 1945’ten 1964’teki askeri darbeye kadar 

olan demokratikleşme sürecinde olduğu gibi, daha liberal bir görünüm de alabilir. 

Ancak, liberalizm ve korporatizmi birbirleriyle çelişen iki farklı güç olarak bir arada 

bulunduran hibritlik, Brezilya’da burjuvazinin hâkim sınıf olarak hegemonyasını 

kurmaya çalıştığı tüm pasif devrim süreçleri boyunca, sınıf ve sınıf fraksiyonları 

arasındaki ilişkide belirleyici olmuştur. Birinci bölümden hatırlanacağı gibi, Van der 

Pijl’in ulusaşırı sınıf oluşumu sürecini belirleyen temel unsur olarak tanımladığı, farklı 

kapitalist sınıf fraksiyonlarının çıkarlarını uzlaştırmaya yarayan “kapsamlı denetim 

kavramları”ndan biri olan “korporatist liberalizm”, “New Deal” politikalarının 

kendine özgü koşullarında devlet müdahaleciliği ve liberalizmin sentezi olarak 

şekillenmiştir. Buradan hareketle, kapitalizmin geliştiği merkez bölgelerde 

“korporatist liberalizm” temelinde kapitalist sınıf uzlaşısı sağlanırken, kapitalist dünya 

                                                           
olmadığını belirtmek gerekir. Vargas, iktidarını, siyasi partisinin tabanından ziyade, Almanya ve 
İtalya’daki faşist rejimlerde olduğu gibi, ordunun desteğine dayandırmıştır (Meade, 2010: 36).    
135 Brezilya’da liberalizm, kırsal kesimdeki oligarşilerin sahip olduğu latifundiaların dokunulmazlığı ve 
Federal Senato’da yüksek temsil gücü ile birlikte düşünülürken, korporatizm genellikle sanayi 
burjuvazisi ve kentli orta sınıf açısından devletin sağladığı güvence ve ayrıcalıklar temelinde anlaşılır.  
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sistemine eklemlenme sürecindeki Brezilya’da (ülkenin güneydoğusundaki Minas 

Gerais, São Paulo ve Rio de Janeiro üçgeninde) modern kapitalist ekonominin 

temellerinin pasif devrim süreçleriyle atıldığını söyleyebiliriz.  

Brezilya ekonomisini, hammadde ihracatına dayalı modelden kopartarak içe 

dönük sanayileşmeye yönelten 1929 Bunalımı ve kahve elitlerinin yenilgisiyle 

sonuçlanan 1930 Devrimi, ülke tarihindeki en önemli dönüşüm süreçlerinden birini 

tetikledi. Bu süreçten itibaren devletin korporatist politikalarıyla sanayileşme hız ve 

yoğunluk kazandı. 1933’ten İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1939 yılına kadar yıllık 

endüstriyel büyüme oranı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti (Hilton, 1975: 757).  Bu oran, 

ülkenin sanayi merkezi olan São Paulo’da ilaç, tekstil ve demir-çelik sanayilerinde 

yüzde 30’lara kadar çıktı. 1938’e gelindiğinde Brezilya, imalat ve makine sanayisinde 

kendi kendine yeterliliği büyük ölçüde sağlamış ve 1940’lardan itibaren Arjantin, 

Paraguay ve Bolivya gibi komşu ülkelere tekstil ve imalat başta olmak üzere sanayi 

ürünleri ihracatını hızla artırmıştı (Hilton, 1975: 757-758). Bununla beraber, 

sanayileşme sürecinde temel endüstriyel sektörlerin gelişmesinde ve sanayi 

burjuvazisinin hâkim sınıf olarak ortaya çıkmasında ordunun çok kritik bir role sahip 

olduğunu belirtmek gerekir. 1945’te “Estado Novo”nun çözülüşüyle Vargas’ın 

diktatörlük döneminin sonra ermesinin ardından,136 1950’lilerden itibaren ithal 

                                                           
136 “Estado Novo” rejiminin çökmesinde İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi önemlidir. Brezilya’nın ABD’nin 
yanında İkinci Dünya Savaşı’na girmesiyle, Vargas, “diktatörlüğe karşı savaşan bir diktatör” konumuna 
düştü ve demokratik düzene geri dönülmesi ve seçimlerin yapılması konusunda hem ulusal hem de 
uluslararası kamuoyunda ciddi bir baskıyla karşılaştı (Skidmore, 1999: 125-126). Savaştan sonra seçim 
yapılacağına söz veren Vargas, politik mahkûmlara af çıkarmak, yasaklı olan Komünist Parti’yi tanımak 
gibi bazı açılımlarda bulundu. Muhalefete belirli bir alan açılmasıyla, 1931’den bu yana Vargas’a karşı 
mücadele eden liberaller, orta ve üst-orta sınıfların ve ordu içindeki Vargas karşıtlarının desteğini 
alarak, UDN (União Democratica Nacional/Ulusal Demokratik Birlik) adında yeni bir parti kurdular. 
Başlangıçta Komünist Parti, UDN ile ittifak yaptıysa da sonrasında ittifaktan çekildi. Öğrenci hareketinin 
de bu süreçte yükselmesiyle birlikte Vargas’a yönelik baskılar giderek arttı. 29 Ekim 1945’te ordunun 
verdiği ültimatom üzerine istifa etmek zorunda kaldı.   
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ikameci modelin uygulanmasıyla ivme kazanan sanayileşme sürecinde ordu bu rolünü 

sürdürdü. 1964 Askerî Darbesi ise pasif devrimi derinleştirerek sürece yeni bir boyut 

kazandırdı.  

B. “Bağımlı Gelişme” Koşullarında Pasif Devrim Sürecinin 

Kurumsallaşması (1945-64)  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Brezilya’da sanayileşme, bunalım yıllarından 

farklı olarak, dış etkenlere karşı bir savunma stratejisinin ötesinde, ekonomiyi 

modernleştirmek ve büyüme oranlarını yükseltmek için izlenmesi gereken kaçınılmaz 

bir yol haline geldi  (Baer, 2001: 47). 1930’larda gıda ve tekstil gibi hafif sanayiyle 

sınırlı olan endüstriyel üretim, 1950’lerde devlet desteğiyle yeni sektörlerin açılması 

sonucunda ağır ve kimyasal sanayi ürünlerine yöneldi ve Brezilya’yı yarı-çevre 

konumuna taşıyacak yeni bir sanayi kapasitesi yarattı. 1950 ve 1960’lı yıllarda, sadece 

Brezilya’da değil, Latin Amerika’nın genelinde, ithal ikameci sanayileşme politikaları 

yoğun bir şekilde uygulandı. Dahası, ithal ikamecilik, 1948’de Şili’nin başkenti 

Santiago’da kurulan CEPAL (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler 

Ekonomik Komisyonu) ekonomistleri tarafından Latin Amerika’ya ekonomik 

bağımsızlık kazandıracak bir model olarak sunuldu. İthalat kotaları ve döviz 

kontrolleriyle iç pazarın koruma altına alınması, yeni sanayiler için sermaye malları 

ithal eden yerli ve yabancı şirketlere ayrıcalık tanınması, kalkınma bankalarıyla belirli 

sanayi sektörlerine ucuz kredi sağlanması ve devletin demir-çelik gibi özel sermayenin 

yatırım yapmak istemeyeceği ağır sanayi sektörlerine doğrudan katılması gibi 

politikalara dayanan ithal ikamecilik, CEPAL Okulu tarafından, çevrenin merkeze 

bağımlılığını kırabilecek bir strateji olarak geliştirilmiştir. Ne var ki, 1950 ve 



157 
 

1960’larda Latin Amerika’da uygulanan ithal ikameci sanayileşme stratejisinin en 

önemli özelliği, bu süreçteki devlet yatırımları ve teşviklerinin doğrudan dış yatırımlar 

ve dış borçlarla finanse edilmesi, yani “içe dönük” kalkınma stratejisinin en temelinde 

yabancı sermayeye dayanmasıydı (Baer, 1972: 98). 1950’lerden itibaren Arjantin, 

Brezilya ve Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinin yüzde 5’in üzerinde yıllık 

ekonomik büyüme oranları yakalamalarını sağlayan ithal ikameci sanayileşme 

politikaları, 1970’lerde iflas etmiş ve cari açık, ödemeler dengesi bozuklukları, yüksek 

enflasyon ve gelir dağılımı eşitsizliği gibi bir dizi soruna yol açmıştı. Sunkel’e göre 

(1969: 29), Latin Amerika’da ithal ikamecilik, yabancı sermayeye dayandığı için 

başarısız olmuş; içe dönük sanayileşme deneyimi çevrenin bağımlılığını kırmak bir 

yana, ivme kazandırdığı yabancı sermaye akışlarıyla, çevreyi merkeze daha da bağımlı 

hale getirmişti.  

Birinci bölümden hatırlanacağı gibi, Cardoso ve Faletto (1979), devletin yerli 

ve yabancı sermayenin üzerinde uzlaşabileceği birikim koşullarını sağlayabildiği 

Brezilya, Arjantin, Meksika ve Şili gibi ülkelerde “bağımlılık içinde gelişme”nin 

mümkün olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte, Latin Amerika örnekleri 

içinde sadece Brezilya, ağır sanayi sektörlerinde uzun süreli ve hızlı bir gelişme ile 

birlikte, kalkınmacı (desenvolvimentista) bir ideoloji çerçevesinde sermaye arzını 

sürekli artırabilecek güçlü kurumsal temelleri kurmayı ve böylelikle Almanya, İtalya 

ve Rusya’daki sanayileşme örneklerine bir ölçüde yakınlaşabilmeyi başarmıştır 

(Hirschman, 1968: 8-9). 1952’de kurulan Brezilya Kalkınma Bankası’nın 

(BNDES/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)  fonlarıyla özel 

programlar uygulandı ve başta otomotiv olmak üzere gemi inşa sektörü ve ağır makine 

sanayileri hızla gelişti. Hızlı sanayileşmenin en önemli sonucu, yüksek ekonomik 
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büyüme oranlarıydı. 1947-62 arasında ekonominin ortalama yıllık büyüme oranı 

yüzde 6’nın üzerinde iken, en yoğun sanayileşme sürecinin yaşandığı 1956-62 arası 

dönemde bu oran yüzde 7,8’i buldu (Baer, 2001: 63). Bu süreçte ekonomik büyümenin 

sadece yüzde 18’inin tarımsal büyümeden kaynaklanması, Brezilya’nın artık bir 

“tarım ekonomisi” olmadığını ve sanayinin ekonominin en dinamik sektörü haline 

geldiğini göstermektedir.  

BNDES ile birlikte 1950’lerde kurulan en önemli devlet kurumu, Latin 

Amerika’nın en büyük petrol şirketi olan Petrobras’tı. 1945’te kurduğu Brezilya İşçi 

Partisi (Partido Trabalhista Brasileiro/PTB) ile 1950 seçimlerini kazanan ve siyaset 

sahnesine geri dönen Vargas, 1953’te Petrobras’ın kurulmasını ve devletin petrol 

arama, çıkarma ve üretim faaliyetlerinde tekel haline gelmesini sağladı. Dünyadaki ilk 

ulusal petrol şirketlerinden biri olan Petrobras, 1960’larda petrokimya sektörüne 

girerek önemli bir sanayi dalının gelişmesini sağladı, 1970’lerden itibaren hızla 

uluslararasılaştı, petrol ve doğalgaz üretiminin artmasında ve yerli teknolojilerin 

geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla Petrobras, devletin birikim 

sürecini yönetmesinde güçlü bir araç haline geldi. Vargas, ulusal elektrik şirketi 

Eletrobras’ın kurulmasını da tasarladı, ancak Ulusal Kongre’de yoğun bir muhalefetle 

karşılaşınca projeyi hayata geçiremedi. Latin Amerika’nın en büyük elektrik şirketi 

olan Eletrobras, daha sonra, 1962’de, Goulart döneminde kuruldu. Devlet böylelikle, 

Brezilya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sanayileşme sürecinin en önemli 

sorunlarından biri olan enerji darboğazının aşılmasında ve uluslararası şirketlerin 

yatırım yapmak istemediği alanlara yatırım yaparak, petrol, çelik ve elektrik 

sektörlerinin gelişmesinde kilit rol oynadı. Bu doğrultuda gayri safi yatırım 
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harcamalarında devletin payı, 1953-56 arasında yüzde 25 iken, 1957’de yüzde 37’ye, 

1960’da ise yüzde 48’e çıktı (Evans, 1979: 93).  

Sermaye-yoğun endüstriyel üretimde hızlı bir artış sağlayan ithal ikameci 

sanayileşmeye dayalı yeni birikim stratejisi, Brezilya’yı yabancı sermaye için çok 

önemli bir çekim merkezi haline getirdi. Bu süreçte “kalkınmacı” devletin üstlendiği 

en önemli rol, ulusal kalkınma stratejileriyle çokuluslu şirketlerin yatırım 

stratejilerinin çatışmaması için sürekli arabuluculuk yapmak ve ekonominin 

uluslararasılaşması sürecinin çelişkilerini çözmeye çalışmaktı. 1945’te kurulan Döviz 

ve Kredi Denetim Kurumu (SUMOC/Superintendência da Moeda e do Crédito), bu 

doğrultuda hayata geçirilen en önemli mekanizmalardan biriydi. 1955’te yürürlüğe 

konan SUMOC’un 113. Yönergesi’yle, kur sabitlemeye gitmeden (kur değişiminden 

doğacak riskleri önlemeden) makine ve teçhizat ithalatı yapılmasının önü açıldı ve 

böylelikle yurtiçi üretimin artması için gerekli girdilerin ülkeye doğrudan dış yatırım 

şeklinde ucuz olarak girmesi sağlandı. Bu yolla, hem yabancı sermayenin yatırım 

yapması kolaylaştırılmış hem de ödemeler dengesi sorunlarına yol açmadan sermaye 

malı ithalatının artırılması ve ulusal sanayinin (başta otomotiv sanayi) hızlı bir şekilde 

modernleştirilmesi planlanmıştı (Caputo ve Melo, 2009: 524, 518).  

Cardoso ve Faletto (1971: 130-131), bağımlı gelişme modelinin başarılı 

olmasını ekonominin üç sektörünün (ulusal ve yabancı özel sektör ile devlet sektörü) 

eşzamanlı büyümesine bağlamışlardır. SUMOC’un 113. Yönergesi’nin bu açıdan üç 

sektörü birden ayakta tutan bir “tripod” işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 

yabancı sermayeye sağlanan avantajlar sayesinde Brezilya, Arjantin ve Meksika ile 

birlikte Latin Amerika ülkeleri içinde en çok yatırım çeken üç ülkeden biri haline geldi. 

1955-63 arasında Brezilya’ya yapılan doğrudan dış yatırımların toplam değeri 497,7 
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milyon dolardı ve bunun 216,5 milyon dolarını, yani yüzde 43,5’ini General Motors 

ve Ford başta olmak üzere ABD’li şirketlerin yatırımları oluşturuyordu (Caputo ve 

Melo, 2009: 524, 530). Ayrıca, bu dönemde ABD’li imalat şirketlerinin Brezilya’daki 

birleşme ve satın alma faaliyetlerini artırması (1946-50 arasında yüzde 9, 1951-55 

arasında yüzde 22, 1956-60 arasında ise yüzde 33)  ülke sanayisindeki oligopolcü 

yapıyı güçlendirdi (Anglade, 1985: 57).    

1946 Anayasası ile başlayan ve 1964 Askerî Darbesi’ne kadar süren İkinci 

Cumhuriyet döneminde kapitalist devletin bir diğer rolü, hızlı sanayileşme sürecinin 

ve ithal ikameci birikim koşullarının yol açtığı eşitsizliklerden doğacak sınıf 

çatışmalarını bastırmaktı. Popülizm, bu dönemde kendilerini halktan biri, dolayısıyla 

halkın doğrudan temsilcileri olarak ortaya koyan karizmatik liderler aracılığıyla 

kitleleri siyasete dâhil etmenin ve böylelikle toplumsal dönüşüm sürecinde sınıf 

mücadelesini baskı altına almanın temel aracı oldu. Özellikle Vargas’ın ikinci dönemi 

(1951-54) ve João Goulart dönemi (1961-64) Brezilya’da popülist siyasetin tipik 

örnekleridir (Fonseca ve Monteiro, 2005: 215-217). Bu iki dönem, Del Roio’ya göre 

(2012: 224-225), Brezilya’da pasif devrimin “devlet kapitalizmi” şekline büründüğü, 

devlet aygıtının içinde birikim sürecini yöneten politikacı, sivil ve askerî bürokrat ve 

devlet kurumlarının yöneticilerinden oluşan bir grubun diğer gruplar üzerindeki 

hegemonyasını güçlendirdiği dönemlerdir. Evans’ın (1979: 46) “devlet burjuvazisi”, 

Van der Pijl’in (1998, 84) ise “devlet sınıfı” olarak tanımladığı bu grup, sanayileşme 

sürecini bir bütün olarak kapitalizmin genel çıkarları doğrultusunda yönetmeye çalışan 

bir kapitalist sınıf fraksiyonu olarak anlaşılmalıdır.  

Bu dönemde ayrıca, 1946 Anayasası ile özel mülkiyet sistemini güçlendiren 

yasal düzenlemeler yapılması ve çoğunluğu liberal ve muhafazakâr temsilcilerden 
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oluşan bir kurucu meclisin toplanması, pasif devrim sürecine kurumsal bir içerik 

kazandırmıştır (Del Roio, 2012: 224). Bu kurumsal çerçevenin, madun sınıflar 

açısından anlamı ise, işçi sınıfının korporatizm aracılığıyla kontrol altında tutulmaya 

devam edilmesi ve kırsal kesimde latifundia sisteminin çözülmesini öngören toprak 

reformu taleplerinin bastırılması olmuştur. Hızlı sanayileşme sürecinin kırdan kente 

göçü artırması ve kentli nüfus oranının 1950’lerde ortalama yüzde 5,4 artması, tarımsal 

üretimde de kentteki talebi karşılayabilecek nitelikte bir artış olmasını gerektirmişti137 

(Baer, 2001: 67). Tarımda üretkenliğin artırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması, 

tarım sektörünün modernize edilmesini, yani kırsal kesimin de kapitalist bir dönüşüm 

sürecinden geçmesini zorunlu kılıyordu. Ancak, Brezilya’da köleciliğin sona ermesi 

ve kapitalist üretim ilişkilerinin kurulması sürecinde burjuvaziyle oligarşi arasında 

kurulan tarihî ittifak, latifundiaların özel mülkiyet haklarıyla korunmasına 

dayandığından, tarımın modernleşmesi latifundia sistemine dokunmadan 

gerçekleşmeliydi. Buna karşın 1950’lerin sonlarından itibaren yükselen toprak 

reformu talepleri (yasayla ya da zorla reform/reforma agrária na lei o na marra) kırsal 

kesimdeki sınıf mücadelesinin latifundia sistemiyle baskı altında tutulmasının artık 

mümkün olmadığını gösterdi (Salles, 2013: 42).  

Brezilya kırsalında sendikacılık, 30 yıllık bir çabanın ardından, 1950’lilerin 

sonlarında gelişmeye başladı. 1957’de kurulan Brezilyalı Çiftçiler ve Tarım İşçileri 

Birliği (Uniãodos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil/ULTAB) ve 

1963’te kurulan Tarım İşçileri Ulusal Konfederasyonu (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura/CONTAG) bu dönemde gelişen kırsal örgütlenmenin 

                                                           
137 İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Brezilya’da tarım sektörü yıllık ortalama yüzde 4,5’luk 
büyümeye devam ettiyse de, bu büyüme tarımda üretkenliğin artmasından değil, yeni toprakların 
tarımsal alana açılmasından kaynaklanmıştır (Baer, 2001: 66-67). 
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iki önemli örneğiydi. Ayrıca, 1945’te Pernambuco’da kurulmakla birlikte o dönemde 

etkin olamayan Köylü Birlikleri’nin (Ligas Camponesas) 1955’te yeniden canlanması 

ve Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Rio Grande do Sul başta olmak üzere birçok eyalete 

yayılması, toprak reformu mücadelesine ivme kazandırdı. Köylü Birlikleri, kentlerde 

sendikalarla birlikte örgütlenerek geniş katılımlı toplantı ve mitingler düzenledi ve 

1960’larda köylü-işçi ittifakından bahsetmeyi mümkün kılacak bir dizi kurumsal 

mekanizmanın hayata geçirilmesini sağladı (Del Roio, 2012: 226). Diğer yandan, 

Soğuk Savaş koşullarında Brezilya Komünist Partisi’nin (bir kez daha) 

yasaklanmasıyla baskı altına alınan sol mücadele, Vargas’ın geri dönüşünden itibaren 

adım adım büyümeye başlamıştı. 1962’de kurulan sosyalist çizgideki Halk Hareketi 

(Ação Popular/AP), öğrenci hareketinin yükselmesinde ve radikal bir reform ve 

toplumsal dönüşüm talebiyle Goulart yönetimi üzerinde baskı yaratılmasında önemli 

rol oynadı.      

 

Tablo 3: Goulart Döneminde (1960-63) Enflasyon, DDY ve GSYİH Büyüme 

Oranı  

 Enflasyon 

Oranı 

Doğrudan Dış Yatırımların 

(DDY) Toplam Değeri 

(Milyon Dolar) 

GSYİH Büyüme Oranı  

1960 %25,4 107,2  %9,4 

1961 %34,7 39,2 %10,3 

1962 %50,1 20,1 %5,3 

1963 %78,4 4,5 %1,5 

Kaynaklar: Enflasyon oranı: Skidmore (1999: 156); DDY Toplam Değeri: Caputo ve 

Melo (2009:521) ve GSYİH Büyme Oranı: Baer (2001: 71).  

 

 Yukarıdaki tabloda görülebileceği gibi, 1960’ların başlarında ithal ikameci 

politikaların olumsuz etkileri ortaya çıkmıştı ve Brezilya ekonomisi daralmaya, 

enflasyon oranı hızla yükselmeye ve ödemeler dengesi açık vermeye başlamıştı. 
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Ağustos 1961’te bu koşullar altında istifa eden Jânio Quadros’un yerine Brezilya İşçi 

Partisi (PTB) lideri Goulart’ın geçmesi ise, ABD’li kreditörler başta olmak üzere 

yabancı sermaye temsilcilerini rahatsız etti ve bu rahatsızlık sermaye girişinin hızla 

azalmasına yol açtı. 1953’te Vargas hükümetinin çalışma bakanı olan ve Vargas’ın 

popülist politikalarını izleyen Goulart, işçi ücretlerinin yükseltilmesi ve toprak 

reformu yapılması gibi alt sınıflardan gelen talepleri belirli bir ölçüde karşılamaya ve 

yüzde 50’lere dayanan enflasyonun yarattığı toplumsal huzursuzluğu gidermeye 

çalıştı. Böylece, bir yandan olası bir askerî darbe karşısında kendisini destekleyecek 

önemli bir taban kazanırken diğer yandan ücretlerdeki artışın tüketimi artırmasıyla iç 

piyasadaki tıkanıklık sorununu çözmüş olacaktı. Ancak, Goulart’ın (Celso Furtado 

gibi CEPAL ekonomistleri danışmanlığında hazırlanan) ekonomik reform programı, 

hem düşük ücretlerden yararlanan sanayi burjuvazisi ve yabancı yatırımcıların hem de 

latifundiaların çözülmesinden korkan kırsal oligarşinin endişe duymasına yol açtı. 

İthal ikameciliğin sağladığı ekonomik dinamizmin ortadan kalkmasıyla kapitalist sınıf 

uzlaşısına imkân tanıyan koşulların değişmesi, devlet kapitalizminin büyük sermaye 

gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılanmasını gerektirmişti. 

Bu doğrultuda, Küba Devrimi’nin ardından Latin Amerika’da ABD emperyalizminin 

çok yoğun hissedildiği Soğuk Savaş koşullarının da etkisiyle, Brezilyalı alt sınıfların 

hızlı mobilizasyonu, devrim ihtimalinden korkan sermaye temsilcilerini ordu 

içerisindeki ABD ile yakın ilişkileri bulunan askerlerle yakınlaştırdı.  Bu bağlamda, 

1964 darbesinin, hem Vargas ve Goulart’ın temsil ettiği popülist gelenekte bir burjuva 

devrimi ihtimaline hem de antikapitalist, demokratik bir devrim tehdidine karşı 

yapıldığını söyleyebiliriz (Salles, 2013: 47-48). Bundan sonraki süreçte, devlet 

kapitalizmi yeni bir birikim rejimi altında yeniden yapılandı. Bir yanda devlet 
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kurumlarını yeniden düzenleyerek korporatist devleti güçlendiren diğer yanda dış 

ticaretin liberalleşmesini ve ekonominin dışa açılmasını sağlayan askerî rejim, 

1930’lardan bu yana liberal-korporatist hibritlik temelinde gelişen pasif devrim 

sürecini bir başka seviyeye, son aşamasına taşıdı (Del Roio, 2012: 228).  

C. Askerî Diktatörlük Döneminde “Alt-Emperyalist” Gelişme ve Pasif 

Devrimin Derinleşmesi (1964-81) 

1964 darbesiyle kurulan askerî diktatörlük, 1960’ların başlarındaki ekonomik 

krizi çözmekle ve yükselen sınıf mücadelesini bastırmakla kalmamış, Brezilya’yı Ruy 

Mauro Marini’nin (1972: 14) “alt-emperyalizm” (sub-imperialismo) olarak 

tanımladığı bağımlı gelişmenin en üst seviyesine taşımıştır. Brezilyalı Bağımlılık 

kuramcısı Marini, “ekonomik mucize” olarak anılan 1968-73 arası dönemde 

Brezilya’nın ekonomik gelişmesini, ABD emperyalizminin açık bir tezahürü ve Latin 

Amerika’daki karşılığı olarak ele alır. Buna göre, askerî devlet, artı değeri emperyalist 

merkeze aktarmakla kalmayıp bölgedeki Bolivya ve Paraguay gibi daha az gelişmiş 

ülkelerin artı değerine el koyarak, Brezilya’yı Latin Amerika’da emperyalist 

genişlemenin yayılabileceği bir merkez haline getirmiştir138 (Marini, 1965: 21). Alt-

emperyalizm, Marini’ye göre (1972: 14), bağımlı gelişmenin tekel ve finans kapital 

seviyesine ulaştığı biçimdir. Buna göre, bağımlı gelişmenin alt-emperyalizm düzeyine 

ulaşabilmesi için, öncelikle söz konusu ülkenin uluslararası işbölümü içerisinde 

Wallerstein’in yarı-çevre olarak kavramsallaştırdığı konuma gelmesi gerekir. İkinci 

                                                           
138 Brezilya’yı emperyalist bir merkez haline getiren ana unsur, sermaye ihracıdır. Merkez ülkelerden 
çevre ülkelere yapılan sermaye ihracı, Bukharin’in 1915 tarihli Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi adlı 
eserinde belirttiği gibi, emperyalizmin temel sömürü aracıdır. Daha sonra Lenin de Emperyalizm: 
Kapitalizmin En İleri Aşaması (1917) adlı eserinde, Bukharin’i izleyerek, sermaye ihracını “finans-
kapital” oluşumunun temeli olarak ele almıştır.   
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Dünya Savaşı sonrasında üretim sürecinin yeniden yapılanması ve dünya ölçeğinde 

artı değerin dağılımının farklılaşması, merkezde sermaye ihracına (yüksek kâr, ileri 

teknoloji), çevrede ise hammadde ihracına (düşük kâr, düşük teknoloji) dayalı 

uluslararası işbölümünün yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Brezilya, Meksika 

ve Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinde para sermayenin, Güney Kore, Malezya, 

Tayvan gibi ülkelerde ise üretken sermayenin yoğunlaşması, bu ülkeleri diğer çevre 

ülkelere kıyasla kâr marjları açısından göreceli olarak daha avantajlı hale getirmiştir. 

Merkez ülkeler karşısında çevre konumunu sürdüren bu ülkeler, sermaye ihracı 

yaptıkları çevre ülkelere karşı ise merkez ülke konumu kazanmıştır. Bu yeni yarı-çevre 

konumu, geleneksel uluslararası işbölümünün değiştiği anlamına gelmez, sadece yeni 

bir hiyerarşiye işaret eder. Ayrıca, yarı-çevre konumda olan ülkelerin her birinde 

sermaye birikiminin dinamikleri birbirinden farklıdır. Cardoso ve Faletto’nun bağımlı 

gelişme tezi, Brezilya gibi para sermayenin yoğunlaşmasıyla (doğrudan dış 

yatırımlarla) belirli bir üretim seviyesine erişen yarı-çevre ülkelerdeki gelişmenin 

bağımlı niteliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Marini (1965: 24-27), 

Brezilya’da sermaye ihracının ve tekelci süreçlerin yoğunlaşmasıyla, kapitalist dünya 

ekonomisine eklemlenme eğiliminin güçlendiğini ve “emperyalist entegrasyon” dediği 

sürecin bağımlı gelişmeyi alt-emperyalizm düzeyine taşıdığını öne sürmüştür.139 

                                                           
139 Alt-emperyalizm, Marini’ye göre, sadece Brezilya’ya özgü bir olgu olmak zorunda değildir. Bir ülkeyi 
dünya ekonomisinde yarı-çevre konumuna getirecek büyüklükte bir sermaye ihracı düzeyinin yanı sıra 
emperyalist entegrasyon üzerinde kapitalist sınıf uzlaşısının sağlandığı her koşulda alt-
emperyalizmden söz edebilir. Ancak Marini (1977: 31), bu koşulların Latin Amerika’da sadece Brezilya 
için söz konusu olduğunu öne sürmüştür. Sermaye ihracı düzeyi açısından Brezilya’ya en yakın örnekler 
Arjantin ve Meksika’dır. Arjantin’de sanayi burjuvazisiyle latifundia sahibi oligarklar arasında 
Brezilya’daki gibi bir uzlaşı sağlanamadığından emperyalist politikalar dayatacak güçte bir devlet ortaya 
çıkmamıştır. Meksika’da ise, ABD emperyalizmine bağımlılığın Brezilya’dan çok daha ileri seviyede 
olması, daha özerk bir konum olan alt-emperyalizme izin vermemiştir (Luce, 2015: 34).   



166 
 

Yarı-çevre konumunun yanı sıra, alt-emperyalizm belirli bir toplumsal 

formasyona işaret eder. Yarı-çevre ülkelerde önce ithal ikameci stratejiye, ardından 

ihracat teşvikine bağlı hızlı sanayileşme süreci, merkez ülkelerde birikimin ilk 

aşamalarında olduğu gibi mutlak artı değer üretimine ve emeğin aşırı-sömürüsüne 

(super-exploitation) dayanmaktadır. Dolayısıyla bağımlı gelişmenin sürdürülebilir 

olması, her şeyden önce düşük ücrete dayalı piyasa koşullarına ve bu koşullar üzerinde 

kurulacak kapitalist sınıf uzlaşısına (Evans’ın ifadesiyle üçlü ittifaka) bağlıdır.140 

Ancak, yarı-çevre ülkelerdeki iç pazar, merkez ülkelerdeki kadar büyük ve dinamik 

olmadığından, ücret kontrolüne dayalı politikalar, Brezilya’da 1960’ların başlarında 

olduğu gibi tüketici piyasasını kilitleyerek yetersiz talep sorunları doğurabilir. Burada 

bir kez daha iç pazar meselesinin, Brezilya’nın küresel kapitalizme eklemlenme 

sürecindeki belirleyici rolünü görebiliriz. Evans’a göre (1979: 287-288), üçlü ittifakın 

dayandığı kârlılık mantığıyla genel refah seviyesi arasında sürekli bir çelişki vardır. 

İttifak içinde artı değer paylaşımı, birikim oranını sürekli yükseltmeyi ve yeni 

teknolojilerle üretkenliği artırmayı gerektirdiğinden, sermaye odaklıdır ve gelir 

dağılımı sorununu dışarıda bırakır. Goulart, 1960’ların başlarında, bu sorunu, gelirin 

yeniden dağılımıyla tüketim mallarına talebi artırarak çözmeye çalışmış, ancak hem 

ulusal hem uluslararası sermaye grupları ücret artışına karşı çıkmıştır. Bu koşullarda 

                                                           
140 Devlet şirketlerinin özel şirketlerle işbirliği yapma kabiliyeti, Evans’a göre (1979: 280-87), ekonomik 
mucize döneminde Brezilya’nın endüstriyel kapasitesinin derinleştirilmesini ve çeşitlendirilmesini 
sağlayan (çokuluslu şirketler, yerel sermaye ve devlet arasındaki) üçlü ittifakın temel taşıdır. Buna göre, 
devlet şirketleri özellikle petrokimya, ilaç ve tekstil gibi sektörlerde her zaman partner olarak yer 
almasalar da yerel ve yabancı sermaye arasında ortak girişim kurulmasını sağlayarak önemli bir rol 
üstlenmiştir. Diğer yandan Evans, üçlü ittifakın sınıfsal çelişkilerine ve bağımlı gelişmenin sınırlılıklarına 
da dikkat çekmiştir. Yerel sermaye içerisinde üçlü ittifaka katılabilecek büyüklükte olan “komprador” 
statüsündeki gruplarla geriye kalan ve Brezilya burjuvazisinin çoğunluğunu oluşturan yerel burjuvazi 
arasındaki ayrım, bağımlı gelişmenin siyasi temellerini zayıflatmakta, ittifaktan dışlananlar birikim 
sürecine katkıda bulunmaktan ziyade kendi artı değer paylarını artırmaya ve siyasi/askeri yollarla 
devleti baskı altına almaya çalışmaktadır.  
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krizden çıkış yolu olarak, iç piyasa yerine ihracat piyasasına yönelmek ve imalat 

sanayisi ihracatını artırmak gerekmiştir. Dolayısıyla Brezilya’da alt-emperyalizm, 

1960’ların başlarında ithal ikameci stratejinin tıkanmasına yol açan iç pazar sorununu 

çözmeye yönelik bir strateji olarak ortaya çıkmıştır.   

1964’ten itibaren iktidara gelen askerî hükümetler, ekonomik büyüme için 

gerekli olan sermaye piyasalarının modernleştirilmesi ve güçlendirilmesine, ödemeler 

dengesinin iyileştirilmesine ve enflasyon hedeflemesine dayalı istikrar politikaları 

uyguladılar. Ancak, popülist dönemden farklı olarak, askerî rejimin benimsediği 

ekonomik modelin önceliği, istikrardan ziyade yabancı sermaye için uygun koşulları 

hazırlamak ve piyasa kapitalizminin işlemesini sağlamaktı (Anglade,1985: 64).  1964 

sonrası dönemin bir diğer ayırt edici özelliği dış ticaret politikasında görüldü. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında tek boyutlu olarak uygulanan ithal ikameci politikalar, ihraç 

ürünlerinin çeşitlendirilmesi meselesini ihmal etmişti. 1964 sonrasında ise, ülke 

ekonomisi belirgin şekilde dış ticarete açıldı ve ithal ikameci strateji genişletilerek 

ihracatın büyümesi ve çeşitlendirilmesi sağlandı.141  

İlk askerî hükümet olan Castelo Branco hükümetinin 1964-67 arasında 

uyguladığı “ekonomik eylem programı” (Plano de Ação Econômica do 

Governo/PAEG), bir yanda düşük ücretlerle üretim maliyetini düşük tutarak dış 

piyasalara güvence vermesi ve yabancı sermayeyi çekmeye çalışması diğer yanda ise 

yerel yatırımcılara yabancı yatırımcılarla aynı kredi imkânlarını sağlaması açısından 

önemliydi. Böylelikle 1955’te, Kubitschek yönetiminde, SUMOC’un 113. 

                                                           
141 İhracat teşviki, esasında yeni bir strateji değildi. 1960’ların başlarında, Quadros ve Goulart 
hükümetleri de ihracat pazarını Latin Amerika geneline ve Afrika’ya doğru genişleterek iç piyasadaki 
reformist politikaların sınırlılıklarını aşmaya çalışmışlardı. Ancak, askerî rejim altında ihracat teşviki, 
yapısal reformları destekleyici geçici bir çözüm olarak değil, iç pazar reformlarına alternatif bir politika 
olarak uygulandı (Marini, 1965: 23). 
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Yönergesiyle başlayan ulusal burjuvazi ve yabancı sermaye arasındaki ittifak 

sağlamlaştı. Marini’nin (1965: 14) “antagonistik işbirliği” olarak tanımladığı, devletin 

arabulucu rolü sayesinde gerçekleşen bu ittifak, “ekonomik mucize” olarak anılan 

1968-73 arasındaki ekonomik patlama döneminin temelini oluşturdu. Bu dönemde 

ekonomik büyüme yıllık ortalama yüzde 11,3 iken, sanayi sektöründeki büyüme 

ortalama yüzde 12,6’ydı (Baer, 2001: 75). Dış ticaretteki büyüme ise, ekonomideki 

büyümeden çok daha fazlaydı. Aşağıda yer alan Tablo 4’te detaylı olarak 

incelenebileceği gibi, 1968-74 arasında ihracattaki büyüme oranı yıllık ortalama yüzde 

27 iken, ithalattaki büyüme oranı 1967-70 arasında yüzde 20, 1970-73 arasında ise 

yüzde 35’di (Hoffman, 1978: 88, 91). 1963’te yüzde 78,4’e kadar çıkan enflasyon 

oranı ise, ekonomik mucize yıllarında yüzde 20’lere (1950’lerden beri en düşük 

seviyeye) düşürüldü. Bu da yüksek ekonomik büyüme oranlarına ek olarak dış ticaret 

dengesinin sağlandığını ve enflasyonun kontrol altına alındığını gösteriyordu. Bu 

tabloda, Branco’nun PAEG kapsamında uyguladığı piyasa reformları ve ücret 

politikasının yanı sıra, 1971’e kadar uluslararası finans sisteminin istikrarını sağlayan 

Bretton Woods düzeninin de önemli bir payı vardı.   

Tablo 4: Brezilya’nın Ekonomik Mucize Dönemi (1968-73)  

 GSYİH 

Büyüme Oranı 

(%) 

İhracat 

(milyon 

dolar) 

İthalat (milyon 

dolar) 

Enflasyon (%) 

1968 9,8 1,881 1,855 26,7 

1969 9,5 2,311 1,993 20,1 

1970 10,4 2,739 2,507 16,4 

1971 11,3 2,904 3,245 20,3 

1972 12,1 3,991 4,235 19,1 

1973 14 6,199 6,192 22,7 

Kaynaklar: GSYİH Büyüme Oranı: Baer (2001: 462);  

İhracat ve İthalat: Hoffman (1978: 89), Enflasyon: Baer (2001: 470). 
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Ekonomik mucize döneminde Brezilya, uluslararası sermaye için önemli bir 

çekim merkezi haline geldi ve Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen piyasası oldu. 

1961’de Quadros’un istifasının ardından siyasi belirsizlik ortamında ülkeden hızla 

çekilen ABD sermayesi, 1966’dan itibaren yeniden yoğunlaşmaya başladı. 1973’te 

Brezilya, ABD’li imalat şirketleri için altıncı büyük pazar (5,7 milyar dolarlık satışla) 

ve ABD’nin Latin Amerika’daki imalat sanayisine yaptığı 6,4 milyar dolarlık 

doğrudan dış yatırımın en büyük alıcısı (2 milyar dolarla) konumundaydı (Evans, 

1979: 167-168). Doğrudan dış yatırımların gelişmekte olan ülkelere akışının 1980’li 

yıllardan itibaren hızlandığını göz önünde bulundurursak, Brezilya’da dışa yönelik 

birikim koşullarının, diğer çevre ülkelere kıyasla daha erken bir süreçte olgunlaştığını 

söyleyebiliriz. Yabancı sermayenin en etkin nüfuz ediş biçimi olarak öne çıkan 

doğrudan dış yatırımlar, öncelikle gelişme potansiyeline sahip ülkelere yönelir. 

Dolayısıyla burada belirleyici olan, sadece askerî rejimin yabancı sermayeye tanıdığı 

ayrıcalıklar değil, Brezilya’nın yarı-çevre konumundan kaynaklanan gelişme 

potansiyeliydi.  

Ekonomik mucize döneminde sanayi üretimindeki en önemli yapısal 

değişiklik, (yerli ve yabancı) özel sektörle birlikte devletin ekonomideki payının da 

hızla büyümeye devam etmesiydi. 1947’de yüzde 17 seviyesinde olan kamu 

harcamalarının GSYİH’deki payı, 1973’te yüzde 22,5’e çıktı. 1974’te en büyük 100 

Brezilya şirketinin varlıklarının yüzde 74’ü devlet kurumlarına, en büyük 50 bankanın 

toplam mevduatının yüzde 56’sı ise devlet bankalarına aitti (Baer, 2001: 77-78). Yerel 

sermayenin yetersiz kaldığı, yabancı sermayenin ise düşük kâr marjlarından dolayı 

uzak durduğu madencilik gibi alanlarda devlet girişimleri, sektörün yüzde 80’inden 

fazlasını kontrol eder hale geldi. 1960’larda Amazonlarda demir cevheri rezervlerinin 
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keşfedilmesiyle hızla büyüyen devlete ait madencilik şirketi Vale (Companhia Vale 

do Rio Doce/CVRD), bugün hâlâ dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel 

üreticisidir. 1969’da kurulan devlete ait havacılık şirketi Embraer ise, bugün Boeing 

ve Airbus’tan sonra dünyanın en büyük üçüncü sivil hava aracı üreticisidir. Gelişmiş 

ülkelere özgü bir sektör olan havacılık sanayisinin gelişmesi, Brezilya’nın endüstriyel 

kapasitesini ve devletin ekonomideki payının büyüklüğünü gösteren önemli bir 

örnektir. Ayrıca, monopol konumuna gelen büyük devlet şirketleri, merkez ülkelerdeki 

çokuluslu şirketlerle bağ kurulmasında ve çevre ülkelere sermaye ihracı yaparak alt-

emperyalist stratejinin uygulanmasında önemli rol oynamışlardır. Embraer’in diğer 

Latin Amerika ülkelerine uçak satması ve Petrobras’ın 1967’de Irak’ın petrol 

sanayisine 30 milyon dolar yatırım yapması buna örnek olarak gösterilebilir (Evans, 

1979: 319). Burada, devletin, her ne kadar yabancı sermayeyle bağlarını geliştirse de, 

büyük girişimlerle sanayileşme sürecindeki merkezî rolünü koruduğunu görmek 

mümkündür. Yukarıda belirtildiği gibi, alt-emperyalist gelişmeyi mümkün kılan 

birikim koşullarının sağlanması açısından devletin rolü kritik öneme sahiptir. Marini 

(1977), alt-emperyalist gelişmede devletin rolünü analiz edebilmek için Bukharin’i 

izlemiş ve sermayenin uluslararasılaşmasının gerçekleşmesi için, devletin bu süreci 

içselleştirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre, ekonomik entegrasyon süreci, 

Latin Amerika gibi çevre bölgelerde kapitalist gelişmenin ilerlemesini sağlayarak, 

ulus-devletin güçlenmesine yönelik stratejileri, uluslararasılaşmayla mümkün 

olabilecek daha geniş bir çerçevenin içine yerleştirir (Marini, 1977: 33). Başka bir 

ifadeyle, sermaye ihracına dayalı ulusal emperyalist strateji, sermayenin 

uluslararasılaşması eğilimine bağlı olarak gelişmektedir. Bu da, yerel ekonomi içinde 

üretken sermayeyi geliştirmeye ve endüstriyel kapasiteyi artırmaya yönelik hızlı 
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sanayileşme sürecinin neticede sınırlarına dayanacağı ve alt-emperyalist devletin, 

sermayenin yeniden üretimini sağlamak için dışa açılmanın koşullarını oluşturacağı 

anlamına gelmektedir  (Marini, 1977: 33).  

Askerî dikta rejiminin piyasa kapitalizminin işlemesine yönelik bir diğer 

hamlesi, tarım reformuyla kapitalist ilişkilerin kırsal alana yayılmasına zemin 

hazırlamasıydı. Hızlı sanayileşme ve kentleşme, nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek 

oranda bir tarımsal büyüme gerektirmişti. İç pazar sorununu gelirin yeniden dağılımı 

ile çözmek yerine çevre ülkelere sermaye ihracı yapmayı tercih eden askerî rejim, 

tarımdaki darboğaz sorununu da toprağın yeniden dağılımı yerine, yeni toprakların 

üretime açılması, büyük toprak sahiplerine ucuz kredi ve ihracat sübvansiyonu 

sağlanması ve böylelikle tarım ihracatının çeşitlendirilmesi yoluyla çözdü. Toprağın 

yeniden dağılımı, CEPAL yapısalcılarına göre, sanayiye dayalı gelişmenin gereklerine 

daha uygundu. Ancak, Brezilya’da köleciliğin kaldırılması sürecinden bu yana 

latifundia sahipleriyle sanayi burjuvazisi arasındaki tarihsel ittifak, tarım sisteminin 

büyük toprak mülkiyetine dokunulmadan modernleşmesini gerektiriyordu. Bu 

doğrultuda, askerî rejim kırsal kesimdeki kapitalist dönüşümü latifundia sistemi 

temelinde tamamlamayı başardı. 30 Kasım 1964’te yürürlüğe giren 4504 sayılı Toprak 

Yasası (Estatuto da Terra) “tarım reformu” olarak sunulduysa da esas olarak 

minifúndia denilen küçük çiftliklerin kapitalist girişimlere dönüştürülmesine ve 

latifundiaların kalıcılaşmasına dayanan bir kırsal gelişme projesiydi (Prieto, 2017: 6). 

Bir yanda iş yasasının tarım sektörüne genişletilmesiyle latifundialarda emeğin aşırı-

sömürüsü için uygun koşullar oluşturulurken, diğer yanda toprağı elinden alınan küçük 

üreticiler günlük çalışan tarım işçileri haline geldi (Marini, 1972: 20). Böylelikle 
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Toprak Yasası, latifundia sahibi oligarkların sınıfsal gücünü ve mevcut toprak dağılımı 

üzerindeki kapitalist sınıf uzlaşısını pekiştiren yasal bir çerçeve sağladı.  

Yeni toprakların üretime açılmasıyla birlikte latifundia sahiplerine sağlanan 

geniş kredi imkânları ve ihracat sübvansiyonları, kahvenin yanı sıra portakal suyu 

konsantresi ve soya fasulyesi gibi yeni ürünlerin üretim ve ihracatında da önemli bir 

artış sağladı. Brezilya, bu dönemde ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük soya 

fasulyesi ihracatçısı haline geldi. Tarımsal üretime ve büyükbaş hayvancılığa ayrılan 

toprakların artırılması, bir yanda küçük üreticilerin topraklarına el konulmasıyla bir 

yanda da Amazon bölgesinde kamu arazisi konumunda olan geniş toprakların illegal 

yollarla tahsis edilmesiyle mümkün oldu. 1970’de kurulan Tarım Reformu ve 

Kolonizasyon Ulusal Kurumu (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária/INCRA) tarafından uygulanan “kolonizasyon projeleri” ile Amazonlardaki 

508,8 milyon hektarlık bir alan bu şekilde tahsis edildi ve “toprak reformu” adı altında 

işgal ve sömürü stratejisi uygulandı (Prieto, 2017: 11). Ayrıca, Amazon bölgesindeki 

tarım merkezlerini birleştirecek ulaşım projeleri, Dünya Bankası ve Amerikalılar Arası 

Kalkınma Bankası (IDB) gibi büyük uluslararası bankalar tarafından finanse edildi ve 

bölgeye yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası yatırımcılara özel vergi 

kolaylıkları sağlandı. Bununla birlikte, 1973’te kurulan Brezilya Tarımsal Araştırma 

Kurumu (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA) cerrado adı 

verilen ve Brezilya’nın yüzde 22’sini kaplayan geniş çayırlıkların yer aldığı arazilerin 

tarıma elverişli topraklara dönüştürülmesinde ve tropikal iklim koşullarına uygun 

tarım tekniklerinin uygulanmasında önemli rol oynadı. 1970’lerden itibaren tarımda 

yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve Brezilya’ya özgü bir tropikal tarım modelinin 

oluşturulması, böylece uluslararası piyasada rekabet gücü yüksek bir endüstriyel tarım 
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sektörünün ortaya çıkması ve Brezilya’nın dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından 

biri haline gelmesi, bu sayede mümkün oldu.  

Brezilya’da, 1964 Darbesi’nin ardından ekonomik mucize yıllarından itibaren 

gelişen hızlı sanayileşme sürecinde, latifundialar gibi sanayileşme öncesi yapıların 

korunmasına dayalı kapitalist modernleşme biçimi, “muhafazakâr modernleşme” 

(modernização conservadora) kavramıyla ele alınmaktadır (De Souza Pires ve Ramos, 

2009: 411). Tarım sektöründeki muhafazakâr modernleşme142, esas olarak, tarımsal 

üretimin ve verimin artırılmasına yönelik tarım teknolojilerinin, kırsal alandaki 

geleneksel yapılara ve mülkiyet ilişkilerine dokunmadan uygulanmasına dayanır 

(Guimarães, 1977’den alıntılayan: De Souza Pires ve Ramos, 2009: 416).  Toplumun 

modernleşme süreci, burjuvazi ve latifundia sahibi oligarklar arasındaki uzlaşı 

sayesinde koşulları belirlenen sanayileşme süreciyle el ele gitmektedir. Dolayısıyla, 

farklı kapitalist sınıf fraksiyonlarının muhafazakâr modernleşme üzerindeki uzlaşısı, 

alt sınıfların baskılanmasına dayalı, elitist ve otoriter nitelikteki pasif devrim sürecinin 

bir uzantısı olarak anlaşılmalıdır.          

Muhafazakâr modele dayalı tarımsal modernleşme süreci, kırsal alandaki 

büyük mülkiyetleri koruyarak toprağa demokratik erişim hakkını engellemiştir. 

Tarımsal büyüme oranlarında yakalanan başarılara karşın askerî rejim döneminde 

uygulanan tarım ve toprak reformu, 1960’ların başlarında Köylü Birlikleri’nin dile 

getirdiği reform taleplerinden ve toplumsal adaleti sağlamaktan çok uzaktı. Bu süreçte, 

                                                           
142 Muhafazakâr modernleşme kavramı, ilk kez Moore Junior (1975) tarafından Almanya ve 
Japonya’daki yukarıdan devrim süreçlerinde korumacı ticaret politikalarıyla uygulanan sanayileşme 
stratejilerinin, serbest ticarete dayalı İngiltere ve ABD modellerinden farkını vurgulamak için 
kullanılmıştır. Almanya ve Japonya’nın sanayileşme sürecinde, toprak sahipleri ile burjuvazi arasındaki 
uzlaşı sayesinde, kırsal alanda sömürüye yol açan toprak yapısı korunmuştur. Her ne kadar Brezilya ile 
bu iki ülkenin ekonomik gelişimi farklı tarihsel koşullarda gerçekleştiyse de, Guimarães (1977) ve 
Azevêdo (1982) gibi düşünürler, sanayileşme sürecindeki toprak yapısında öne çıkan benzerlikleri 
vurgulamak için, bu kavramı Brezilya için de kullanmışlardır.  
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toprak mülkiyetinde yoğunlaşma ve eşitsizlik, ülke genelinde hızla arttı. 1975’te 

tarımsal işletmelerin yüzde 52’si 10 hektardan az toprağa sahipti ve bu küçük 

işletmeler toplam tarım alanının sadece yüzde 2,8’ini kaplıyordu. Bununla birlikte, 

Amerikalı milyarder işadamı Daniel K. Ludwig tek başına 4,6 milyon hektar toprağa 

sahipti (Prieto, 2017: 9). Branco ve sonraki askerî hükümetlerin sosyal reform anlayışı, 

toprak mülkiyeti üzerindeki sınıf çatışmasını latifundia sahiplerinden yana çözmek ve 

kırsal kesimdeki sendikacılığı baskı altına almak üzerine kuruluydu. Bu açıdan, silahlı 

kuvvetlerin toplumsal muhalefet güçleri üzerindeki baskı mekanizması, kapitalist sınıf 

uzlaşısını sağlayan temel unsur oldu. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan ve seçimleri 

askıya alan 1967 Anayasası’nın ardından, Artur da Costa e Silva hükümeti tarafından 

yürürlüğe konan 13 Aralık 1968 tarihli “5 Numaralı Kurumsal Kanun” (Ato 

Institucional Número Cinco/AI-5) ile devlet başkanına Ulusal Kongre’yi lağvetme 

yetkisi verildi.143 Costa e Silva bu yetkiyi kullanarak Kongre’yi derhal kapattı. Ayrıca 

bu yasayla siyasi tutuklular için habeas corpus başvurusunda bulunma hakkı 

kaldırılmış ve federal hükümete “ulusal güvenlik” gerekçesiyle kamu kurumlarına 

müdahale etme ve basına sansür uygulama hakkı tanınmıştı. 1969’da, Emílio 

Garrastazu Médici başkanlığındaki askerî cunta ise, anayasaya yaptığı eklemelerle 

özel askerî mahkemeler kurulması, federal askerî polislerin doğrudan silahlı 

kuvvetlere bağlanması ve muhaliflerin sürgüne gönderilmesi gibi askerî rejimi 

güçlendiren ve yeni bir darbe olarak anılan çok daha ağır koşullar getirdi.  

Askerî diktatörlüğü kurumsallaştıran bu adımlar, sınıfsal ayrımın iyice 

keskinleştiği “ekonomik mucize” döneminde emeğin üzerinde baskı ve kontrol aracı 

                                                           
143 Brezilya’da askerî cunta döneminin devlet başkanları sırasıyla şöyledir: Castelo Branco (1964-67), 
Artur da Costa e Silva (1967-69), Emílio Garrastazu Médici (1969-74), Ernesto Geisel (1974-79) ve João 
Figueiredo (1979-85).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Figueiredo
https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Figueiredo
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olarak önemli bir işlev gördü. 1930’lardan bu yana gelişen içe dönük birikim sürecinin 

girdiği kriz, ancak bu şekilde, temel işlevi işçi sınıfının kontrol ve disiplin altına 

alınması olan korporatizmin kuvvetlendirilmesiyle mümkün oldu. 1930 sonrasında 

liberal-korporatist hibritlik temelinde sağlanan kapitalist sınıf uzlaşısı, 1964’ten 

itibaren birikim sürecinin dışa açılmasıyla birlikte muhafazakâr, otoriter ve korporatist 

bir pasif devrim sürecine evrildi. Ancak, ekonomik mucize dönemi boyunca devletin 

ekonomideki baskın rolüyle sağlanan kapitalist sınıf uzlaşısı, 1974’ten itibaren 

uluslararası krizin etkisiyle çözülmeye başladı ve hâkim sınıflar arasındaki 

bölünmelerle birlikte liberalizm (hâkim sınıfların temsili) ile korporatizm (işçi 

sınıfının kontrol altına alınması) arasında yeni bir denge kurulması gerekti (Del Roio, 

2012: 231).  1974’te, Ernesto Geisel hükümeti, Ulusal Kongre’yi ve parti sistemini 

güçlendirecek, muhalefete yönelik baskıyı azaltacak ve basın üzerindeki sansürü 

kaldıracak demokratikleşme adımlarıyla askerî rejimi yumuşatmaya çalıştı. Ancak, 

uluslararası ekonomik krizle birlikte alt-emperyalist gelişmenin sınırlarına ulaşması ve 

antagonistik işbirliği ya da üçlü ittifak olarak tanımlanan uzlaşının sınıfsal 

çelişkilerinin ortaya çıkması, Geisel hükümetinin çabalarına karşın, pasif devrim 

sürecini devam ettirecek yeni bir denge kurulmasını zorlaştırdı ve nihayetinde burjuva 

devrimi son aşamasına taşındı.  

Alt-emperyalist gelişme, daha önce belirtildiği gibi devletin (hem devlet 

aygıtının hem de tekelleşen devlet şirketlerinin) birikim sürecini sermaye ihracıyla dış 

piyasaya açmasına ve emeğin aşırı-sömürüsüne dayalı iç piyasa koşullarını 

oluşturmasına dayandığından, hem iç hem dış piyasada ciddi çelişki ve sınırlılıklara 

sahipti. Öncelikle, sermaye ihracına dayalı büyüme politikası, dış piyasalara 

bağımlılığı artırmış ve ekonomiyi 1973’teki petrol krizi gibi dış faktörler karşısında 
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kırılgan hale getirmişti. Petrol tüketiminin yüzde 80’ininden fazlasını ithalattan 

karşılayan Brezilya’nın petrol ithalatı için ödediği toplam maliyet, 1973’te 6,2 milyar 

dolarken, 1974’te ikiye katlayarak 12,6 milyar dolara çıkmış, bundan dolayı cari açık 

da 1,7 milyar dolardan 7,1 milyar dolara yükselmişti (Baer, 2001: 87). Bu koşullarda 

Brezilya’nın önünde iki seçenek belirdi: Büyüme hızını yavaşlatarak petrol dışı 

ithalatın maliyetini düşürmek ya da borçlanmayı artırarak büyümeye devam etmek 

(Soares, 2011: 79-80). Geisel hükümeti, “İkinci Ulusal Kalkınma Planı” (PND II, 

1975-79) ile ikinci seçeneği tercih etti ve sermaye mallarının ve temel sanayi 

ürünlerinin ithal ikamesine ve nükleer enerji üretimi gibi ekonomik altyapıyı 

geliştirecek büyük yatırım programlarına dayalı bir gelişme programı uyguladı. Bu 

süreçte, ekonomik mucize yıllarının gerisinde kalınsa da yüzde 7 düzeyinde bir 

büyüme hızı yakalandı ama alt-emperyalist gelişme stratejisini sürdürmenin maliyeti 

çok ağır oldu. Brezilya’nın borçlanmayı artırmadan hem yüksek petrol fiyatlarından 

ithalat yapması hem de PND II’nin öngördüğü ağır yatırımları gerçekleştirmesi 

mümkün olmadığından, dış borçlanma temelinde büyümeye dayalı yeni bir gelişme 

evresine girildi. Bu doğrultuda, 1967’de 3,3 milyar dolar olan Brezilya’nın dış borcu, 

1973’de 12,6 milyar dolara, 1978’de ise 31,6 milyar dolara çıktı (Baer, 2001: 90). 

Ayrıca, Bretton Woods sisteminin çökmesinin ardından uluslararası piyasaları saran 

istikrarsızlık dalgasının çevre ülkelerde enflasyonist baskıyı artırmasıyla, Brezilya’da 

1973’de yüzde 22,7 olan enflasyon oranı, 1979’da yüzde 55,8’e ulaştı (Baer, 2001: 

470).  

1979’da, ikinci petrol şokunun ardından, ABD’nin sıkı para politikasına bağlı 

olarak dünyada faiz oranlarında çok hızlı bir artış yaşandı. Bretton Woods sonrasında 

gelişmiş ülkelerin uygulamaya başladığı dalgalı kur sisteminde, faiz artışları, 
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borçlanmanın maliyetini yükseltti, ihracat teşvikini sürdürme çabası devalüasyon 

gerektirdiğinden enflasyonist baskıyı daha da yoğunlaştırdı ve Brezilya’yı adım adım 

büyük bir borç krizine sürükledi. Aralık 1979’da, son askerî hükümet olan João 

Figueiredo hükümeti, demokratikleşme sürecine geçişi sağlayacak siyasal bir 

programla birlikte para biriminin (o zamanki birim Cruzeiro) devalüasyonunun yüzde 

30’u aşmamasına, ihracat sübvansiyonları ve vergi ayrıcalıklarının kaldırılmasına, 

kamu hizmetlerinin fiyatlarının artırılmasına ve tarım ihracatında geçici vergiler 

konmasına dayalı bir ekonomik paket hazırladı. Devalüasyon oranı 1980’lerin başında 

yüzde 45’e çıktı, enflasyon oranı yüzde 110’u buldu ve satın alım gücünde çok hızlı 

bir düşüşe sebep oldu. Bu koşullar, askerî diktatörlük döneminde baskı altına alınan 

sınıf mücadelesinin yeniden yükselmesi için zemin hazırladı.  

Emeğin aşırı-sömürüsü, gelirin yeniden dağılımı seçeneğini tamamen ortadan 

kaldırmıştı. Askerî rejim döneminde sanayideki hızlı gelişmeyi karşılayacak büyülükte 

bir iç pazarın oluşturulması için orta ve üst-orta sınıfın gelirini artırmaya yönelik 

politikalarla tüketimin artırılması hedeflendi (Marini, 1972: 20). Satın alım gücünün 

belirli bir tabakaya aktarılması ve düşük ücretli kitlelerin “tüketim toplumundan” 

dışlanması, sınıfsal farklılıkların giderek keskinleşmesine sebep oldu. Bu süreçte, 

ekonomik büyüme imkânlarından yararlanmak ve iş bulmak için büyük kentlere göç 

edenler, kayıt dışı sektörlerde güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kaldı ve yeni, 

örgütsüz bir işçi sınıfı ortaya çıktı. Bu koşullar, bir yandan kitleleri politik 

mobilizasyona hazır hale getirerek 1990’larda popülizmin yeniden canlanmasını 

sağlayan önemli bir taban yaratırken, diğer yandan devlet kontrolündeki sendikacılık 

dışında yeni bir işçi sınıfı mücadelesinin gelişmesine ve Topraksız Kır İşçileri Hareketi 
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(MST) ve Kurtuluş Teolojisi gibi yeni toplumsal hareketlerin144 doğmasına zemin 

hazırladı. 1978’de darbeden bu yana ilk kez genel grev yapıldı, 1980’lerin başlarına 

kadar süren grev dalgası yalnız ücret artışı ve daha iyi çalışma koşullarının değil, aynı 

zamanda sendikal özerklik talebinin de yükselmesini sağladı. Kayıt dışı istihdam 

koşullarında, mevcut sendika kadrolarında kendisine yer bulamayan genç işçi sınıfı, 

gecekondu mahallerinde (favela) örgütlenerek kendi önder kadrosunu yarattı ve bu 

şekilde devletten özerk bir sendikal hareket doğdu. 1980’de Lula lakaplı Luiz Inácio 

da Silva gibi bağımsız sendika liderlerinin öncülüğünde kurulan İşçi Partisi (PT), 

patronaj ilişkisi üzerine kurulu popülist gelenekten sıyrılmayı ve askerî diktatörlük 

döneminde baskı altına alınan sınıf mücadelesinin birçok unsurunu etrafında 

toplamayı başardı. 

Ekonomik krizle birlikte, 1970’lerin sonlarından itibaren yükselen kitlesel 

hareketlerin askerî rejim üzerinde yarattığı baskı, kapitalist sınıflar arasında 

demokrasiye geçişten yana bir uzlaşı oluşmasında önemli rol oynadı. Diktatörlüğün 

son döneminde, toplumun farklı kesimlerinde gelişen emek ve özgürlük hareketleri145, 

toplumsal direnişi bastırabilmek için burjuvazinin yeni bir yol izlemesini 

gerektirmiştir. Ulusaşırılaşma, finansallaşma, piyasalaşma, özelleştirme ve 

güvencesizlik gibi faktörler üzerine kurulan “yeni ekonomik düzenin” neoliberal 

                                                           
144 Tezin son bölümünde, tarımsal sermayenin ulusaşırılaşmasına karşı gelişen MST hareketi ve bu 
hareketin gelişiminde Kurtuluş Teolojisi’nin oynadığı rol detaylı olarak incelenecektir.   
145 Topraksız Kır İşçileri Hareketi ve Kurtuluş Teolojisi Hareketi gibi geniş ölçeğe yayılan toplumsal 
hareketlerin ve hızla yükselen sendikal hareketin yanı sıra, 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında 
ülke geneline yayılan toplumsal muhalefet birçok alanda kendini göstermiştir. Örneğin, ülkenin siyasi 
kültüründe çok önemli bir yere sahip olan futbolun içinde “Doktor” lakaplı futbolcu Socrates’in 
öncülüğünde “Corinthians Demokrasisi” adında önemli bir hareket gelişmiştir. Aynı dönemde ırkçılık, 
cinsiyetçilik ve homofobiye dayalı ayrımcılığa karşı siyahi hareket ve LGBTİ hareketi hızla örgütlenmeye 
başlamıştır. 1978’de Irksal Ayrımcılığa Karşı Birleşik Siyahi Hareket (MNU), 1980’de de Salvador’da 
Brezilya’daki ilk LGBTİ hakları örgütü olan Grupo Gay de Bahia kurulmuştur.  
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reformları, baskı ve şiddete dayalı diktatörlük koşulları yerine, demokratik bir siyasal 

sistemde toplumsal muhalefet aktörleriyle sağlanacak uzlaşı ile uygulanmaya 

çalışılmıştır. Böylelikle, askerî rejim altında, demokrasinin askıya alınarak neoliberal 

koşulların oluşturulduğu Şili ve Türkiye gibi çevre ülkelerdekinin aksine, Brezilya’da 

demokrasiye geçiş ile neoliberalizme geçiş süreçleri eşzamanlı olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer yandan, yine Saad-Filho’nun vurguladığı gibi (2010: 13), Brezilya’da askerî 

rejimin 1985’te sona erişinin ardından demokrasiye geçiş süreci, yakın bir örnek olan 

Arjantin’deki gibi diktatörlük döneminden kalma kurumsal kalıntıların üzerine inşa 

edilmemiştir. Aksine, askerî rejimin yöneticileri ve ülkenin geleneksel elitleri, 

demokrasiye geçiş sürecini bizzat kendileri yönetmiştir.  

Brezilya’da 1930’dan sonra ilk kez, siyasal demokrasi üzerinde bir elit uzlaşısı 

sağlanmasında, kitlesel hareketlerle içeriden yükselen toplumsal muhalefet baskısının 

yanı sıra, dış baskıların da rolü önemlidir. Soğuk Savaş koşullarında, komünizme karşı 

mücadele politikası kapsamında Latin Amerika’daki askerî diktatörlüklere destek 

veren ABD yönetimleri, 1980’lerin ortalarından itibaren, neoliberalizme dayalı yeni 

birikim koşullarında bölgedeki demokrasiye geçiş süreçlerini desteklemeyi tercih 

etmiştir. “Demokrasi teşviki” (democracy promotion) olarak tanımlanan bu strateji146, 

tam anlamıyla bir demokratikleşmeyi desteklemekten ziyade serbest piyasa 

ekonomisinin alanını çatışmalardan (esas olarak sınıf çatışmasından) uzak, “güvenli” 

bir hale getirmeye ve sermayenin uluslararasılaşması için istikrarlı siyasal koşullar 

oluşturmaya yöneliktir (Robinson, 1996). ABD’nin demokrasi teşviki politikaları, 

                                                           
146 Soğuk Savaş sonrasında ABD ve AB’nin en etkin dış politika araçlarından biri olarak öne çıkan 
“demokrasi teşviki”, sadece Latin Amerika’ya değil Ortadoğu’ya yönelik olarak da kullanılmıştır. Latin 
Amerika’daki uygulamaları için bkz: Robinson, 1996; Clement, 2005; Legler, Lean ve Boniface, 2007.  
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bölgedeki diğer ülkelerde olduğu gibi Brezilya’daki demokrasiye geçiş sürecini de 

etkilemiştir.  

Bu bölümde vurgulandığı gibi, ilk birikim ve proleterleşme döneminde 

köleciliğe dayanan ve dünya pazarına üretim yapan plantasyonlar, Brezilya’nın dünya 

kapitalizmine eklemlenme biçimini de belirlemiştir. Sömürgecilik döneminden miras 

kalan iç pazarın yetersizliği sorunu, pasif devrim sürecinin tüm aşamalarında 

belirleyici olmuştur. Toprağı yeniden dağıtmak yerine, toprak üzerindeki mevcut 

mülkiyet yapısını oligarşi lehine koruyan alt-emperyalist strateji, yeni toprakları 

üretime açarak hem büyük toprak sahiplerine hem de yabancı sermayeye uygun 

yatırım imkânları sunmuştur. Ancak, bu “uygun imkânlar”, en temelinde emeğin aşırı-

sömürüsüne dayandığından iç pazar sorununu çözmek yerine karmaşıklaştırmıştır. İç 

pazar meselesinin, kırsal alana da yayılan sınıf mücadelesini baskılayacak ve aynı 

zamanda yerel ve yabancı sermayenin çıkarlarını güvence altına alacak şekilde 

çözülememesi, birikim koşullarının tamamen dışa açılmasına yönelik yeni bir evreye 

geçilmesini tetiklemiştir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BREZİLYA ENDÜSTRİYEL TARIM SEKTÖRÜNDE ULUSAŞIRILAŞMA 

VE GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİ SÜRECİ 

ABD ve AB’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü tarım ihracatçısı olan 

Brezilya’da, rekabet gücü yüksek bir endüstriyel tarım sektörünün ortaya çıkışı, ilk 

birikim koşulları üzerine kurulu kırsal kesimdeki kapitalist dönüşüm sürecinin 

tamamlanmasıyla mümkün olmuştur. Bu süreç, iç pazarın tamamen dışa açılmasını 

sağlayan ve böylelikle dıştan içe ve içten dışa ulusaşırılaşma süreçlerinin aynı anda 

gelişmesine imkân veren neoliberal birikim sisteminin ürünüdür. Yeni birikim 

sisteminde, bir yandan yabancı sermaye Brezilya’nın gıda pazarındaki payını hızla 

büyütürken, diğer yandan sınır ötesi birleşme ve satın almalarla ulusaşırılaşan yerel 

burjuvazi küresel gıda devleriyle rekabet edebilecek konuma gelmiştir. Böylelikle, 

Brezilya’da tarımsal üretimin yeniden yapılanması ve uluslararasılaşması, sadece 

ABD merkezli ulusaşırı şirketlerin ülkede artan faaliyetlerine bağlı olarak değil, aynı 

zamanda yerel sermayenin hızla uluslararasılaşmasıyla birlikte gelişmiştir. Bu 

bölümde, Brezilya’nın endüstriyel tarım sektöründe ulusaşırılaşan yerel sermaye 

grubu, Poulantzas’ın “içsel burjuvazi” olarak tanımladığı kapitalist sınıf fraksiyonu 

olarak ele alınacak ve İşçi Partisi (PT) döneminde devlet desteğiyle büyüyen bu sınıfın 

Güney-Güney işbirliği sürecinde üstlendiği rol incelenecektir.  

Güney-Güney işbirliği kapsamında gelişen birikim sürecinin kendine özgü 

çelişkilerini ortaya koymak için, kırsal alandaki sınıf mücadelesinin gelişimini de 

izlemek gerekir. Topraksız Kır İşçileri Hareketi’nin (MST) mücadelesi bu açıdan yol 

göstericidir. MST, tarımsal üretimin yeniden yapılanması sürecinde hem içten dışa 
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hem de dıştan içe gelişen ulusaşırılaşma süreçlerine karşı topyekûn bir direniş ortaya 

koymuştur. Bu nedenle MST’nin, PT döneminde endüstriyel tarım sektörünün 

çıkarlarını içselleştiren devlete karşı mücadelesini nasıl örgütlediği de bu bölümde 

incelenecektir.  

I. DIŞA YÖNELİK BİRİKİM VE ENDÜSTRİYEL TARIMDA 

ULUSAŞIRILAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A. Neoliberal Birikim Sistemi ve Yeni Kalkınmacılık  

1973’ten itibaren parasal dalgalanma ve ticaret hadlerindeki bozulmayla 

birlikte devlet güdümlü kapitalizmin büyük bir krize girmesi, uluslararası finans 

piyasalarının belirleyici olduğu yeni bir kapitalist aşamaya geçişi tetiklemişti. Petrol 

şoklarının ardından enflasyon ve işsizliğin aynı anda artması stagflasyon denen olguyu 

ortaya çıkarmış, bu da enflasyon ve işsizliğin ters orantılı olduğunu söyleyen 

Keynes’in ekonomi kuramının temellerini tartışmaya açmıştı. 1970’lerin ikinci yarısı 

ve özellikle 1980’lerden itibaren devletin ekonomiye müdahalesine dayalı Keynesyen 

anlayışın yerine, paranın istikrarına öncelik veren monetarist doktrin yerleşmeye 

başladı. Finansın, yatırımların ve ticaretin küreselleşmesi, devletin özel sermayeyi 

düzenleme gücünü zayıflatırken, vergilerden ve sermaye kontrollerinden kaçabilen 

ulusaşırı şirketlerin dünya ölçeğinde hızla yayılmasıyla sermayenin merkezîleşmesi ve 

yoğunlaşması hız ve ivme kazandı. Böylelikle ulus-devletlerin kontrolü dışındaki 

uluslararası bankalarla ulusaşırı şirketlerin egemenliğinde kapitalizmin “neoliberal” 

biçimi, 1970’lerin krizine verilen yanıt olarak ortaya çıktı. Bu süreçte ekonomi 

yönetimindeki rolü daralan devlet, giderek keskinleşen emek-sermaye çelişkisi 

nedeniyle yeni roller üstlenmek zorunda kaldı. Yatırımlardan ve kaynakların 
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dağılımından çekilen ve sosyal güvenlik sistemini adım adım özel şirket ve kurumlara 

devreden devlet, zenginliğin emekten sermayeye aktarılmasını sağlayan ve serbest 

piyasanın sorunsuzca işlemesi için gerekli altyapıyı hazırlayan temel aktör haline 

geldi.   

Güney ülkelerinde neoliberalizme geçişin ilk aşaması,  devlet öncülüğünde 

kalkınma projelerinin sonu anlamına gelen IMF ve Dünya Bankası’nın desteklediği 

“yapısal uyum programları” ile gerçekleşti. Bu programlarla “Washington Uzlaşısı”  

olarak tanımlanan mali disiplin, vergi reformu, özelleştirme ve finansal hareketliliğin 

serbestliği gibi politikalar dayatıldı. Bu çerçevede Latin Amerika, neoliberal 

politikaların ilk kez uygulandığı147 ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin en ağır 

hissedildiği siyasi coğrafya olması açısından önem taşımaktadır. 1982’de Meksika’nın 

borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesinin ardından paniğe kapılan uluslararası 

bankaların Latin Amerika ülkelerine finansmanı tamamen kesmeleriyle tüm bölgeye 

yayılan borç krizi, Brezilya gibi ülkeleri IMF programlarıyla borçlarını yeniden 

yapılandırmaya zorladı. Borçların ertelenmesi karşılığında uygulanan yapısal uyum 

programları, işsizlik ve yoksulluğun artmasına, ücretlerin ve gelirin düşmesine neden 

oldu. Latin Amerika için “kayıp dönem” (la década perdida/lost decade) olarak 

nitelenebilecek 1980’ler boyunca stagflasyon ve dış borç sorunları, bölgenin geri 

kalanında olduğu gibi, Brezilya’da da neoliberal politikaların uygulanması için meşru 

bir zemin hazırladı.  

                                                           
147 Neoliberal politikalar, dünyada ilk kez 1973’te Şili’de, sosyalist lider Salvador Allende’yi deviren 
askerî darbenin ardından, General Pinochet döneminde uygulanmıştır. Chicago Üniversitesi’nde 
neoliberal teorinin önde gelen temsilcilerinden Milton Friedman’ın özel olarak yetiştirdiği, “Chicago 
Boys” olarak da anılan bir grup Şilili iktisatçı tarafından uygulanan neoliberal politikalar, 1980’lerde 
ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher yönetimlerine de örnek teşkil etmiştir.  
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Brezilya, 1990’ların başlarında, diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla daha 

geç bir dönemde neoliberalizme geçti. Bunun en önemli nedeni, askerî dikta rejiminin 

son yıllarında, özellikle 1977-85 arasında yükselen sol mücadelenin neoliberal 

reformların uygulanmasına karşı çıkmasıdır. Bölge genelinde toplumsal hareketlerin 

sönümlendiği bir dönemde, Brezilya’da devletten bağımsız bir sendikal hareketin 

içinden doğan PT hızla yükselirken, 1979’da Rio Grande do Sul’da iki çiftliğin 

işgaliyle başlayan MST’nin mücadelesi 1980’ler boyunca ülke geneline yayıldı. 

1983’te kurulan ve PT’nin tabanını oluşturan CUT (Central Única dos 

Trabalhadores/Birleşik İşçi Sendikası) ile birlikte MST’nin yürüttüğü toplumsal 

mücadele, askerî rejim sonrası anayasa yapım sürecinde de etkili oldu. Bölgedeki diğer 

ülkelerin aksine, Brezilya’da demokrasiye geçiş sürecinde oluşturulan kurucu meclis, 

toplumsal muhalefetin anayasa yapım sürecine büyük ölçüde dâhil edilmesini sağladı 

(Sader, 2013: 137). Böylelikle 1988 Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerin kısmen 

de olsa genişletilmesi mümkün oldu. Bununla birlikte, Emir Sader’in belirttiği gibi 

(2013: 137), emek sömürüsünün şiddetlenmesine ve emek mücadelesinin baskı altına 

alınmasına dayanan neoliberalizme geçiş süreci, anayasanın uygulanmasının önünde 

önemli bir engel oluşturuyordu. Brezilya Anayasası, her ne kadar askerî rejim 

sonrasında yapılmış diğer anayasalara kıyasla daha demokratik unsurlar içerse de, 

neoliberal birikim koşulları yüzünden bu unsurlar büyük ölçüde kâğıt üzerinde kaldı. 

Ekonomik gücün demokratikleştirilmemesi, demokrasiye geçiş sürecini en başından 

sınırlamıştı (Saad-Filho, 2010: 13). Ne mülkiyetin büyük toprak ağalarının elinde 

yoğunlaştığı toprak yapısı ne tekellerin hâkim olduğu ticari ve endüstriyel yapı ne de 

büyük sermaye gruplarının elindeki kitle iletişim araçları demokratikleşme sürecine 

dâhil edilmişti (Sader, 2013: 137). Bu yüzden Brezilya’da askerî rejimin sona ermesi, 
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toplumun demokratikleşmesi anlamına gelmiyordu. Demokrasiye geçiş süreci, 

neoliberal birikim koşullarında yeni bir otoriter devlet yapısının şekillenmesine engel 

teşkil etmedi. 

 

Tablo 5: Brezilya’nın “Kayıp Dönemi” (1980’ler)  

 GSYİH 

Büyüme 

Oranı 

(%) 

Enflasyon 

Yıllık 

Ortalama 

(%) 

Dış 

Borç 

(Milyon 

Dolar) 

Gini 

Katsayısı 

1981 -4,25 95,2 61,411 0,574 

1982 0,83 99,7 70,197 0,581 

1983 -2,93 211 81,319 0,584 

1984 5,4 223,8 91,091 0,583 

1985 7,85 235,1 95,857 0,589 

1986 7,49 58,5 101,759 0,578 

1987 3,53 396 107,514 0,592 

1988 -0,1 554 102,555 0,609 

1989 3,2 1232,7 99,284 0,625 

Kaynaklar: GSYİH Büyüme Oranı: IBGE148; Dış Borç: Brezilya Merkez Bankası149;  

Gini Katsayısı: (Ferreira vd, 2008: 4); Enflasyon: Baer (2001: 131). 

 

Diğer yandan, Tablo 5’teki verilerde görülebileceği gibi, 1980’lerde borç 

kriziyle birlikte enflasyonun kontrolden çıkması ve makroekonomik istikrar 

programlarının bu sorunu bir türlü çözememesi, neoliberalizme geçiş sürecini 

                                                           
148 IBGE (O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/ Brezilya Coğrafya ve İstatistik Kurumu) 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c
85caca11f.xls (Erişim tarihi: 08.05.2019)  
149 Ceres Aires Cerqueira, “Dívida Esterna Brasileira”, Banco Central do Brasil, 2003  
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/D%C3%ADvida_Externa
_Brasileira_-_Segunda_Edi%C3%A7%C3%A3o_Revisada_Ampliada.pdf (Erişim tarihi: 08.05.2019) 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/D%C3%ADvida_Externa_Brasileira_-_Segunda_Edi%C3%A7%C3%A3o_Revisada_Ampliada.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/D%C3%ADvida_Externa_Brasileira_-_Segunda_Edi%C3%A7%C3%A3o_Revisada_Ampliada.pdf
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geciktiren bir diğer etkendi.150 Askerî rejim döneminin sona ermesinin ardından Nisan 

1985’te iktidara gelen ilk sivil Devlet Başkanı José Sarney, ilk iş olarak enflasyonla 

mücadele için yeni bir strateji belirledi. Ancak, ortodoks istikrar programı araçlarının 

yanı sıra, fiyat ve ücretlerin dondurulması ve endeksleme gibi sıkı kamu müdahale 

araçlarını içeren heterodoks istikrar programları başarısızlıkla sonuçlandı.151 Yine de, 

bütçe açığının kontrol altında tutulması, bundan sonraki süreçte Brezilya’da 

makroekonomik politikaların genel çerçevesini belirleyen önemli bir unsur oldu. 

Böylelikle, enflasyonla mücadele, neoliberal reformları adım adım kalıcılaştıran bir 

çerçeve çizdi. Saad-Filho ve Morais’in belirttiği gibi (2018: 55), Brezilya’da 

neoliberalizme geçiş sürecinin en önemli özelliklerinden biri, neoliberal reformların, 

enflasyonu düşürmeyi hedefleyen ortodoks istikrar programları şeklinde 

uygulanmaları ve ithal ikameci stratejinin başarısızlığı karşısında alternatif bir seçenek 

olarak meşruluk kazanmalarıydı.152  

                                                           
150 1974-86 arasında dış şoklara bağlı olarak enflasyonist baskının artmasıyla, 1972’de yüzde 20’nin 
altında olan yıllık enflasyon oranı 1980’lerin başlarında yüzde 200’ün üzerine çıkmıştı. 1994’ün 
ortalarında ise yüzde 5000’lere kadar fırladı. Hiperenflasyon sorunuyla baş edebilmek için Brezilya’da 
1980’ler boyunca 8 farklı istikrar programı, 11 farklı fiyat endeksi, 5 fiyat sabitlemesi, 18 döviz 
regülasyonu uygulandı ve 4 farklı para birimi (1994’te Real’in para birimi olarak kabul edilmesinden 
önce Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro ve Cruzeiro Real) denendi (Saad-Filho ve Morais, 2018: 35). 
Başarısız istikrar programlarının ardından, 1994’te Itamar Franco döneminde uygulanan ve bütünüyle 
neoliberal reformlara dayanan “Real Planı” (Plano Real) ile enflasyon kontrol altına alınabildi. 
151 Sarney’in ekonomik istikrar arayışının ilk adımı olan ve Şubat 1986’da uygulanan Cruzado Planı, kısa 
süre içerisinde başarısızlıkla sonuçlandı ve ekonomiyi daha büyük bir türbülansa sokarak 1987’nin ikinci 
yarısında resesyona neden oldu. Şubat 1987’te Brezilya’nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi 
ve enflasyon beklentisinin iyice kötüleşmesinin ardından, Haziran 1987’de Cruzado Planı’nın daha 
esnek bir versiyonu olan Bresser Planı uygulanmaya başlandı. Bresser Planı’nın önemi, enflasyonla 
mücadelenin temel yöntemi olarak bütçe açığının kontrolünü benimsemesiydi. Ancak, o da aynı şekilde 
başarısızlıkla sonuçlandı.  
152 Hiperenflasyonu ortaya çıkaran en önemli sorun, daha önce belirtildiği gibi, dış borçlanma yoluyla 
büyümenin uluslararası piyasalara bağımlılığı ve dolayısıyla dış şokların enflasyonist etkisini 
artırmasıydı. Ağustos 1982’de Meksika’nın borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesiyle uluslararası 
piyasaların Latin Amerika ülkelerine kapanması, Brezilya’yı petrol krizlerinin ardından bir kez daha 
büyük bir dış şokun etkisinde bıraktı. Hâlihazırda döviz rezervleri tükenmiş olan Brezilya, Aralık 1982’de 
paranın devalüasyonuna, faiz oranlarının yükseltilmesine ve ücret kontrolüne dayalı IMF programını 
kabul etti. 1983 ve 1984’te uygulanan IMF programı, ülkenin dış ödemeler bilançosunu düzelttiyse de 
iç istikrar ve dengeli büyüme hedeflerini karşılayamadı, enflasyon düşmek yerine ikiye katlandı. İç ve 
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Neoliberalizmin hâkim birikim sistemi olarak yerleşmesi için, enflasyon 

hedeflemesine ve sıkı maliye politikalarına dayanan makroekonomik programların 

uygulanmasıyla birlikte, üretimin finansallaşması ve uluslararasılaşması gerekiyordu. 

1989’da Sarney hükümetinin finans sistemine uyguladığı reformlar kapsamında 

uluslararası sermaye akışının serbestleşmesi, Brezilya’nın neoliberalizme geçişinde 

ikinci ve son aşamayı oluşturdu. 1990’lar boyunca döviz rejiminin giderek 

esnekleşmesi ve finansal mekanizmaların sermaye birikimi için hayati önem 

kazanmaya başlamasıyla, sanayi sermayesi hızla finansallaştı. Neoliberalizme geçişin 

aşamaları güçlü bir devlet müdahalesi gerektirdiğinden, devlet de finansallaşmaya 

dayalı yeni birikim sisteminin gerekleri doğrultusunda radikal bir dönüşüm sürecine 

girdi. Devletin yeni birikim stratejisini belirleyen temel unsurlar, toplumsal yeniden 

üretim sürecinde finansın artan rolünü sağlamlaştıran ve neoliberal küreselleşme 

sürecine entegrasyonu kolaylaştıran kurumsal mekanizmaları hayata geçirmek ve bu 

sürecin çelişkilerinden doğacak sınıf mücadelesini baskı altına almaktı. Neoliberal 

birikim sisteminde esnekleşme ve güvensizleşmeyle birlikte emek sömürüsünün 

artması ve sendikasızlaşmayla birlikte emekçi sınıfların parçalanması, örgütsüz ve 

enformel kesimleri politik mobilizasyona hazır hale getirdi. 1990’larda, Latin 

Amerika’da toplumun en dışlanmış kesimleri üzerinde hegemonyalarını 

güçlendirmeye çalışan “neo-popülist” iktidarlar için, bu kesim önemli bir taban yarattı. 

Askerî rejimin “ekonomik mucize”si, gelir dağılımının giderek daha eşitsiz ve 

adaletsiz bir hale gelmesine yol açmıştı. Bu süreçte ekonomik büyüme imkânlarından 

yararlanmak ve iş bulmak için büyük kentlere göç edenler, kayıt dışı sektörlerde 

                                                           
dış istikrarın dengesi üzerine kurulu monetarist model, Brezilya’da önceliğin dış hesaplara verilmesi 
nedeniyle içeride ekonomik istikrarın bir türlü sağlanamadığı bir örneğe dönüştü (Baer, 2001: 102). 
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güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalmış ve böylece yeni, örgütsüz bir işçi sınıfı 

ortaya çıkmıştı. Brezilya’da askerî rejimin sona ermesinin ardından ilk kez halkoyuyla 

Devlet Başkanı seçilen Fernando Collor de Mello, zaferini, popülist söylemlerle 

örgütsüz işçi sınıfından aldığı oylara borçluydu.153  

 1990’da göreve başlayan Collor de Mello hükümeti, önceki istikrar 

programlarından çok daha ağır koşullar içeren bir plan hazırladı.154 Bu süreçte, dış 

ticaretin serbestleşmesi hız kazandı, deregülasyon155 ve özelleştirme dalgası başladı. 

İthal ikameci sanayileşmenin kurumsal yapısını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik 

adımlar atıldı ve neoliberalizme tam geçişin koşulları oluşturuldu. Hiperenflasyon ve 

finansal krize yol açan temel sorun olarak gösterilen ithal ikameci strateji ve korumacı 

devlet anlayışının yerini, kamu harcamalarında kesintiler, vergi ve sosyal güvenlik 

sistemi reformları ve özelleştirmeler aldı. 1988’te yürürlüğe giren yeni anayasa, işgücü 

piyasasının esnekleştirilmesini ve özelleştirmelerle devlet tekellerinin kırılmasını 

destekleyen reformlar için yasal bir çerçeve sağladı.156 Devlet, kaynak ve gelir 

dağılımındaki rolünden, sosyal hizmetlerin sağlanması gibi alanlardan büyük ölçüde 

çekilse ve elektrik, madencilik, telekomünikasyon ve petrokimya gibi sektörlerdeki 

                                                           
153 Sadece Brezilya’da değil, Latin Amerika genelinde 1960 ve 70’li yıllarda hüküm süren askerî 
rejimlerin, popülizmin kökünü kurutmaya çalışırken, uyguladıkları sosyoekonomik politikalarla dolaylı 
olarak popülizmin yeniden canlanmasına katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz (Weyland, 1999: 175-
176). Brezilya’da Fernando Collor de Mello (1990-92), Arjantin’de Carlos Menem (1989-99) ve Peru’da 
Alberto Fujimori (1990-2000), Latin Amerika’da neoliberal politikalar uygulamak için popülist 
stratejiler kullanan “neo-popülist” liderler arasında yer almışlardır.  
154 “Collor Planı” olarak anılan istikrar programına göre, ücret ve fiyatlarla birlikte tüm banka hesapları 
ve hazine bonoları 18 aylığına donduruldu, federal bütçede kesintiler yapıldı, çok sayıda bakanlık ve 
devlet kurumu kapatıldı ve binlerce kamu çalışanı işten çıkarıldı. 
155 Deregülasyon (deregulation) ile devletin ekonomideki düzenleyici ve denetleyici rolünü bırakma 
süreci kastedilmektedir. 1980’lerden itibaren Güney ülkelerinde IMF ve Dünya Bankası’nın ulusal 
ekonomileri düzenleme faaliyetlerinin artmasıyla ulus-devletlerin ekonomideki düzenleme işlevleri 
azalmaya başlamıştır.  
156 Yeni anayasa ile yabancı şirketlere petrol arama faaliyetlerinde bulunma izni verilmiş, gemi 
inşaatçılığı ve telekomünikasyon sektörlerindeki devlet tekeline son verilmiş ve finansal kurumların 
sosyal güvenlik sistemine girmelerini engelleyen düzenlemeler kaldırılmıştır (Saad-Filho ve Morais, 
2018: 59).  
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tekel konumunu kaybetse de neoliberal küreselleşme sürecinde önemini yitirmedi. 

Aksine, yeni birikim sisteminin temellerini inşa etmede merkezî bir rol üstlendi.  

1990’larda Brezilya ekonomisinde çok önemli yapısal değişiklikler gerçekleşti. 

Collor Planı’nın stagflasyonla mücadelede başarısız olmasının ve 1992’de Collor’un 

yargılandığı yolsuzluk davası sonucunda azledilmesinin ardından, enflasyonun 2000’li 

rakamlara ulaştığı 1993’te devlet başkanlığı görevini Collor’un yardımcısı Itamar 

Franco üstlendi. Art arda başarısızla sonuçlanan istikrar programları, Brezilya 

ekonomisini ancak neoliberalizme tam geçişle sağlanabilecek boyutta bir yabancı 

sermaye akışına doğru sürüklemişti. Franco’nun yeni bir istikrar planı tasarlaması için 

Maliye Bakanı olarak görevlendirdiği Bağımlılık kuramcısı Fernando Henrique 

Cardoso, 1994’te yeni para birimi Real ile birlikte “Real Planı”nı yürürlüğe koydu ve 

neoliberal reformlarla enflasyonu düşürmeyi başardı. 

Brezilya ekonomisindeki en başarılı istikrar planlarından biri olarak kabul 

edilen ve neoliberalizme geçişin meşrulaştırılmasını sağlayan Real Planı, altı temel 

politikaya dayanıyordu. Birincisi, ithalatın serbestleşmesi ve yabancı ürünlerin iç 

pazara girmesiyle ekonominin dış rekabete açılmasıydı. İkincisi, paranın aşırı 

değerlenmesi yoluyla ithal sermaye mallarının ucuzlaması ve böylelikle dış ticaretin 

liberalleşmesinin desteklenmesiydi. Bu iki politika, enflasyona karşı etkili oldu ancak, 

yerli paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması ihracatı pahalı hale 

getirdiğinden, ihracat sektörleri üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı. İmalat sanayinin 

GSYİH’daki payı, 1980’de yüzde 41 iken 2001’de yüzde 27’ye düştü (Saad-Filho, 

2010: 17). Üçüncüsü, uluslararası sermaye akışının serbestleşmesiydi. İlk iki 

politikanın yarattığı ticaret açığının finanse edilmesi için dış yatırımların çekilmesi 

şarttı. Sermaye girişi sürdükçe paranın aşırı değerlenmesiyle birlikte artan cari açık 

kontrol altında tutulabilecekti. Ancak bu politikalar, ekonomiyi, ucuzlayan ithalata 
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bağımlı hale getirmekle birlikte uluslararası sermaye akışına karşı kırılganlaştırdı. 

Dördüncüsü, iç finansal serbestleşmeydi. Finans sektörünün deregülasyonuyla yatırım 

fonlarına erişimin kolaylaşacağı ve tasarrufun artacağı bekleniyordu, ancak tam tersi 

oldu. 1980’lerde yüzde 22 olan GSYİH’daki yatırım oranı, 1990’larda yüzde 18’e, 

2001’de ise yüzde 16’ya düştü (Saad-Filho ve Morais, 2018: 62). Bunun nedeni, 

yabancı sermaye akışının yurtiçi tasarrufu tamamlamasından ziyade ikame etmesiydi. 

Beşincisi, en önemli neoliberal politika aracı olan yüksek faiz oranlarıydı. Cari 

dengenin sağlanması yabancı sermaye girişine bağlı olduğundan, faiz oranı artışı 

zorunlu hale gelmişti. Altıncısı, kamu sektörü harcamalarının kısılması, vergi artışları 

ve özelleştirmeye dayalı mali reformlardı. Ancak yüksek faiz oranları ve yabancı 

sermaye akışının sterilizasyonu (fazla dövizin para üzerindeki değerlenme baskısının 

önlenmesi) mali krize yol açtı ve kamu borcu özelleştirmelere rağmen artmaya devam 

etti. 1995’te GSYİH’nın yüzde 30’u olan kamu borcu, 2002’de yüzde 60’a çıktı (Saad-

Filho ve Morais, 2018: 63). 

Tablo 6: Cardoso Dönemi Makroekonomik Verileri (1995-2003)  

 GSYİH Büyüme 

Oranı (%) 

Enflasyon Yıllık 

Ortalama(%) 

Gini 

Katsayısı 

İşsizlik Oranı 

(%) 

1995 4,2 147,98 0,591 8,4 

1996 2,2 16,1 0,591 9,5 

1997 3,4 6,97 0,593 10,3 

1998 0,3 3,21 0,591 11,1 

1999 0,5 4,86 0,585 12,1 

2000 4,4 7,06 0,585 11 

2001 1,4 6,83 0,586 11,2 

2002 3,1 8,43 0,580 11,5 

2003 1,1 14,78 0,575 12,3 
Kaynaklar: GSYİH Büyüme Oranı: IBGE157; Enflasyon: IBGE158,  

Gini Katsayısı: Ferreira vd, 2008: 4; İşsizlik Oranı: IBGE159 

                                                           
157 IBGE (O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/ Brezilya Coğrafya ve İstatistik Kurumu) 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c
85caca11f.xls (Erişim tarihi: 08.05.2019)  
158 https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-
pricce-index.html?=&t=downloads (Erişim tarihi: 08.05.2019)  
159  IBGE https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9183-pesquisa-mensal-de-emprego-
antiga-metodologia.html?edicao=9185&t=downloads (Erişim tarihi: 08.05.2019) 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9183-pesquisa-mensal-de-emprego-antiga-metodologia.html?edicao=9185&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9183-pesquisa-mensal-de-emprego-antiga-metodologia.html?edicao=9185&t=downloads
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Real Planı, Tablo 6’daki verilerde görüleceği gibi, enflasyonu düşürmekte 

başarılı oldu ve planın mimarı Cardoso’yu 1994 seçimlerinde devlet başkanlığına 

taşıdı. Kısa dönemdeki başarılarına rağmen plan, uzun dönemde kamu borçlanmasını 

ve cari açığı artırdı, yine Tablo 6’da görüleceği gibi, büyüme ve istihdamı olumsuz 

etkiledi.160 Ayrıca, yabancı sermayenin desteğine dayandığı için, Brezilya ekonomisini 

uluslararası likiditedeki değişikliklere karşı daha kırılgan hale getirdi.161 Finansal 

sermayenin kısa vadeli akışkanlığının yarattığı bir diğer kırılganlık, döviz 

rezervlerinde dalgalanmaya sebep olması ve para politikasını etkisiz hale 

getirmesiydi.162 Real krizinin ardından, Mart 1999’da, Cardoso hükümeti, para 

politikasının önceliğine dayalı yeni bir makroekonomik politika çerçevesi belirledi. 

Tripot olarak anılan yeni program, neoliberalizme geçiş sürecinin tamamlandığını ve 

“olgun” bir neoliberal evreye geçildiğini gösteren üç temele dayalıydı (Saad-Filho ve 

Morais, 2018: 67):  

a) Enflasyon hedeflemesinin uygulanması ve Merkez Bankası’nın 

özerkliğinin sağlanması, 

b)  Dalgalı kur sistemiyle birlikte serbest sermaye akışının ve sıkı maliye 

politikalarının sürekliliğinin sağlanması, 

                                                           
160 Hiperenflasyon sorunu çözülmekle birlikte ekonomik büyüme sağlanamadı. 1990’lar boyunca yüzde 
1,7 olan yıllık ortalama büyüme oranı, “kayıp dönem” olarak nitelenen 1980’lerin ortalamasının (yüzde 
2,6) bile gerisinde kaldı. Bunun nedeni, 1990’lar boyunca ülkeye giren doğrudan dış yatırımların (DDY) 
yüzde 40’ının özelleştirmelerden kaynaklanmasıydı. DDY’lerin büyüme hızı, 1990’ların başlarında yıllık 
ortalama 2 milyar dolar iken, 1990’ların sonlarında yıllık 30 milyar dolara çıktı (Amann ve Baer, 2002: 
949-950). Ancak, bu yatırımların neredeyse yarısı devlet girişimlerinin varlıklarını satın almaya yönelik 
olduğundan ekonomik büyüme sağlamadı. Özelleştirmeler, temel olarak devletin borç yükünü 
azaltmak için bir araç haline gelmişti. 
161 1997 Doğu Asya krizi ve 1998 Rusya krizinin ardından sermaye kaçışını önlemek için yapılan 
müdahaleler, 1999’da Brezilya’yı finansal krize sürükledi. 1995’te 18,4 milyar dolar olan cari açığın, 
1998’de 33,4 milyar dolara çıkmasıyla makroekonomik dengeler bozulmaya başladı (Ferrari-Filho ve 
De Paulo, 2003: 69). 
162 Aralık 1998’den itibaren Brezilya’nın döviz rezervlerinin günde 1 milyar dolar erimesiyle faizler 
yüzde 49,8’e çıktı ve 1999’un ilk günlerinde 1,21 dolara karşılık gelen Real, 17 gün içerisinde yüzde 40 
değer kaybederek 1,98 dolardan işlem gördü (Ferreira ve Tullio: 2002: 157-158). 
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c) Düzenleyici değişken olarak faiz oranlarının uygulanması. 

Mayıs 2000’de yürürlüğe giren Mali Sorumluluk Yasası (Lei de 

Responsabilidade Fiscal/LRF) ile Tripot yasalaştı ve neoliberalizmin hâkim birikim 

sistemi olarak yerleşmesini sağlayan en önemli yasal dayanak oldu. Öyle ki, neoliberal 

politikalara tepki sayesinde 2002 seçimlerini kazanan İşçi Partisi (PT) lideri Lula da 

Silva bile, Mali Sorumluluk Yasası’na sadık kalacağını ilan ederek, neoliberalizme 

alternatif arayışının sınırlarını en baştan kabul etti. Bu noktada belirtmek gerekir ki, 

Mali Sorumluluk Yasası’nın, PT’nin iktidara gelişi kadar iktidardan düşüşünde de 

kritik bir önemi vardır. 2011’de Lula da Silva’nın ardılı olarak seçilen Dilma Rousseff, 

2016’da Mali Sorumluluk Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanarak azledilmiştir. 

Rousseff’in, Lula’ya kıyasla neoliberalizme daha mesafeli ve ekonomiye daha 

müdahaleci bir politika izlemesine yol açan neden, 2013’ten itibaren küresel ekonomik 

krizin Brezilya gibi emtia talebiyle büyüyen ekonomilerin para birimleri ve ödemeler 

dengelerini olumsuz etkilemesidir. Krizle mücadele eden Rousseff,  sermaye 

hareketleri ve faiz oranlarını kontrol etmeye ve yeni kamu yatırımlarıyla yerli üreticiyi 

korumaya yönelik bir strateji izlemiş ve PT’nin iktidara gelmesini sağlayan neoliberal 

uzlaşının sınırlarını zorlamıştır. Dolayısıyla Mali Sorumluluk Yasası’nın, 

neoliberalizm dışında bir alternatif bırakmayan, güçlü bir yasal zemin olarak önemini 

koruduğunu söyleyebiliriz. 

PT’yi iktidara taşıyan sürece geri dönersek, devletten özerk bir sendikal 

geleneğin içinde devrimci bir parti olarak kurulan PT’nin büyük bir koalisyon partisi 

haline gelişi, neoliberalizme geçiş sürecinin sınıf mücadelesini sınırlayan ağır 

koşulları içerisinde dikkat çekicidir. 1970’lerin sonlarında São Bernardo do Compo 

Metal İşçileri Sendikası Başkanı Lula da Silva önderliğinde gelişen ve  “Yeni 
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Sendikacılık”  (Novo Sindicalismo) olarak adlandırılan hareket, 1978’den itibaren çok 

güçlü kitlesel grevlerle sınıf mücadelesine ivme kazandırdı. Bu süreçte, tarım 

işçilerinden (özellikle şeker kamışı işçileri) inşaat işçilerine, banka memurlarından 

fabrika işçilerine (özellikle otomotiv ve metal sanayi) kadar birçok farklı sektörde 

yaşanan işçi grevleri hızla yükseldi. Mart 1989’da 35 milyon işçinin katıldığı genel 

grev, ülke tarihine en büyük ve en etkili grev olarak geçti (Antunes, 2012: 258). Bu 

süreç, 1983’te kurulan ve PT’nin tabanını oluşturan CUT’un (Birleşik İşçi Sendikası), 

Vargas döneminden bu yana devlet güdümünde gelişen sendikal hareketin dışında, 

sınıf temelli, özerk ve bağımsız bir sendikal hareket olarak ortaya çıkmasında etkili 

oldu. MST ve tarım işçileri sendikaları da en başından itibaren yeni sendikal hareketi 

desteklediler. Böylelikle neoliberal politikaların uygulanmaya başlandığı 1980’ler her 

ne kadar Latin Amerika’nın “kayıp dönemi” olarak anılsa da Brezilya’da sınıf 

mücadelesi açısından önemli kazanımların sağlandığı bir dönem oldu. 1980’lerdeki 

demokratikleşme süreciyle birlikte, grev dalgaları ve kitlesel hareketlerin etkisi siyasal 

alanda da hissedildi. 1989 seçimlerinde ikinci tura kalan PT adayı Lula da Silva, 35 

milyon oy alan (%53) Collor de Mello karşısında 31 milyon oy (%47) almayı başardı. 

Ancak, bundan sonraki süreçte, PT, benimsediği seçim stratejisiyle devrimci bir parti 

olmaktan adım adım uzaklaşarak, toplumun daha geniş bir kesimine hitap etmeyi ve 

seçmen kitlesini genişletmeyi hedefleyen bir “sol koalisyon” partisine dönüştü. 

1989’daki başkanlık seçimlerinin ardından, 1994 ve 1998’teki seçimleri de kaybeden 

Lula, iktidara gelmesini sağlayacak bir uzlaşı için ödün vermesi gerektiğini anlamıştı. 

2002 seçimlerini, partisinin sosyalist programından verdiği ödünlerle kazanabildi.163  

                                                           
163 PT’nin sosyalist bir örgütten büyük bir koalisyon partisine dönüşümü, Brezilya’nın kendine özgü 
siyasal yapısı içinde liderlere çok büyük bir özerklik tanıyan ve temsil sisteminde partileri işlevsiz hale 
getiren koşullarla yakından ilişkilidir. Başkanlık sistemiyle yönetilen diğer Latin Amerika ülkelerinde 
olduğu gibi Brezilya’da da parti disiplininin görece zayıf olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra güçlü bir 
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Neoliberal reformların emek mücadelesi üzerinde oluşturduğu baskı, PT’nin 

sosyalist bir partiden sosyal-demokrat bir partiye dönüşüm sürecinde etkili olan en 

önemli unsurlardan biriydi. 1990’larda Collor de Mello ve Cardoso iktidarlarında 

uygulanan neoliberal politikalar, CUT’un temsil ettiği yeni sendikal harekete büyük 

bir darbe indirdi. Sosyal hakları kısıtlayan ve iş hukukunu esnekleştiren yasal 

düzenlemeler, işten çıkarılma korkusunu beraberinde getirdiğinden örgütlenme ve 

mobilize olma imkânlarını daralttı. Özelleştirmeler, taşeronlaşma ve sözleşmeli 

personel uygulamaları sendikasızlaştırmaya yol açtı. Bu süreçte, CUT başta olmak 

üzere sendikalar bir yandan sermaye-emek ilişkilerine daha esnek bir yaklaşım 

geliştirmek zorunda kalırken diğer yandan 1980’lerdeki siyasi başarıları üzerine inşa 

ettikleri kimliklerini korumaya çalıştılar (Riethof, 2018: 129). Bu çelişki, Riethof’a 

göre (2018: 129-130), yeni sendikacılık hareketinin dayandığı politik fikirlerin sınıf 

çatışmasından uzaklaşarak mevcut koşullara göre şekillenen, daha uzlaşmacı bir 

yaklaşıma kaymasına yol açtı. CUT’un 1980’lerdeki özerkliğini ve dinamikliğini 

kaybetmesi, yeni sendikacılık hareketinin sosyalist gündeminden uzaklaşması ve Lula 

da Silva’nın karizmatik bir lider olarak popülerleşmesi, PT’nin seçim stratejisine 

odaklanmasında etkili oldu.  

Lula da Silva, 2002 seçimlerindeki zaferini, toplumsal hareketlerin desteği 

kadar sermaye çevrelerine güven veren “ekonomik istikrar”a yaptığı vurguya da 

borçluydu. Lula’nın, seçim sürecinde bir yandan değişim vaadiyle neoliberal 

politikalara tepkiyi mobilize etmesi diğer yandan ise makroekonomik açıdan belirli bir 

süreklilik zeminini koruyarak piyasalara güven aşılaması gerekmişti (Panizza, 2004: 

                                                           
federal yapı içerisinde işleyen parçalanmış parti sistemi, büyük koalisyonları mecbur kılmakta ve bu da 
devlet başkanının Kongre’deki gücünü sınırlayarak büyük reformlar yapabilmesini diğer başkanlık 
sistemlerine kıyasla çok daha zor hale getirmektedir (Mainwaring, 1997: 55-56). PT’nin dönüşüm 
sürecini analiz eden çalışmalar için bkz. Samuels (2004), Hunter (2010) ve Ribeiro (2014).  
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473). Bu açıdan, farklı kesimlere yönelik birbirinden farklı söylemler içeren zor ve 

çelişkili bir seçim stratejisi izlediği söylenebilir. Lula, öncelikle PT’nin geleneksel 

tabanına, partinin radikal değişiklik talebine dayalı gündeminden uzaklaşılmadığı 

mesajını verdi. Bununla birlikte, söz konusu değişimi, Cardoso döneminin politik ve 

ekonomik kazanımlarını tamamen gözden çıkarmadan ve sermaye çevrelerinin 

çıkarlarını riske atmadan gerçekleştireceğine dair piyasalara da güvence vermekten 

geri kalmadı (Panizza, 2004: 473). Bu vurgu, Lula’nın seçim kampanyasının 

belkemiğini oluşturan “Brezilya halkına mektup”ta (Carta ao Povo Brasileiro) açıkça 

görülebilir. Mektupta, istikrar ve toplumsal sorumlulukla ekonomik büyümenin 

mümkün olduğunu vurgulayan Lula, böylelikle hem Cardoso döneminin ekonomi 

politikalarının sonuçlarını eleştirmiş hem de makroekonomik istikrar anlayışına sadık 

kalacağını ilan etmiş oldu.164   

Saad-Filho ve Morais’e göre (2018: 81-83), 2002 seçimlerinde Lula’yı 

destekleyen koalisyon bir çeşit “kaybedenler ittifakı” idi. Bu ittifakın içinde 

neoliberalizme geçiş sürecinden mağdur olan farklı kesimler yer alıyordu. Öncelikle, 

PT’nin geleneksel tabanını oluşturan örgütlü işçi sınıfı bu ittifakın temelini 

oluşturuyordu. İkinci olarak, ideolojik nedenlerle PT ile bağ kurmak istemeyen 

muhafazakâr, sağcı kesimlerin ağırlıklı olduğu örgütsüz işçi sınıfı da, sosyal 

programların yaygınlaştırılması beklentisiyle bu ittifakın içerisinde yer almıştı.165 

                                                           
164 Luiz Inácio Lula da Silva, “Carta ao povo brasileiro,” 22 Haziran 2002. 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml (erişim: 22.01.2019).  
165 Genellikle büyük kentlerdeki gecekondu mahallelerininde (favela) yaşayan bu kesim içerisinde 
Kurtuluş Teolojisi hareketi ile bağı olan solcular da yer almaktadır. Ancak, 1980’lerden itibaren Kurtuluş 
Teolojisi etkisini kaybetmeye başlamış, favela’larda hızla örgütlenen Evanjelik kiliseleri sadece din 
değil, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda çeşitli sosyal hizmetler sunarak çok önemli bir toplumsal 
güç haline gelmiştir. Brezilya’da kendini Evanjelist olarak tanımlayanlar, IBGE (2012) verilerine göre, 
1940’larda nüfusun sadece yüzde 3’ünü oluştururken, bu oran 1980’lerde yüzde 6’ya, 2010’larda ise 
yüzde 22’ye çıkmıştır. Favela’larda ise yüzde 50’yi bulmaktadır. Lula da Silva, bazı Evanjelist kiliselerle 
anlaşma yaparak bu kesimden belirli bir destek almayı başardıysa da, son yıllarda Brezilya siyasetinde 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml
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Diğer yandan Lula’yı destekleyen kesimler, sadece işçi sınıfından ibaret değildi. Bu 

kesimlerin arasında kapitalist sınıf temsilcilerinin de olması, kapitalist sınıfın bir bütün 

olarak neoliberalizmden aynı şekilde faydalanmadığını göstermesi açısından 

önemlidir. Saad-Filho ve Morais’e göre (2018: 82), Lula’nın “kaybedenler ittifakı” 

içerisindeki kapitalist sınıf fraksiyonu, Poulantzas’ın “içsel burjuvazi” kavramına denk 

gelmektedir. PT’yi destekleyen sermaye grubunun, tam da Poulantzas’ın tanımladığı 

gibi, ulusal burjuvazi ile komporodor burjuvazi arasında bir konuma sahip olması, 

Brezilya örneğinde içsel burjuvazi kavramına başvurulmasını anlamlı kılmaktadır 

(Boito ve Berringer, 2014: 95-96).  

Bu noktada, Abu-El-Haj’ın (2016) Brezilya’da içsel burjuvazinin PT 

tarafından temsil edildiği argümanına olan itirazını belirtmek gerekir. Boito ve Saad-

Filho (2016) tarafından dile getirilen bu argüman, bu tezde de benimsenmiştir ve 

ilerleyen sayfalarda detaylı olarak ele alınacaktır. Ancak, Abu-El-Haj’a göre (2016: 

209), Poulantzas’ın tanımladığı içsel burjuvazinin Brezilya’daki karşılığı, PT 

döneminde devlet desteğiyle uluslararasılaşan yerel sermaye olamaz. Abu-El-Haj, 

Brezilya’da içsel burjuvazinin, ancak Cardoso ve Faletto’nun “bağımlı sermaye” 

olarak tanımladığı, çokuluslu üretim ağlarına bağımlı olan sermaye grupları 

olabileceğini öne sürmüştür. Abu-El-Haj’a göre, içsel burjuvazi ile uluslararası 

burjuvazi arasında, Boito ve Saad-Filho’nun vurguladığı gibi büyük bir fark yoktur. 

PT iktidarında devletin, burjuvazi karşısında önemli bir özerkliğe sahip olduğunu öne 

süren Abu-El-Haj, işçi sınıfı mücadelesinin içinden gelen bir partinin, içsel 

burjuvazinin çıkarlarını içselleştirebileceği konusunda ikna olmamıştır. Ancak, bu 

                                                           
ağırlığını hızla artıran Evanjelistler, 2016’da Dilma Rousseff’in azil sürecini destekleyen ve 2018’de aşırı 
sağcı lider Jair Bolsonaro’yu iktidara taşıyan PT karşıtı (anti-petista) cephede yer almışlardır  (Gómez, 
2018: 10).  
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tezin ilk bölümünde vurgulandığı gibi, Poulantzas’ın içsel burjuvazi kavramı, devletin 

desteğiyle uluslararası alanda rekabet gücü artan ulusaşırı bir kapitalist sınıf 

fraksiyonu olarak anlaşılmakta ve bu fraksiyonun Boito ve Saad-Filho ile aynı 

doğrultuda, Brezilya’da PT tarafından desteklenen sermaye grubuna karşılık geldiği 

ileri sürülmektedir. Bu, içsel burjuvazi ile uluslararası burjuvazi arasında, Abu-El-

Haj’ın belirttiği gibi, kesin bir ayrım olduğu anlamına gelmemektedir. İki fraksiyon 

arasındaki ilişkide muğlaklık ve çelişkiler olabilir. Zira Poulantzas’ın iktidar bloğu, 

tam da böyle çelişkili bir mücadele alanını tanımlamaktadır. Diğer yandan, bu tezde, 

PT dönemindeki siyasetin dinamiklerini belirleyen temel unsurun içsel burjuvazi ile 

uluslararası burjuvazi arasındaki rekabet olduğu savunulmaktadır. İleride ele alınacağı 

gibi, Lula döneminde PT, partinin geleneksel tabanı olan örgütlü işçi sınıfından 

uzaklaşmış ve içsel burjuvazinin desteğini arkasına almıştır.    

Tezin ilk bölümünde ele alındığı gibi, içsel burjuvazinin neoliberalizmle 

çelişkili bir ilişkisi vardır. İçsel burjuvazi temsilcileri, bir yandan neoliberal ideolojiye 

bağlı ve destekler görünürken, diğer yandan gelir politikası, asgari ücretin artırılması, 

iç pazarın büyütülmesi gibi devlet müdahalelerini desteklerler. Yabancı sermayenin 

işine yarayan yüksek faiz oranları, para biriminin aşırı değerlenmesi ve ucuz ithalat 

baskısına karşı, devletin koruyucu şemsiyesine ihtiyaç duyarlar. Lula’nın Liberal 

Parti’yle (PL) yaptığı ittifak, içsel burjuvazinin PT’ye desteğinin en açık göstergesiydi. 

Lula’nın başkan yardımcılığına aday olan PL lideri José Alencar, içsel burjuvazinin 

temsilcilerinden biriydi ve PT’nin seçim kampanyasını finanse etmede ve yerel 

sermayenin desteğini çekmede önemli rol oynadı (Saad-Filho ve Morais, 2018: 83).  

Devletten özerk bir sendikal geleneğin içinde devrimci bir parti olarak doğan 

ve aşağıdan yukarı örgütlenen PT’nin iktidara gelişi, sadece Brezilya değil, Latin 
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Amerika açısından da önemli bir dönüm noktasıydı. Lula da Silva’nın zaferi, 1998’de 

Venezuela’da Hugo Chávez’in seçilmesiyle başlayan, 2003’te Arjantin’de Néstor 

Kirchner, 2005’te Bolivya’da Evo Morales ve Uruguay’da Tabaré Vázquez, 2006’da 

Ekvador’da Rafael Correa ve Şili’de Michelle Bachelet’in seçilmesiyle yükselen “sol 

dalga”nın (pembe dalga166) bir parçası olarak görülüyordu. Latin Amerika genelinde 

2000’li yılların başlarında iktidara gelen sol hükümetlerin ortak özelliği, 

neoliberalizme karşı gelişen toplumsal hareketlerin desteğine dayanmalarıydı. 

Dolayısıyla öncelikli meseleleri, neoliberalizmin dışladığı kesimlere ulaşmak ve 

neoliberalizmin en yıkıcı sonucu olan toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlik sorununu 

çözmekti. İster Venezuela’daki “Bolivarcılık” gibi alternatif modellerle 

neoliberalizmin dışına çıkmaya çalışarak ister Brezilya’daki gibi neoliberal süreklilik 

içinde bir çıkış arayarak olsun, hepsinin odak noktası, yoksullukla mücadeleydi. Bunu 

da doğal kaynak sömürüsüne dayalı “extractivist”167 politikalarla, emtia (maden ya da 

endüstriyel tarımsal ürün) fiyatlarındaki yükselişten elde ettikleri geliri en yoksul 

kesimlerin lehine olacak şekilde yeniden dağıtarak yapmaya çalıştılar. Zengin doğal 

kaynaklara sahip olan ülkelerin hammadde ihracatıyla büyümesine dayanan bu 

kalkınma modeli, 2003’ten itibaren168 küresel piyasada emtia fiyatlarındaki yükselişle 

birlikte istikrarlı bir ekonomik büyümeyi ve gelirin yeniden dağılımına dayalı sosyal 

politikaları mümkün kıldı. Neoliberal finansal sistemin iflas ettiği 2008 Küresel 

Ekonomik Krizinin ardından emtia fiyatlarının bir kez daha yükselmesi, BRICS 

                                                           
166 Latin Amerika’da 2000’li yıllarda yükselen sol dalgayı tanımlamak için “pembe dalga” (pink tide) 
kavramı kullanmaktadır. Kırmızı, sosyalizmle özdeşleşen bir renk olduğundan, sosyalist olmayan sol 
(sosyal demokrasi vs.) pembeyle tasvir edilmiştir.    
167 Extractivism, doğal kaynak çıkarımı ve sömürüsüne dayanan, küresel piyasalara yönelik üretim 
sürecini ifade etmektedir.  
168 2001’de Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girişinin etkisini bu noktada vurgulamak gerekir.  
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ülkeleri başta olma üzere Güney’in doğal kaynak açısından zengin ülkelerinin 

hammadde ihracatına dayalı olarak büyümesine imkân tanımıştı.  

Petras ve Veltmeyer’e göre (2014: 22), neoliberal yeniden yapılandırma 

programları, doğal kaynak sömürüsüne dayalı sermaye (extractive capital) temelinde 

yeni bir birikim stratejisinin ve yeni bir kapitalist kalkınma modelinin gelişmesine yol 

açan unsur olmuştur. Neoliberal birikim sistemi içinde devlet müdahaleciliğinin yeni 

bir biçimi olarak ortaya çıkan bu model, neo-extractivist ya da yeni-kalkınmacı (neo-

developmentalist) olarak sınıflandırılmaktadır. Tezin ilk bölümünde ele alınan CEPAL 

temelli Latin Amerika Yapısalcı Okulu’nun mirası ile neoliberal politikaların 

uygulanması için gereken makroekonomik istikrarın bir arada var olabilmesi, yeni-

kalkınmacılığı mümkün kılmıştır.169 Yeni-Kalkınmacılık, Büyük Bunalım’ın ardından 

ithal ikameci sanayileşme temelinde gelişen kalkınmacılık (developmentalism) 

anlayışının neoliberal çerçeve içinde yeniden şekillenmesi olarak tanımlanabilir. Milli 

burjuvazinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, ithal ikameci kalkınmacılık açısından 

olduğu kadar yeni-kalkınmacılık açısından da önceliklidir. Ancak, buradaki temel 

mesele, yerel şirketlerin küresel ölçekte üretim yapabilecek düzeyde teknolojilerini 

geliştirmek, küresel rekabet güçlerini artırmak ve onlara dış yatırım olanakları 

sağlamaktır (Ban, 2013: 3). Başka bir ifadeyle, yeni-kalkınmacı modelde devlet, 

birikim koşullarını yerel sermayenin ulusaşırılaşması için yeniden düzenlemektedir. 

Bu süreçte, özellikle endüstriyel tarım ve madencilik gibi ihracatçı sektörlerde içsel 

burjuvazi oluşumu ivme kazanmaktadır. Diğer yandan, devletin korumacılığı ve 

müdahaleciliği, piyasa mekanizmasına karşıt değil, onu destekler niteliktedir. Örneğin, 

                                                           
169 Yeni-kalkınmacı modelin dayandığı kuramsal çerçeve, yeni-yapısalcılık ve post-neoliberalizm 
kavramları ekseninde gelişen tartışmalarla şekillenmiştir (Leiva, 2008: 164). 
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asgari ücretin artırılması ve yoksullara nakit transferi yapılması gibi sosyal yardım 

politikalarının temel işlevi, gelişmekte olan ülkelerde öne çıkan taleple ilgili 

sınırlılıkları aşmak ve iç pazarı desteklemektir. Bu çerçevede, devletin büyük şirket ve 

girişimlere sahip olmasına gerek yoktur; bunun yerine devletin işlevi, makroekonomik 

istikrarı ve ödemeler bilançosu dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır (Saad-

Filho ve Morais, 2018: 93). Başka bir ifadeyle, güçlü bir devlet, güçlü bir piyasanın 

önkoşuludur. Belirli bir enflasyon oranını ekonomik büyüme için katlanılabilir gören 

kalkınmacı modelden farklı olarak, yeni-kalkınmacı modelde makroekonomik istikrarı 

korumak merkezi öneme sahiptir (Ban, 2013: 5). Bu açıdan yeni-kalkınmacılık, 

devletçi kalkınmacılık ile Washington Konsensüsüne dayalı neoliberalizm arasında bir 

orta yol olarak da görülebilir. Lula da Silva’nın iktidardaki ilk döneminde, IMF ile 

Eylül 2002’de imzalanan 30 milyar dolarlık borç anlaşmasının yükümlülüklerine sadık 

kalması ve “bütçe açığının milli gelire oranı” hedefini tutturmaya çalışmasının yanı 

sıra, Bolsa Família (Aile Bütçesi) ve Fome Zero (Sıfır Açlık) adlı sosyal yardım 

programlarını başlatması,  bu orta yolun önemli işaretleridir. Ancak, yeni-kalkınmacı 

strateji, esas olarak Lula’nın ikinci iktidar döneminin başladığı 2007’den itibaren 

uygulanmıştır (Saad-Filho ve Morais, 2018: 92).  

Dünyanın en büyük sosyal yardım programlarından biri olan Bolsa Família, 

Cardoso döneminde uygulanan şartlı nakit transferlerinden farklı olarak, yerel patronaj 

ilişkilerinin içinde değil, görece merkezî ve teknokratik bir biçimde, tek bir kayıt 

sistemi altında toplanan gelir dağılımı verilerine dayanmaktadır (Pereira, 2015: 1691-

1695). Yardım alan hanelerin çocuklarının eğitim görmesi ve sağlık kontrollerinden 

geçirilmesi gibi koşullara bağlanan şartlı nakit transferi, Brezilya’da ilk kez, 2001’de 

Bolsa Escola (Okul Bütçesi) adıyla Brasilia ve Campinas kentlerinde başlatılmıştı. 



201 
 

Lula da Silva’nın 2003’te başlattığı Bolsa Família ise, yerel düzeydeki farklı nakit 

transferi programlarını birleştirerek federal düzeyde tek çatı altında topladı. 2015 

itibariyle 13,8 milyon ailenin (49,6 milyon kişinin, yani nüfusun %26’sının) 

yararlandığı Bolsa Família, özellikle ülkenin kuzey ve kuzeydoğu eyaletlerindeki en 

düşük gelirli kesimlere ulaşarak, gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltılmasında önemli 

rol oynadı. Tablo 7’de görüleceği gibi, gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı, 

2003’de 0,581 iken, 2015’te 0,491’e düştü. Bununla birlikte programın en önemli 

özelliği, şartlı nakit transferinden yararlananların belediyelerdeki bütçe oluşturma 

sisteminde taleplerini dile getirmelerine imkân tanıyarak yeni katılım mekanizmalarını 

hayata geçirmesiydi. Böylelikle, ülke tarihinde ilk kez, en düşük gelirli kesimde yer 

alan gençler, üniversite eğitimi alma ve yerel siyasete katılma imkânı bulmuş oldu. Bu 

tablo, Brezilya’nın sınıf yapısını da değiştirmeye başladı ve işçi sınıfı içerisinde gelir 

ve eğitim seviyesi yükselen yeni bir kesim, Jessé Souza’nın (2010) ifadesiyle “yeni 

işçi sınıfı” ortaya çıktı. Gelirin yeniden dağılımını hedefleyen politikalar, mevcut sınıf 

yapılarına dokunmasa da, işçi sınıfının daha iyi eğitim ve sağlık olanaklarına 

kavuşmasını ve karar alma mekanizmalarına katılabilmesini sağlıyordu.170   

 

 

                                                           
170 Haziran 2013’te toplu taşıma araçlarına yapılan zamların tetiklediği protestolarda sokağa çıkan 
kitlenin, ağırlıklı olarak PT’nin sosyal programlarından yararlanan üniversite öğrencilerinden oluşması, 
Bolsa Família’nın yoksulların devlete minnettarlık hissiyle bağlanmasına yol açan yeni bir klientelizm 
örneği olmadığının göstergesidir. Kısa sürede kendiliğinden kitlesel bir ayaklanmaya dönüşen 
protestolar, Dünya Kupası’nın maliyetinin toplumsallaşmasına karşı güçlü bir muhalefet 
oluşturmuştur. Bu da alt kesimden gelen gençlerin, “sosyal yardımların alıcıları” değil, kendi taleplerini 
ortaya koyan “siyasal özneler” olmalarının sonucudur.  2013 protestolarında ortaya konulan en önemli 
talep, ulaşım, sağlık ve eğitim sistemlerine daha çok yatırım yapılmasıydı. Dilma Rouseff’in toplu taşıma 
sistemine 50 milyar Real yatırım sözü vermesiyle bir hafta içerisinde isyan dağılmaya başladı. Ancak, 
bunun ardından fırsatı değerlendiren sağcıların sokağa çıkmasıyla kısa bir süre içerisinde protestoların 
seyrinin değiştiğini de belirtmek gerekir.  
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Tablo 7: İşçi Partisi Dönemi Makroekonomik Verileri (2003-2016)  

 GSYİH Büyüme 

Oranı (%) 

Enflasyon Yıllık 

Ortalama(%) 

Gini 

Katsayısı 

İşsizlik Oranı 

(%) 

2003 1,1 9,3 0,581 12,4 

2004 5,8 7,6 0,569 11,5 

2005 3,2 5,69 0,566 9,9 

2006 4,0 3,14 0,560 10 

2007 6,1 4,45 0,552 9,3 

2008 5,1 5,9 0,542 7,9 

2009 -0,1 4,31 0,538 8,1 

2010 7,5 5,9 0,533 6,7 

2011 4,0 6,5 0,527 6 

2012 1,9 5,83 0,527 7,4 

2013 3,0 5,91 0,497 7,1 

2014 0,5 6,4 0,494 6,8 

2015 -3,5 10,67 0,491 8,5 

2016 -3,5 6,28 0,529 11,5 

Kaynak: GSYİH Büyüme Oranı: IBGE; Enflasyon: IPCA-IBGE;  

Gini Katsayısı: IPEA-PNAD; İşsizlik: IBGE. 

Lula da Silva, Brezilya’nın kuzeydoğu eyaletlerinden Pernambuco’nun 

kırsalında sekiz çocuklu yoksul bir ailede yetişmiş, sadece dört yıllık ilkokul eğitimi 

almış ve bir parmağını iş kazasında kaybetmiş eski bir işçi olarak, “yeni işçi sınıfı” ile 

zamanla daha yakın bir ilişki geliştirmeye ve PT’nin geleneksel örgütlü işçi sınıfı 

tabanından uzaklaşmaya başladı. Lula’nın ilk döneminde hükümet sözcülüğü yapmış 

olan siyaset bilimci André Singer, 2006 seçimlerinde iyice belirginleşen PT’nin siyasi 

ideolojisi ve tabanıyla (petismo) Lula’nınki arasındaki farkı vurgulamak için Lulismo 

kavramını geliştirmiştir. Singer’e göre (2009: 98-101), Lula, 2006 seçimlerinde, “sub-

proletarya” olarak tanımlanabilecek, işgücü piyasasında hiçbir değeri olmayan, 

emeklerini her koşulda satmaya hazır, güvencesiz işçilerden/işsizlerden oluşan 

marjinal tabanın desteğini kazanmış ve bu sayede Bonapartist bir özerklik elde 

etmiştir. Lulismo bu koşullarda, yukarıdan aşağıya başlayan ve mücadele içindeki 

güçlerin karşılıklı etkileşimini mümkün kılabilecek bir siyasi hareket olarak 
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gelişmiştir. Singer (2012: 125-128), Lulismo’yu ABD’deki “New Deal” benzeri, bir 

yanda ekonomik gelişme hedefine diğer yanda sosyal politika anlayışına dayalı bir 

toplumsal uzlaşı olarak ele almaktadır. Lulismo, bu açıdan, yeni-kalkınmacılığın 

Brezilya’daki karşılığı olarak da anlaşılabilir. Diğer yandan, Brezilyalı elitlerin 

Lulismo’yu popülizmle eş tutmaları ve popülist bir tehdit olarak algılamaları, yeni-

kalkınmacı politikaların dayandığı hassas dengeyi giderek bozmaya başlamıştır.171 

Sermaye çevrelerinin makroekonomik istikrar şartıyla sosyal yardım programlarının 

uygulanmasına başlangıçta verdikleri destek, zamanla yerini, kitlelerin popülist bir 

mobilizasyona sürüklenebileceği yönünde endişelere bırakmıştır.   

Lulismo, Brezilya Kalkınma Bankası’nın (BNDES) fonlarıyla iç ve dış 

piyasada desteklenen, Poulantzas’ın “içsel burjuvazi” tanımlamasına denk düşen 

sermaye grubuna da yarar sağlamıştır. Bu sermaye grubu, ulusaşırı sermaye ağlarına 

bağlı olmakla birlikte, altyapı desteği, düşük faiz ve kredi gibi talepleriyle içeride ve 

dışarıda devletin koruyucu şemsiyesine ihtiyaç duyan kesimdir. Bu süreçte, özellikle 

imalat, inşaat, petrol, madencilik, telekomünikasyon, endüstriyel tarım ve gıda gibi 

sektörlerdeki BNDES desteğiyle büyüyen şirketler, “ulusal şampiyonlar” (campeões 

nacionais) olarak anıldılar (Souza, 2012: 33). 1950’lerden itibaren ülkedeki hızlı 

sanayileşme sürecinin merkezinde yer alan BNDES, 1980’lerdeki borç krizlerinin 

ardından “kalkınmacı” işlevini kaybetmiş ve çoğunlukla finansal sıkıntılar yaşayan 

şirketlere yardım eden bir banka konumuna gelmişti. 1990’lı yıllardan itibaren, 

                                                           
171 Eski Devlet Başkanı Cardoso’nun, 2009’da yayınlanan ve büyük ses getiren “Para Onde Vamos?” 
(Nereye Gidiyoruz?) başlıklı yazısı elitlerin bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir. Lulismo’yu 
“sub-Peronismo” olarak tanımlayan Cardoso, Lula’nın giderek demokrasiden uzaklaştığından, iyice 
yolsuzluğa bulaştığından ve Peron tarzı popülist bir otoriterliğe doğru ilerlediğinden yakınmış ve 
kamuoyunu uyarmıştır. Büyük sermaye gruplarının elindeki ana akım medyada da Lula, Vargas’ın 
geleneğini sürdüren bir popülist olarak gösterilmiş ve yolsuzlukla bir tutulan popülizm, demokrasiye 
en büyük tehdit olarak sunulmuştur.  
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BNDES, özelleştirilen kamu şirketlerine teknik, yönetimsel ve finansal destek 

vermeye başladı (Souza, 2012: 35).  Lula döneminde ise, banka bir kez daha 

“kalkınmacı” bir rol üstlenerek, “ulusal şampiyonlar” oluşturma girişiminin temel 

aracı haline geldi. Özellikle de, Lula’nın Ocak 2007’de başlattığı Ekonomiyi 

Hızlandırma Programı (Programa de Aceleração do Crescimento-PAC) yeni-

kalkınmacı modelin ana enstrümanıydı. BNDES fonlarıyla yol, liman, hidroelektrik 

santral gibi büyük ölçekli altyapı yatırımlarının yapılmasına dayalı program, üç yıl 

içerisinde 503 milyar Real (243 milyar dolar) tutarında yatırım öngörüyordu. Dilma 

Rousseff’in 2010’da PAC 2 adıyla güncellediği programın amacı, özel sektörün 

büyümesini sağlamanın ve iç pazarı büyütmenin yanı sıra endüstriyel tarım sektörü 

başta olmak üzere ihracat gelirlerini artırmak ve Brezilya’yı küresel piyasalara daha 

sıkı bir şekilde entegre etmekti  (Sauer ve Mészáros, 2017; 401).  

PT döneminde içsel burjuvazinin yükselişi, Brezilya’da kapitalist sınıf 

rekabetini tırmandırarak, iktidar bloğu içinde büyük bir çatışmaya yol açtı (Boito ve 

Saad-Filho, 2016: 191). Neoliberalizmle, uluslararası sermayeyle ve finansallaşmayla 

ilişkisine göre, Brezilya’daki iktidar bloğu içinde iki büyük kapitalist sınıf 

fraksiyonundan söz edilebilir172:  Uluslararası burjuvazi ve içsel burjuvazi (Boito, 

2007; Boito ve Saad-Filho, 2016; Saad-Filho ve Morais, 2018). Yabancı sermaye ve 

doğrudan ona bağlı yerel sermaye temsilcilerinden oluşan uluslararası burjuvazi 

                                                           
172 Bu iki büyük kapitalist sınıf fraksiyonunun yanı sıra, Brezilya’da çok sayıda küçük ve orta ölçekli 
sermaye grubu bulunmaktadır. Bu grupların iki büyük sermaye fraksiyonuyla olan ilişkisi ise karmaşıktır 
(Boito ve Saad-Filho, 2016: 192-193). Ayrıca, iki büyük sermaye fraksiyonunun da birbirinden belirgin 
hatlarla ayrılmış olduğunu ve her fraksiyonun kendi içinde homojen bir yapıya sahip olduğunu 
söylemek de zordur (Saad-Filho ve Morais, 2018: 128). İktidar bloğu, tezin ilk bölümünde vurguladığı 
gibi, sınıf fraksiyonlarının çelişkili birliğini ifade etmektedir. Brezilya’daki iktidar bloğu içinde de 
çıkarları iki farklı fraksiyonla da farklı şekillerde örtüşen gruplar olabilir. Örneğin, ulusal bankalar, tıpkı 
uluslararası bankalar gibi enflasyon hedeflemesi ve merkez bankası bağımsızlığından yana olmakla 
birlikte, içsel burjuvazinin desteklediği, yatırım ve tüketimi artırmaya yönelik yeni-kalkınmacı 
politikaları da benimsemiştir (Boito ve Saad-Filho, 2016: 193).  
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içerisinde uluslararası banka ve sigorta şirketleri, büyük danışmanlık ve muhasebe 

şirketleri, imalat sektöründeki uluslararası sermayeli şirketler ve ana akım medya 

kuruluşları yer almaktadır (Saad-Filho ve Morais, 2018: 127). 1990’lar boyunca, 

Collor ve Cardoso iktidarlarında hâkim konumda olan uluslararası burjuvazinin 

çıkarları, Tripot olarak anılan neoliberal programdan yanadır. Lula’nın yeni-

kalkınmacı stratejisinin dayandığı temellerden biri olan makroekonomik istikrar, aynı 

zamanda Tripot’u da belirleyen temel çerçevedir. Ancak, Boito ve Saad-Filho’ya göre 

(2016: 194), makroekonomik istikrarla birlikte gelirin yeniden dağılımına dayalı 

sosyal politikaları harmanlayan yeni-kalkınmacı strateji, esas olarak içsel burjuvazinin 

konumunu güçlendirmişti. Buna göre, öncelikle, makroekonomik istikrar, kalkınmacı 

sanayi politikalarıyla birlikte uygulandığında, cari açığı sınırlandırarak büyük yerel 

üretim ağlarının uluslararasılaşmasına katkıda bulunuyordu. İkincisi, PT döneminde 

reel faiz oranları, son 20 yılın en düşük seviyesindeydi. Cardoso’nun ilk döneminde 

yüzde 22 olan ortalama faiz oranı, Dilma Rousseff döneminde yüzde 3’ün altındaydı 

(Boito ve Saad-Filho, 2016: 194). Bu da, iç borçlanmanın maliyetini düşürüyordu. 

Üçüncüsü, BNDES ve Petrobras aracılığıyla içsel burjuvaziye özel yatırım olanakları 

sağlanıyordu. BNDES, yukarıda da belirtildiği gibi, petrol, madencilik, 

telekomünikasyon ve endüstriyel tarım gibi büyük sektörlerdeki şirketleri finanse 

ediyordu. Petrobras ise, ithalatın serbestleşmesinin yerel üretim açısından olumsuz 

etkilerini giderecek ve petrol sektöründe ithal ikameci stratejiyi destekleyecek yeni bir 

politika geliştirmişti (Boito ve Saad-Filho, 2016: 200). Lula döneminde, petrol 

tankerleri, sondaj makineleri,  açık deniz platformları ve Petrobras’ın diğer 

ekipmanlarının üretiminin artırılması ve uluslararasılaşması sağlandı. 1990’larda 

Cardoso yönetimi petrol sektörüne kaynak aktarımını kıstığı için, Petrobras 
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ekipmanlarının çoğunu ithal eder hale gelmişti. Ancak, Lula’nın kaynak çıkarımına 

(extractivist) dayalı yeni-kalkınmacı politikaları açısından petrol sektörü önemli bir 

yatırım alanıydı. Lula döneminde, araştırma ve geliştirme, petrol arama, üretim ve 

rafineri alanlarında petrol sektörüne ve gemi inşaatı endüstrisine yapılan yatırımlar, 

Brezilya sularında petrol bulunmasını sağladı. 2007’de, Rio de Janeiro açıklarında, 

deniz yatağının 5 kilometre altında bulunan 8 milyar varillik petrol rezervi, 

Brezilya’nın petrole bağımlılığını kırması açısından kritik önem taşıyordu.173 Son on 

yılda hızla artan petrol üretimi sayesinde Petrobras, 2019’da Brezilya’daki petrol 

üretiminin yüzde 75’ini karşılar hale geldi.174  

Lula’nın “ulusal şampiyonları” hızla büyürken, iki fraksiyon arasında tırmanan 

rekabet siyasete de yansıdı. Uluslararası burjuvazinin siyasetteki en önemli temsilcisi 

olan PSDB’li (Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi) siyasetçiler, Petrobras’a yapılan dev 

yatırımların maliyetinin çok yüksek olduğunu, yatırımların ekonomik verimlilik 

gözetilmeden siyasi kriterlere göre yapıldığını öne sürüyorlardı (Boito ve Saad-Filho, 

2016: 2001). Cardoso ve José Serra gibi bu dönemde PT’ye etkin muhalefet yürüten 

PSDB’li siyayetçilere göre, “ulusal şampiyonlar”ın yükselişi, şeffaflıktan yoksun, 

anti-demokratik ve yolsuzluğa dayalı bir süreçti. Yolsuzluğun, yukarıda belirtildiği 

gibi, Lula’nın temsil ettiği “popülizm” ile özdeşleştirilmesi ve şeffaflığın ancak büyük 

                                                           
173 “Yüzyılın keşfi” olarak anılan yeni petrol kaynakları, uzmanlara göre Brezilya’yı Venezuela gibi bir 
petrol devi haline getirebilecek potansiyele sahipti. Bkz. “The Next Oil Giant?”, The Economist, 19 Mart 
2009. https://www.economist.com/news/2009/03/19/the-next-oil-giant (Erişim: 24.11.2019). Ancak, 
eski jeolojik tuz katmanın altında yer aldığı için “pre-salt” denilen bölgede bulunan petrolü çıkarmanın 
maliyeti çok yüksek ve çevre açısından oluşturduğu risk çok büyüktü. Bu yüzden yeni kaynakların etkisi 
beklenildiği kadar büyük olmadı.  
174 2019’da Petrobras’ın petrol üretimi rekor kırarak ilk kez yılda 1 milyar varili aşmıştır. Bu da 
Brezilya’daki toplam petrol üretiminin yüzde 75’ine denk gelmektedir. İkinci sırada ise, üretimin yüzde 
12’sini karşılayan Shell yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Brazil Oil and Gas Production Breaks 
Record in 2019”, Folha de São Paulo, 23 Ocak 2020, 
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2020/01/brazilian-oil-and-gas-
production-breaks-record-in-2019.shtml (Erişim: 24.01.2020).   

https://www.economist.com/news/2009/03/19/the-next-oil-giant
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2020/01/brazilian-oil-and-gas-production-breaks-record-in-2019.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2020/01/brazilian-oil-and-gas-production-breaks-record-in-2019.shtml
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devlet kurumlarının özelleştirilmesiyle mümkün olacağı yönündeki elitist görüş, 

uluslararası sermayenin elinde olan ana akım medya organları tarafından sıklıkla dile 

getiriliyordu (Souza, 2015; Akgemci, 2018). Bu doğrultuda, “Lava Jato” (Araba 

Yıkama) operasyonu kapsamında soruşturulan 30 milyar Real’lik (9,5 milyar dolar) 

kara para aklama iddialarının merkezinde, Petrobras ile birlikte Lula’nın ulusal 

şampiyonlarından, inşaat devi Odebrecht’nin yer alması tesadüf değildi.175 Lava Jato 

soruşturmasını yürüten Başsavcı Sergio Moro’nun, 2018’de seçilen asker kökenli, aşırı 

sağcı lider Jair Bolsonaro’nun kabinesinde Adalet Bakanı olarak yer alması, 

soruşturmaların yolsuzlukları ortadan kaldırmaktan ziyade, PT’ye karşı politik bir 

silah olarak kullanıldığını göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Son olarak, yeni-kalkınmacı politikaların sınırlılıklarından söz etmek gerekir. 

Yüksek emtia fiyatlarına olan bağımlılık, makroekonomik istikrarla birlikte sosyal 

politikaların uygulanmasını mümkün kılan en önemli unsurdu. Ancak, 2014’ün ikinci 

yarısından itibaren emtia fiyatlarındaki hızlı düşüşle beraber, yeni-kalkınmacı 

politikaların derinleştirdiği sınıfsal çelişkiler daha da belirginleşti. Küresel ekonomik 

kriz, bu süreçte Brezilya gibi emtia talebiyle büyüyen ekonomilerin para birimleri ve 

ödemeler dengeleri üzerinde olumsuz etkisini göstermeye başlamış ve Lula döneminde 

hem içsel burjuvaziyi hem de “yeni işçi sınıfı”nı memnun eden politikalar artık 

sürdürülemez hale gelmişti. Bir yandan en düşük gelir sahibi grupların lehine geliri 

yeniden dağıtırken diğer yandan ihracatçı kesimlerin büyümesini sağlayan yeni-

kalkınmacı politikalar, sadece kapitalist sınıflar arasındaki rekabeti kızıştırmakla 

kalmadı, orta ve üst-orta sınıflarda, sosyal politikaların alıcısı olan alt sınıflara yönelik 

                                                           
175 Burada kastedilen, ortada yolsuzluk olmadığı değil, yolsuzluk skandallarının, içsel burjuvaziyi hedef 
alan uluslararası burjuvazi temsilcileri tarafından medya ve yargı eliyle PT’ye karşı bir silah olarak 
kullanıldığıdır. Bu süreçle ilgili detaylı bilgi için bkz. Akgemci, 2018.   
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bir tepki ve nefretin uyanmasına yol açtı. Enflasyonist baskıyı en çok hisseden sabit 

gelirliler, ekonomik krizden esas olarak hükümetin sosyal politikalarını sorumlu 

tutuyorlardı. 2016’da PT lideri Rousseff’in azledilmesinde ve Bolsonaro’nun 

2018’deki seçim zaferinde, son dönemde yükselen toplumsal kutuplaşmanın ve 

giderek büyüyen alt sınıflara yönelik nefretin önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. 

Endüstriyel tarım sektörü, bu dönemde içsel burjuvazinin yükselişini ve sınıf 

çatışmasını incelemek açısından önemli bir alandır.   

B. Tarımsal Sermayenin Ulusaşırılaşması ve Endüstriyel Tarımda İçsel 

Burjuvazinin Yükselişi 

Brezilya’da, neoliberal yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkan rekabet gücü 

ve sermaye yoğunluğu çok yüksek olan tarım sektörü, “endüstriyel tarım” 

(agribusiness) olarak da tanımlanmaktadır. Endüstriyel tarım, geniş ölçekli, ileri 

teknolojiye dayalı, mülkiyet yapısında yüksek yoğunlaşma bulunan ve küresel tarım 

piyasalarına yönelik sermaye-yoğun üretim yapan, imalat, pazarlama, ulaşım, ticaret 

ve enerji üretimi (biyoyakıt) gibi alanları kapsayan bir sektördür (Ioris, 2018: 1-2). 20. 

yüzyılın başlarında Avrupa ve ABD’ye ucuz hammadde ihracatına dayanan kahve 

ekonomisiyle “klasik bağımlılık” örneği sergileyen, 1930’lardan 1970’lere uzanan 

ithal ikameci sanayileşme döneminde “bağımlı gelişme” koşullarında net bir tarım 

ithalatçısı haline gelen Brezilya, bugün dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından 

biridir. Dünya Ticaret Örgütü’nün raporuna göre (2018: 43), Brezilya, 2017’de 88 

milyar dolarlık tarım ihracatıyla AB ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük tarım 
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ihracatçıları arasında üçüncü sıradaki yerini korumaktadır.176 Küresel gıda piyasasına 

hâkim olan ABD ve AB ile rekabet edemeyen birçok Güney ülkesinin tarımsal 

ürünlerin ticaretinin serbestleşmesi sürecinde net gıda ithalatçısı haline geldiğini göz 

önünde bulundurursak, Brezilya’nın konumu dikkat çekicidir. İç pazara yönelik ithal 

ikameci kalkınma modeline son veren ve küresel gıda piyasasına daha ileri düzeyde 

entegrasyon öngören neoliberal tarım politikaları, yerel üretim yerine daha ucuza mal 

olan ithalatı teşvik etmektedir. Bu koşullarda ihracat sadece rekabet gücünün yüksek 

olduğu ürünlerde avantajlıdır. Güney ülkeleri için avantajlı olan tarımsal ihraç ürünleri 

ise, merkez ve çevre arasındaki geleneksel işbölümü dolayısıyla genellikle çay, kahve, 

kakao ve şeker gibi tropikal ürünlerden ibarettir.  

Brezilya’yı diğer çevre ülkelerden ayıran ve küresel tarım piyasasında önemli 

bir konuma getiren temel unsur, ileri tarım teknolojileri sayesinde ürünlerini 

çeşitlendirmesi ve tarımsal üretkenliğini artırması olmuştur. Brezilya, kahve, şeker, 

mısır gibi tropikal ürünler ihraç eden bir ülke iken artık soya fasulyesi, pamuk ve 

etanol gibi endüstriyel tarım ürünleri üreten, sığır, tavuk ve domuz yetiştiriciliğinde 

AB ve ABD ile rekabet edebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün, dünyanın en 

büyük kırmızı et ihracatçısı olan Brezilya, soya fasulyesi, şeker, kahve, portakal suyu, 

etanol, tütün ve tavuk eti ihracatında da dünya liderleri arasındadır.  

Brezilya’yı dünyanın en rekabetçi tarım üreticilerinden biri haline getiren 

sürecin temelleri, daha önce belirtildiği gibi, 1970’lerde EMBRAPA’nın (Brezilya 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü) öncülüğünde geliştirilen tarım teknolojileriyle atıldı. 

İnovasyon teknolojileriyle cerrado adı verilen geniş çayırlıkların tarıma açılması, 

                                                           
176 2017’de AB’nin tarım ihracatı 647 milyar dolar iken, ABD’nin 170 milyar dolardır. Detaylar için bkz. 
World Trade Statistical Review 2018, s. 43. 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf (erişim: 23.01.2019).  

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf
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biyoyakıt ve hayvan yemi kullanımına yönelik büyük çaplı soya, şeker ve tahıl 

üretimini mümkün kıldı. Özellikle soya, tropikal iklim koşullarına uygun olmamasına 

rağmen, ileri teknolojili üretim koşulları sayesinde ABD’den daha yüksek bir verimle 

üretilmeye başladı ve bugün Brezilya çiftliklerinin yüzde 70’ini oluşturan 

cerrado’ların ana ürünü haline geldi (Hopewell, 2016: 545).   

Üretkenliğin yanı sıra sermaye yoğunluğunun yüksekliği, Brezilya tarımını 

gelişmekte olan diğer ülkelerin tarımından ayıran en önemli özelliklerden biridir. 

Brezilya’nın endüstriyel tarım sektörü, hem ülke içindeki diğer sektörlere hem de 

dünyadaki diğer tarım sektörlerine kıyasla en yüksek sermaye yoğunluğuna sahiptir.177 

Üretkenlik ve sermaye yoğunluğunun yüksekliği, tarım sektörünün milli gelir 

içerisindeki payının da gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha fazla olmasına yol 

açmıştır. Brezilya’da 1970-2000 arasında tarımsal üretim üç katından fazla artmış, 

milli gelirin yüzde 28’ini, ihracatın yüzde 40’ını sağlayan tarım sektörü ekonominin 

motoru haline gelmiştir (Hopewell, 2016: 547).  

Dış ticarette koruyucu politikaların en yaygın uygulandığı sektörlerin başında 

gelen tarım, Brezilya’da da en çok korunan ve desteklenen sektördü. Bununla birlikte, 

ithal ikameci kalkınma döneminin ilk aşamasında yurtiçi üretimin teşvik edilmesi ve 

iç pazarın genişlemesi esasken, ikinci aşamasında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 

sektörlerin ihracata yönelmesi ekonominin korumacı yapısının değiştirilmesini 

gerektirdi. Brezilya’da 1970’lerin ortalarındaki “ekonomik mucize” dönemine denk 

gelen ikinci aşama, yoğun sermaye gerektiren teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün 

oldu ve endüstriyel tarım sektörü Brezilya’nın karşılaştırmalı üstünlük sağlayabileceği 

en temel alan olarak ortaya çıktı. Bu aşamada korumacı ekonomi politikalarından 

                                                           
177 Brezilya’da tarımda sermaye yoğunluğu ABD’dekinden daha yüksektir (Spolador ve Roe, 2013: 336).  
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ziyade ihracatçı sektörün rekabet gücünü yükseltmeye yönelik politikalar öncelikliydi. 

İçe dönük birikim koşulları artık sürdürülebilir değildi ve ithal ikameci dönemde 

devletin koruyucu şemsiyesine ihtiyaç duyan sektörler için ticari bariyerlerin kalkması 

ve ihracatın kolaylaşması temel gereksinim haline gelmişti. Böylelikle altyapısı ithal 

ikamecilik döneminde inşa edilen endüstriyel tarım sektörü, 1995’ten itibaren 

neoliberal reformlarla birlikte kalkışa geçti ve ticaretin liberalleşme süreci 

Brezilya’nın tarımsal ürün ihracatında patlama etkisi yarattı.  

Brezilya tarımının neoliberal dönüşümü, 1980’lerde dünya genelinde tarım ve 

gıda sektörlerinin, deregülasyon ve uluslararasılaşma eğilimleri temelinde yeniden 

yapılanmasına paralel olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Latin Amerika’da, özellikle 

de Brezilya, Meksika ve Venezuela’da yabancı sermayenin gıda sektörüne girişinin 

Büyük Bunalım sonrasında, yani diğer çevre ülkelere kıyasla çok daha erken dönemde 

başladığını belirtmek gerekir. Anderson Clayton, Cargill, Corn Products Company 

(CPC), Carnation ve Kraft gibi ABD merkezli gıda şirketleri 1930’larda Latin Amerika 

ülkelerinde şehirli nüfus için üretime başlamıştı (Yenal, 2018: 111). 1960’lardan 

itibaren ise bu şirketlerin Latin Amerika’ya yatırımlarında büyük bir patlama yaşandı. 

Yabancı sermayenin yatırım düzeyinin çok yüksek olması, gıda sektöründe sermaye 

yoğunlaşmasını ve oligopolistik yapıyı beraberinde getirdi. Özellikle Brezilya’da 

Anderson Clayton, Kellogg Co., King Ranch Inc. ve Standart Brands gibi ABD 

şirketlerinin iç pazardaki hakimiyeti güçlü bir oligopolistik yapının ortaya çıkmasına 

yol açtı (Yenal, 2018: 112).  Bununla birlikte, dünya gıda sektöründe 1980’lerden bu 

yana öne çıkan eğilim, ulusaşırı şirketlerin Güney ülkelerinin pazarlarına doğrudan 

sermaye yatırımı yapmak yerine, hâlihazırda piyasalarda faaliyet gösteren firmaları 

devralmaları ya da bu firmalarla birleşmeleri yönündeydi (Yenal, 2018: 124). 
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Brezilya’da, özellikle 1980’lerin sonlarında, dış borçlar yüzünden ithalatçıların 

sübvanse edilememesi ve buna ek olarak Real’in devalüe edilmesi, ADM, Cargill ve 

Bunge gibi gıda devlerinin büyük hisseler satın alarak iç pazara girmesini sağladı 

(Patel, 2008: 103-104). 1997’de dört büyük ulusaşırı gıda şirketi, Bunge, Dreyfus, 

ADM ve Cargill, 12 yerel şirketi satın alarak, soya fasulyesi üretiminin yüzde 43’ünü 

kontrol eder duruma geldi (Jank, Leme vd., 1999: 369). Bu şekilde, Monsanto, Bunge, 

Cargill, ADM, BASF, Bayer, Syngenta, Novartis, Nestle ve Danone gibi dev ulusaşırı 

gıda şirketleri, yerel şirketlerle rekabet etmeden, Brezilya’da endüstriyel tarım 

sektörünün en önemli aktörleri haline geldiler (Stedile, 2007: 51). Aşağıda yer alan 

tabloda, bu şirketlerin yer aldığı sektörler ve yıllık gelirleri detaylı olarak incelenebilir.  

Tablo 8: Brezilya’da Faaliyet Gösteren En büyük Ulusaşırı Endüstriyel Tarım 

Şirketleri  
 Sektör Ülke Yıllık Gelir (Milyar 

dolar) (2018) 

Cargill Gıda Sanayi ABD 114,7 

ADM Gıda Sanayi ABD 94 

Nestle Gıda Sanayi İsviçre 94 

BASF Kimya/İlaçlama Almanya 68 

Novartis Kimya/Tarım İlaçları İsviçre 51,9 

Louis Dreyfus Gıda Sanayi Fransa 36,5 

Bunge Gıda Sanayi Hollanda 45,7  

Bayer İnovasyon/ 

Tahıl Bilimi ve 

Teknolojisi 

Almanya 43,6 

Danone Gıda sanayi Fransa 26 

Syngenta Biyokimya/Tohum İsviçre 13,5 

Abengoa Şeker/Ethanol İspanya 1,1 

Café Tres Corações Kahve İsrail 1,04 

Kaynak: EUI 2010 Raporu178, şirketlerin internet sitesindeki verilere göre güncellenmiştir. 

                                                           
178 Raporun tam metni: Economist Intelligence Unit, “The global power of Brazilian agribusiness”, 
https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Accenture_Agribusiness_ENGLISH.pdf 
(Erişim: 23.02. 2018).  

https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Accenture_Agribusiness_ENGLISH.pdf
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Bu dönemde, uluslararası sermayenin tarımsal üretim ve gıda sanayindeki 

rolünün büyümesi, Güney’deki gıda üretim yapısını, uluslararası tarım ve gıda 

endüstrisinin bir parçası olma yolunda hızla dönüştürdü. Tarımsal üretimin büyük 

ölçekli ve ileri teknolojili tesislerde yoğunlaşması, uzmanlaşmanın artması, yeni 

toprakların tarıma açılması ve verimliliği artırmaya yönelik yoğun tarım teknolojisine 

geçilmesi tarım sektörünün hızlı bir metalaşma ve ticarileşme sürecine girmesiyle 

sonuçlandı. Tarımsal ürünlerin metalaşması ve finansallaşması büyük ulusaşırı 

şirketlerin hâkimiyetindeki pazarın işleyişini değiştirdi ve büyük perakendecilerin 

kurduğu süpermarket zincirleri gıda sektöründeki ağırlığını artırdı. Brezilya’daki üç 

büyük gıda perakendecisi, piyasada toplam yüzde 39 paya sahip olan Fransız (Casino 

ve Carrefour) ve ABD merkezli (Wal-Mart) süpermarket zincirleri tarafından kontrol 

edilmekteydi (Chaddad ve Jank, 2006: 89).    

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Brezilya’da yabancı şirketlerle rekabet 

edebilecek güçte ulusal gıda şirketleri de ortaya çıkmıştı. Et sektöründe Bordon, 

Mouran, La Villete, Frangosul ve Sadia gibi yeni ulusal şirketler, Armour ve Swift gibi 

yabancı şirketlerin iç pazardaki egemenliklerine son verdiler (Belik, 1994’ten aktaran: 

Yenal, 2018: 112). Bu eğilim, 1990’larda tarımın neoliberal yapılanması sürecinde de 

devam etti. Ulusaşırı şirketler, dünya genelinde olduğu gibi Brezilya’da da tarım 

sektöründe hâkimiyetlerini sürdürürken Brezilyalı gıda şirketlerinin sayısında da 

önemli bir artış yaşandı. Lula döneminde uygulanan yeni-kalkınmacı politikalar bu 

sürece ivme kazandırarak, endüstriyel tarım sektöründe faaliyet gösteren Brezilyalı 

şirketlerin önemli ulusaşırı aktörler haline gelmelerini sağladı (Hopewell 2014: 297). 

1953’te küçük bir imalathanede üretime başlayan JBS’nin bugün dünyanın en büyük 

sığır eti üreticisi konumuna gelmesi, bunun en önemli örneğidir. JBS, 2007’de 
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ABD’nin en büyük sığır ve domuz eti üreticilerinden Swift&Company’yi, 2009’da 

ABD’nin en büyük tavuk üreticisi Pilgrim’s Pride’ın yüzde 78’ini, 2010’da ise 

İtalya’nın en büyük sığır eti üreticisi Inalca’nın yüzde 50’sini satın alarak dünyanın en 

büyük hayvansal gıda üreticisi konumuna geldi. Aynı süreçte, Brezilya’nın önde gelen 

şirketlerinden Copersugar, dünyanın bir numaralı etanol üreticisi ve ihracatçısı oldu. 

Brezilya, ayrıca 150’den fazla ülkeye kümes hayvanı ihracatı yapan BRF ile 2010’da 

dünyanın en büyük kümes hayvanı eti ihracatçısı haline geldi. Tablo 9’da Brezilya’da 

yıllık satış geliri 1 milyar doları geçen endüstriyel tarım şirketleri görülmektedir.  

Tablo 9: En Büyük Brezilyalı Endüstriyel Tarım Şirketleri   

 Sektör Yıllık Gelir (Milyar dolar) 

(2017/2018) 

JBS Sığır eti 51,5  

Cosan Etanol 16 

Marfrig Gıda İşleme 12,7 

BRF (Brasil Foods) Hayvansal Gıda 

Üretimi 

10,8 

Seara Gıda İşleme 5,5 

Copersugar Şeker/Etanol 3,8 

Fibria Kâğıt hamuru 3,5 

Coamo Tahıl 3,2 

C.Vale Kümes hayvancılığı 1,9 

Lar Cooperativa 

Agroindustrial 

Tarımsal üretim 1,4 

Minerva Sığır eti 1,3 

Cocamar Tarımsal Üretim 1,1 

Comigo Tahıl/Sıvı yağ 0,9 

Cooxupé Kahve  0,8 

Coopercitrus Tarımsal Üretim 0,8 

Belagrícola Tohum 0,7 

Cooperativa Agraria Tarımsal Üretim 0,7 

Integrada Tarımsal Üretim 0,7 

Cooperativa Tarımsal Üretim 0,7 

Castrolanda Tarımsal Üretim 0,7 

SLC Agrícola Tarımsal Üretim 0,6 

Agrex Tahıl/Sıvı yağ 0,6 
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Coasul Tarımsal Üretim 0,4 

Copagril Tarımsal Üretim 0,4 

AFG Tahıl/Soya 0,3 

Capal Tarımsal Üretim 0,3 

Kaynak: EUI 2010 Raporu, şirketlerin internet sitesindeki verilere ve Statista 

istatistiklerine göre güncellenmiştir.179 

 

PT’nin yeni-kalkınmacı politikalarında, milli gelirdeki yüzde 28’lik payıyla 

ekonomik büyümenin motoru olan endüstriyel tarım sektörünün rolü merkezidir. 

OECD’nin 2009 raporuna göre, Brezilya ihracatının yüzde 40’ını, ticaret fazlasının ise 

yüzde 97’sini oluşturan endüstriyel tarım sektörü, ödemeler dengesinin 

sürdürülebilirliği ve makroekonomik istikrarın sağlanması açısından anahtar 

konumdaydı (Hopewell, 2014: 299). Küresel piyasalarda tarım ürünlerine talebin hızla 

artmasının getirdiği avantajla Brezilya, ticaret dengesinde düzenli olarak fazla 

vermeye başladı. Grafik 2’de görüleceği gibi, 2001’de 23,8 milyar dolar olan 

Brezilya’nın tarım ihracatı, yüzde 340’lık artışla 101 milyar dolara çıkarken, aynı 

süreçte toplam ihracat yüzde 300 artarak 239 milyar dolara ulaştı. Tarım ihracatının, 

toplam ihracattan daha yüksek bir hızla artması, endüstriyel tarımın ne kadar dinamik 

bir ihracat sektörü olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni-kalkınmacı modelin temelini 

oluşturan endüstriyel tarım ekonomisi, Brezilya’nın tarımsal sermayesinin Latin 

Amerika geneline yayılmasında da önemli rol oynamıştır.  

Endüstriyel tarım sektöründeki hızlı büyüme süreci, esasında Lula’dan önce 

Cardoso döneminde başlamıştı. 1999’daki devalüasyonun ardından,  tarım ihracatını 

teşvik etme stratejisi, ödemeler dengesindeki açığı kapatmanın ve dış borcu ödemenin 

temel yolu olarak görülüyordu (Delgado: 2015: 52-53). Bu strateji, 1982’deki borç 

                                                           
179 https://www.statista.com/statistics/814458/brazil-agricultural-sector-company-net-revenue/ 
(Erişim: 07.12.2019).  

https://www.statista.com/statistics/814458/brazil-agricultural-sector-company-net-revenue/


216 
 

krizinin ardından askerî rejimin başvurduğu ihracat stratejisiyle benzer özellikler 

taşıyordu.180 Bu açıdan Cardoso’nun endüstriyel tarımı teşvik stratejisi, 1964 sonrası 

ekonomik mucize yıllarında gelişen ve mevcut toprak yapısını koruyan “muhafazakâr 

modernleşme” sürecinin devamı niteliğindeydi (Delgado: 2015: 43-44).  Lula’nın 

iktidara geldiği 2003’ten itibaren, küresel piyasalarda emtia talebinin artmaya 

başlaması, bu modelin sürdürülmesinde önemli bir etken oldu. Lula döneminde, yeni-

kalkınmacı stratejinin, büyük ölçüde tarımsal ürünlerden elde edilen ihracat 

gelirleriyle sürdürülmesi, “endüstriyel tarım ekonomisi” (economia do agronegócio) 

olarak da tanımlanan modeli ortaya çıkardı (Delgado: 2013).  

Grafik 2: Brezilya’nın Toplam İhracatı ve Tarım İhracatının Gelişimi (2001-

2018) 

 

Kaynaklar: Toplam İhracat Verileri: Dünya Bankası181; Tarım İhracatı Verileri: 

Brezilya Tarım Bakanlığı (MAPA)182  

 

                                                           
180 Cardoso hükümeti, askerî rejimden farklı olarak, tarımın teknolojik modernleşmesi sürecinde küçük 
üreticileri destekleyen tarım reformları da gerçekleştirmiştir. Bir sonraki başlıkta detaylı olarak ele 
alınacak bu reformları, Lula hükümeti de sürdürmüştür.  
181 https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BRA/Year/2011/Summarytext (Erişim: 
29.01.2020). 
182 http://indicadores.agricultura.gov.br/index.htm (Erişim: 29.01.2020). 
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Delgado’ya göre (2013: 62), endüstriyel tarım ekonomisi, bir yandan büyük 

toprak sahipleriyle dış piyasalara bağlı endüstriyel tarım zincirlerini bir araya getirerek 

yukarıdan bir hegemonya inşa etmek, diğer yandan tarıma devlet desteği sağlamak 

üzerine kuruluydu. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento/MAPA), Lula döneminde endüstriyel tarım sektörünün 

gelişmesine yönelik önemli yatırımlar yapmanın temel aracı haline geldi. 2015’te, PT 

hükümetinin, sadece bir yıl içerisinde endüstriyel tarım sektörüne aktardığı bütçe 

(borç, sübvansiyon, fiyat garantisi vs.), 187,7 milyar Real’di (46,6 milyar dolar) (Sauer 

ve Mészáros, 2017; 406). Bu yatırımlar, özellikle çok geniş bir dünya pazarına sahip 

olan soya fasulyesi üretiminde üst üste rekor seviyelerde hasat yapılmasını sağladı. 

Lula’nın iktidardaki ilk yılı olan 2003’te, 18,4 milyon hektara yakın soya fasulyesi 

ekilirken, 2016’da bu alan 33,3 milyon hektara çıktı (Vergara Camus ve Key, 2017: 

420). 2018’de Brezilya’nın soya ihracatı 2,8 milyar buşele183 yükselerek üst üste 

sekizinci rekorunu kırdı. Tablo 10’da görüleceği gibi, 2003’te 4,2 milyon dolar olan 

soya fasulyesi ihracatı, yüzde 125’lik artışla 2016’da 19 milyon dolara yükseldi. Aynı 

süreçte, yine tabloda görüleceği gibi, şeker, kahve, sığır eti ve konsantre portakal suyu 

ihracatında da benzer şekilde yüzde 100’ün üzerinde artış sağlandı. The Economist 

Intelligence Unit’in 2010 raporuna göre, Brezilya’nın küresel piyasalardaki payı, şeker 

için yüzde 47, kahve için yüzde 27, soya fasulyesi için yüzde 30, sığır eti için ise yüzde 

25’ti. 

 

  

                                                           
183 Kuru nesnelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan bir hacim ölçü birimi olan buşel, 8 galona, yani 
36,369 litreye denk gelmektedir.  



218 
 

Tablo 10: Brezilya’nın Önde Gelen Tarım Ürünlerinin İhracat Değerleri (Bin 

dolar)  

 Şeker (Ham ve 

rafine kamış 

şekeri ile rafine 

pancar şekeri) 

Soya 

Fasulyesi 

Kahve (Kahve 

çekirdeği ve 

kavrulmuş kahve 

toplamı) 

Sığır ve 

dana eti 

Konsantre 

Portakal 

Suyu 

2003 2,140 4,290 1,315 1,153 910 

2004 2,640 5,394 1,758 1,961 789 

2005 3,918 5,345 2,533 2,417 796 

2006 6,167 5,663 2,953 3,129 1,043 

2007 5,100 6,709 3,405 3,479 1,542 

2008 5,483 13,289 4,167 3,994 1,144 

2009 8,377 11,424 3,791 3,015 706 

2010 12,761 13,000 5,203 3,853 685 

2011 14,941 17,969 8,026 4,157 887 

2012 12,650 17,248 5,740 4,473 1,878 

2013 11,842 22,812 4,598 5,331 1,860 

2014 9,549 23,277 6,052 5,724 1,573 

2015 7,641 20,983 5,565 4,642 1,477 

2016 10,435 19,331 4,855 4,327 1,431 

Kaynak: FAO184  

 

Cardoso’nun ikinci döneminden itibaren (1999-2002) ve özellikle Lula dönemi 

boyunca, birikim koşullarının ulusal burjuvazi ve özellikle endüstriyel tarım 

burjuvazisinden yana gelişmeye başlaması, kapitalist sınıf ilişkilerini dönüştürdü. 

1990’lar boyunca uluslararası yatırımcılarla ulusal banka ve finansal çevrelerin 

çıkarları doğrultusunda gelişen sermaye birikimi süreci, ulusal ve uluslararası finansal 

                                                           
184 http://www.fao.org/faostat/en/#compare (Erişim: 23.11.2019). 

http://www.fao.org/faostat/en/#compare
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sermayeyi hâkim konuma getirmişti. Ancak, neoliberal modelin sürdürülebilmesi için 

ekonomik büyüme sorununun çözülmesi gerekiyordu ve endüstriyel tarım 

sektöründeki yüksek ihracat gelirleri, bu yönde önemli bir fırsat sundu. Böylelikle 

iktidar bloğu içerisindeki siyasi hegemonyasını kaybetmeye başlayan uluslararası 

finans sermayesinin yerini endüstriyel tarım burjuvazisi almaya başladı (Boito, 2007: 

116).  Bu doğrultuda, Lula döneminde devlet, endüstriyel tarım sektöründeki içsel 

burjuvazi temsilcileriyle yakın bir ilişki geliştirdi. Lula’nın ilk döneminde Kalkınma, 

Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Luiz Fernando Furlan, Brezilya’nın en büyük kümes 

hayvancılığı şirketlerinden biri olan Sadia’nın eski CEO’su ve aynı zamanda iki 

önemli sanayi lobisi olan Brezilya Tavuk İhracatçıları Birliği (ABEF) ve Brezilya 

Bitkisel Yağ İmalatçıları Birliği’nin (ABIOVE) eski başkanıydı. Benzer şekilde, 

Tarım Bakanı (MAPA) Roberto Rodrigues de, Brezilya Endüstriyel Tarım Birliği 

(ABAG) ve Brezilya Kırsal Toplumu’nun (Sociedade Rural Brasileira) eski 

başkanlığından gelmişti. Aynı dönemde, Ulusal Kongre’deki endüstriyel tarım 

temsilcisi sayısı 200’ü aşmıştı (Sauer ve Mészáros, 2017; 402). Önemli ve aktif bir 

endüstriyel tarım lobisinin ortaya çıkması, iktidar bloğunun da yeniden şekillenmesine 

yol açtı.  

Tarımın neoliberal yeniden yapılanma sürecinde, bir yandan endüstriyel tarım 

sermayesi hızla büyürken, diğer yandan tarımsal işletmelerin özelleştirilmesi, tarımı 

destekleme politikalarının bırakılması, yapısal uyum programlarıyla birlikte küçük 

çiftçilere verilen dolaylı ve doğrudan sübvansiyonların kaldırılması ve tarım kredisi 

faizlerinin yükseltilmesi, devlet öncülüğünde tarımsal kalkınmanın son bulmasına yol 

açtı. Bu süreç, Güney’deki yoksul çiftçileri olumsuz etkiledi ve “köylülüğün sonu” 

tartışmalarını beraberinde getirdi (Bernstein, 2014: 107-111). Kırdan kopuş süreçleri 
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coğrafi olarak farklılık göstermekle beraber, kamu harcamalarının kısılması ve gıda 

pazarının liberalleşmesiyle çiftçilerin giderek daha korumasız hale gelmesi, neoliberal 

küreselleşme sürecine özgü genel bir eğilimi göstermektedir. Toprak mülkiyetinde 

yoğunlaşma eğilimini güçlendiren bu süreç, Latin Amerika’da sömürgecilik 

döneminde proleterleşme yoluyla gerçekleşen emeğin aşırı-sömürüsünü 

sürdüren/tamamlayan niteliktedir. Harvey’in (2003) “mülksüzleştirme yoluyla 

birikim” kavramı, bu süreci ilk birikimin yeni bir dalgası olarak ele alması açısından 

önem taşır.185 Diğer yandan Bernstein’in vurguladığı gibi (2014: 111), “köylülüğün 

tasfiyesi”nden bahsederken toplumsal bir sınıfın eriyip yok olacağı gibi bir yanılgıya 

düşmemek için, köylülüğün toplumsal mücadelelerle nasıl dönüştüğüne dikkat etmek 

gerekir. Bu açıdan, bir sonraki başlıkta ele alınacak olan Topraksız Kır İşçileri 

Hareketi (MST), Brezilya’da kırsal alandaki sınıf ilişkilerinin dönüşümünü incelemek 

için önemli bir örnek sunmaktadır.  

C. Tarımsal Üretimin Ulusaşırılaşmasına Tepki Olarak MST Direnişi 

Brezilya, toprak mülkiyetinde yoğunlaşma oranının en yüksek olduğu 

ülkelerden biridir. Toprak mülkiyetindeki dağılımı gösteren Gini katsayısı Brezilya’da 

0,87 ile çok yüksek bir seviyededir.186 Endüstriyel tarım sektörü, tarımsal üretiminin 

yüzde 75’inden ve tarım ürünleri ihracatının neredeyse tamamından sorumluyken, 

ülkedeki çiftçilerin yüzde 85’i geçimlik tarım üreticileri olup küçük ölçekli aile tarımı 

yapmaktadırlar (Hopewell, 2014: 299). Tarım Reformu ve Kolonizasyon Ulusal 

                                                           
185 Harvey (2003), 1970 sonrası neoliberal dönemde özelleştirmeler yoluyla gelişen sermaye birikiminin 
ilk birikim gibi zor esasına ve el koymaya dayandığını ve bunun Amin, Panitch ve Shaw gibi düşünürler 
tarafından “yeni emperyalizm” olarak tanımlanan düzenin belirleyici özelliği olduğunu öne sürmüştür.  
186 Gelir dağılımındaki gibi, toprak dağılımında da Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Katsayı 
1’e yaklaştıkça eşitsizlik artar. Latin Amerika’da toprak dağılımının en eşitsiz olduğu ülke 0,93 ile 
Paraguay’dır. Paraguay’ı 0,91 ile Şili ve 0,87 ile Brezilya izlemektedir (Burgos ve Guereña, 2017: 3).  
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Kurumu’nun (INCRA) verilerine göre (Pereira ve Alentejano, 2017: 119-120), 

Brezilya’da:  

- 10 hektardan az alana sahip olan ve toplam işletmelerin yüzde 34’ünü 

oluşturan tarımsal işletmeler toprağın sadece yüzde 1,45’ine, 

- 100 hektardan az alana sahip olan ve toplam işletmelerin yüzde 86’sını 

oluşturan tarımsal işletmeler toprağın sadece yüzde 17,5’ine, 

-1000 hektardan fazla alana sahip olan ve toplam işletmelerin sadece yüzde 

1,5’ini oluşturan tarımsal işletmeler ise toprağın yüzde 52,5’ine sahiptir. 

Toprak mülkiyetinin yapısındaki eşitsizliği ortaya koyan bu rakamlar son 50 

yılda çok az değişmiştir. Diğer yandan tarımsal işletme başına düşen ortalama işçi 

sayısı, kırsal kesimde kapitalist modernizasyon sürecinin hız kazandığı 1970’lerden 

bu yana düşme eğilimindedir. Özellikle 1975-80 arasında sermaye-yoğun üretime 

dayalı soya fasulyesi plantasyonlarının kurulması ve bu süreçte köylülerin 

topraklarından zorla çıkarılması, kırdan kente yoğun bir göç dalgasına yol açmıştır 

(Harnecker, 2006: 32). Uygulamalı Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IPEA) verilerine 

göre, 1970’de 41 milyon olan kırsal nüfus, 1980’de 38,6 milyona, 1991’de 35,8 

milyona, 2000’de 31,8 milyona, 2010’da ise 29,9 milyona düşmüştür (Pereira ve 

Alentejano, 2017: 120). MST’nin toplumsal tabanı, kırsal kesimde direnmeyi tercih 

eden ve yaşadıkları yerlerdeki toprakları elde etmek için mücadele eden köylülerden 

oluşmaktadır. 

Daha önce belirtildiği gibi, 1950’lerde örgütlenen ilk köylü hareketleri askerî 

diktatörlük döneminde baskı altına alınmış ve Mart 1964’teki darbenin hemen 

ardından, Kasım 1964’te yürürlüğe giren Toprak Yasası’yla toprak mülkiyetindeki 

mevcut yapıyı koruyacak yasal bir çerçeve geliştirilmişti (Prieto, 2017: 6). Böylelikle 
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“tarım reformu” adı altında kırsal kesimdeki işçi hareketlerinin bastırılması, köylülerin 

yerinden edilmesi ve latifundia sahiplerinin özel mülkiyet haklarının güvence altına 

alınması sağlanmıştı. Ancak 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarından itibaren, 

askerî rejimin “siyasi açılımları” ile birlikte demokrasiye geçiş sürecinin başlamasıyla, 

toprak mülkiyetindeki yoğunlaşmayı artıran tarımın metalaşma ve uluslararasılaşma 

sürecine karşı kırsal kesimde de önemli bir mücadele alanı açıldı. Toprak 

mücadelesinin yeniden başladığı 1978’den MST’nin kurulduğu 1984’e kadar, ülkenin 

güneyindeki Rio Grande do Sul’da küçük çiftliklerde başlayan ilk işgaller giderek tüm 

ülkeye yayıldı.   

MST hareketinin gelişmesinde Kurtuluş Teolojisinin katkısının önemli bir 

faktör olduğunu belirtmek gerekir. Roma Katolik Kilisesi’nin “yenilenme çabası” 

olarak ele alınan 1962’teki İkinci Vatikan Konsili’nin ardından Katolisizm içinde 

başlayan tartışmalar, 1960’ların başlarında Brezilya’da kır ve kentteki yoksullarla 

doğrudan temas halinde olan ve Marksizm’i benimseyen rahiplerin öncülüğünde 

Kurtuluş Teolojisinin gelişmesi için zemin hazırladı. 1968’de Kolombiya’nın 

Medellín şehrinde toplanan Latin Amerika Piskoposları Konferansı’yla temelleri 

atılan Kurtuluş Teolojisi, Brezilya’da demokrasiye geçiş sürecinde, toplumun 

dışlanmış kesimlerinin örgütlenmesinde ve mücadelesinde önemli rol oynadı.  1975’te 

kurulan Toprak İçin Katolik Kilisesi Rahipler Komisyonu (Comissão Pastoral da 

Terra/CPT), MST’nin ülke genelinde toplantılar düzenlemesi için lojistik destek 

sağladı ve hareketin ulusal çapta örgütlenmesine doğrudan katıldı (Issa, 2008: 132). 

CPT’nin ilk işgaller sırasında polis baskınlarına karşı çiftçilerin yanında olması, 

işgallerin daha güçlü görünmesini sağladı ve hükümet üzerinde baskı kurulmasında 

etkili oldu (Löwy, 2001: 32). CPT’nin desteği, MST’nin taleplerine teolojik açıdan 
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meşruiyet kazandırması ve toprak mücadelesinin kamuoyunda ilgi çekmesini 

sağlaması açısından da önemliydi (De Medeiros, 2007: 1503-1504).   

MST’nin kuruluş sürecinde, 1960’ların başlarında, toprak reformu 

mücadelesinin temellerini atan tarım sendikacılığı da önemli rol oynadı. MST’nin 

kuruluş tarihi olarak kabul edilen 20-22 Ocak 1984’te gerçekleşen Birinci Ulusal 

Topraksız İşçiler Konferansı’na 13 eyaletteki işgal edilmiş topraklardan gelen 100 

temsilcinin yanı sıra, tarım sendikaları liderleri de katılmıştı. Ancak, ilk toplantıda, 

MST’nin toprak reformu için mücadele eden özerk bir hareket olması gerektiği, 

sendikalara ya da kiliseye bağlı olmayacağı kararı alındı (Harnecker, 2006: 44-45).  

1984’te, 1500 üye ile başlayan MST direnişinin temel taktiği, doğrudan toprak 

işgaliydi. “İşleyenler için toprak” (terra para quem nela trabalha) sloganıyla işgal 

edilen latifundia toprakları genellikle işlenmemiş, aşınmış halde olan düşük kaliteli 

arazilerdi. Bununla birlikte, toprağı işgal etmek ve işgal edilen topraklara köylü 

ailelerini yerleştirmek, MST’nin mücadelesinin sadece ilk aşamasıydı. Toprak işgal 

etmenin yeterli olmadığını, toprağı işleme koşulları için de mücadele etmek gerektiğini 

vurgulamak amacıyla 1989’dan itibaren “İşgal et, Diren ve Üret!” (Ocupar, Resistir e 

Producir!) sloganı benimsendi.  

MST’nin temel hedefi, işgal ettiği topraklarda doğaya, insana ve çevreye 

duyarlı, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yapmak, kendi tarım kooperatiflerinin 

ürünlerini satabilmek için alternatif halk pazarları kurmak, toprağını işleyen aileler için 

kolektif yaşamı mümkün kılacak yerleşkeler oluşturarak eğitim ve sağlık hizmetleri 

sağlamaktı (Harnecker, 2006: 18-20). Hareketin özerkliğini koruyabilmek için 

geliştirdiği iki temel mekanizma vardı. Birincisi, toprağa sahip olan ve onu işleyebilen 

köylülerin belirli ürün kotalarıyla MST’yi desteklemesi ve böylelikle hareketin kendi 
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ihtiyaçlarını karşılayabilmesiydi. İkinci ise, MST’nin kendi kadrolarını geliştirmek 

için özel okullar kurması ve tabana bağlı güçlü bir kolektif liderlik geliştirmeye 

çalışmasıydı (Harnecker, 2006: 21-22). Dolayısıyla, eğitim MST’nin tarım 

programının ve kırsal kalkınma planının önemli bir parçası oldu. MST, bugüne kadar, 

2500’den fazla işgal gerçekleştirdi ve işgallerle ele geçirdiği 7,5 milyon hektardan 

fazla toprağa yaklaşık 370 bin aile yerleştirdi.187 Bugün hâlâ Brezilya genelinde 

yaklaşık 900 MST kampındaki 150 bin topraksız çiftçi ailesi işleyebilecekleri 

topraklara yerleştirilmeyi beklemektedir. MST’nin mücadelesi, Latin Amerika 

genelinde sömürgecilik döneminden bu yana yapısını korumuş olan latifundia 

sistemini toptan kaldırmayı ve kırsal kesimde zorla mülksüzleştirmeye dayalı 

proleterleşme sürecine son vermeyi hedefleyen antikapitalist bir toprak reformuna 

dayanmaktadır. MST, radikal bir toplumsal dönüşüm süreci gerektiren bu reform 

talebinden dolayı, Brezilya’da neoliberalizmin hâkim birikim sistemi olarak yerleştiği 

1990’lar boyunca iktidarın baskı ve şiddet mekanizmalarıyla karşılaşmıştır. 

1984’te MST’nin kuruluşu ve ülke genelinde köylü hareketlerinin yükselişi 

karşısında Sarney hükümetinin ilk tepkisi, kapsamlı bir tarım reformu için çalışmalara 

başlamak oldu. Askerî rejimi izleyen “Yeni Cumhuriyet” (Nova República) döneminin 

ilk yıllarında demokratikleşme çabalarının muhalefete alan açması ve Sarney 

başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde çok farklı seslerin bulunması, tarım 

reformunu mümkün kılan önemli etkenler olarak ele alınabilir (Pereira ve Alentejano, 

2017: 106).  Mayıs 1985’te yürürlüğe konan “Tarım Reformu için Ulusal Plan” (Plano 

Nacional de Reforma Agrária/PNRA) ile 10,5 milyon topraksız çiftçinin 7 milyonunun 

işleyebilecekleri topraklara yerleştirilmesi hedeflendi. 15 yıllık bir süreci kapsayacak 

                                                           
187 MST ile ilgili en güncel bilgiler için bkz. https://www.mstbrazil.org/content/what-mst  

https://www.mstbrazil.org/content/what-mst
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yerleştirme programını yürütmek üzere Tarımsal Gelişme ve Reform Bakanlığı 

(Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário/MIRAD) kuruldu. 1960’ların 

başlarında popülist politikalar izleyen Goulart hükümetinin gerçekleştirmeye çalıştığı 

tarım reformuna benzer özellikler taşıyan ve latifundiaların verimsiz topraklarının 

kamulaştırılmasına dayanan program, Tarım İşçileri Ulusal Konfederasyonu 

(CONTAG) gibi önemli sendikalar tarafından da desteklendi. Bu süreçte, MST 

hükümet üzerindeki baskısını artırarak yerleşkelere yönelik özel kredi ve destek 

programları gibi kazanımlar elde etti (Harnecker, 2006: 50). 1986’da yürürlüğe konan 

PROCERA (Tarım Reformu için Özel Kredi Programı) ile hem köylülerin geneline 

yönelik kitlesel krediler hem de MST’nin kooperatif ve derneklerine yönelik düşük 

faizli özel krediler oluşturuldu. Ayrıca “geliştirme kredileri” ile yerleşimci aileler için 

sınırlı miktarda da olsa nakit transferleri gerçekleştirildi.   

Diğer yandan, hükümetin yerleştirme planının temelinde yatan istimlak 

politikasından rahatsız olan latifundia sahipleri, çıkarlarını savunmak için, 1986’da 

Demokratik Kırsal Birlik’i (União Democrática Ruralista/UDR) kurdular. UDR çatısı 

altında birleşen tarım elitlerinin amacı mülkiyet hakkını garanti altına almak, tarım 

reformunun geri çekilmesini sağlamak, toprak işgallerini önlemek ve 1985-88 

arasındaki anayasa yapım sürecinde belirleyici olmaktı (Wolfrod, 2005: 247). 

Kendisini “tarım üreticileri” platformu olarak sunan UDR, latifundiaların olumsuz 

imajından kaçınmak için mülkiyet hakkına vurgu yapmak yerine, tarım üreticileri 

adına hak ve özgürlükleri savunan bir örgüt izlenimi vermeye çalıştı  (Pereira ve 

Alentejano, 2017: 107).    

 PNRA, ilk aşamada 1985-89 arasında, 43 milyon hektarlık toprağa 1,4 milyon 

ailenin yerleştirilmesini hedeflemişti, ancak bu toprağın sadece yüzde 10’luk bir 
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alanına 218 bin aile yerleştirilebildi (De Medeiros, 2007: 1504). MST bu süreçte 

reformun hükümetin iyi niyetine bırakılamayacağını ve kitlesel bir mücadele 

örgütlenmedikçe UDR’nin yaptığı baskıya karşı direnmenin mümkün olmayacağını 

vurgulayarak işgallere devam etti (Harnecker, 2006: 47). Dolayısıyla, PNRA’nın 

başarısızlığı ve 1989’da MIRAD’ın kapatılması, MST’nin mücadelesinde değişikliğe 

yol açmadı. Ancak, anayasa yapım sürecindeki tarım reformu tartışmaları, MST için 

önemli bir mücadele alanı oluşturdu. Toplumsal hareketlerin baskısı, 1988 

Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde etkili olduysa da, tarım 

reformu talebi yeni anayasaya sınırlı ölçüde yansıdı. Anayasanın 186. maddesi ile 

toprak üzerindeki mülkiyete “toplumsal işleve” hizmet etme zorunluluğu getirildi.188 

Buna göre, hükümet, toplumsal işlevini karşılamayan kırsal alanların mülkiyetine 

tarım reformu amacıyla el koyabilirdi. Topraktaki mülkiyet yapısını güvenceye alan 

bu madde, tarım reformunu içeriği açıkça tanımlanmamış olan bir “toplumsal işleve” 

bağladı ve böylelikle toprağın adil bir şekilde yeniden dağılımı imkânını ortadan 

kaldırdı. Şubat 1993’te yürürlüğe giren Tarım Kanunu ile tarım reformunun 

uygulanmasının mekanizmaları belirlendi, ancak toplumsal boyutu dâhil edilmediği 

için yasal boşluk devam etti.  

Toplumsal işlev tanımındaki muğlaklık,  mülkiyet hakkının tartışılmasına fırsat 

tanıyordu. MST bu muğlaklıktan yararlanarak 186. Maddeyi işgallerin dayandığı 

meşru bir temel olarak kullandı (Wolfrod, 2005: 242). Anayasaya göre, sadece 

latifundiaların verimsiz toprakları istimlak edilebilirdi. Verimli topraklarla, küçük ve 

                                                           
188 Brezilya Anayasası’nın 186. Maddesi şöyledir: “Toplumsal işlev, kırsal alandaki mülkiyetin, kanunda 
tanımlanan standart ve kriterlerle birlikte, aşağıdaki gerekliliklere eş zamanlı olarak uyum sağlaması 
halinde karşılanır: 1) Rasyonel ve uygun kullanım 2) Doğal kaynakların elverişli kullanımı ve çevrenin 
korunması 3) Emek ilişkilerini düzenleyen hükümlerin gözetimi 4) Toprak sahibi ve işçilerin yararını 
gözeten faydalanma.” Anayasanın İngilizce olarak tam metni için bkz. 
https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2015.pdf?lang=en (Erişim: 20.12.2019). 

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2015.pdf?lang=en
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orta büyüklükteki topraklar istimlak politikasının dışındaydı. Ancak, verimlilik 

meselesi hangi toprakların istimlak edilebilir olduğu konusunda tartışmalara yol 

açtı.189  

1995’te Cardoso’nun iktidara gelişiyle birlikte MST’nin mücadelesinde yeni 

bir dönem başladı. Bir yandan Real Planı ile uygulanan neoliberal reformlar tarıma 

destek politikalarına ve MST’nin demokrasiye geçiş döneminin ilk yıllarında elde 

ettiği kooperatif kredisi gibi kazanımlara son verirken, diğer yandan yeni hükümet 

giderek artan toprak işgallerine çok sert bir şekilde müdahale etti. 19 Ağustos 1995’te, 

Corumbiara’da polisin 600 aileyi çıkarmak için yaptığı müdahalede 10 işçi ve 2 polis 

hayatını kaybederken, 17 Nisan 1996’da, Eldorado dos Carajás’taki müdahale polisin 

19 MST üyesini öldürmesiyle sonuçlandı (Issa, 2008: 131; Wolfrod, 2005: 248). 

Brezilya’nın kuzeyindeki eyaletlerde gerçekleşen bu iki olayın ardından MST, ülke 

çapında büyük bir işgal dalgası başlattı. 1995’e kadar yılda 100’den az olan MST 

işgalleri hızla artarak 1999’da 593 işgalle doruk noktasına ulaştı. Ülke genelinde 

protesto gösterileri düzenleyen MST, Brezilya’da neoliberalizme karşı ilk kitlesel 

gösterilere öncülük etti.190  

Cardoso hükümeti, Şubat 1997’de, MST’nin ivme kazanan eylemlerine karşı 

yeni bir strateji olarak Dünya Bankası’nın geliştirdiği “piyasa-destekli toprak 

reformu”nu uygulamaya koydu. Devlet-destekli toprak reformuna alternatif olarak 

                                                           
189 Bu konuda yetkili merci Tarım Reformu ve Kolonizasyon Ulusal Kurumu’dur (INCRA). Bir toprağın 
işgali durumunda, toprak sahibi mahkemeye başvurduğu zaman, mahkemeler çoğunlukla toprak 
sahibinin lehine karar vermektedir. Bu durumda, INCRA işgalcilerin başvurduğu bir üst merci olarak 
öne çıkmaktadır. INCRA işgal edilen toprağın istimlak edilebilir olduğuna karar verirse, toprak sahibine 
tazminat ödenmektedir (Hammond, 2009: 161). 
190 1997’de, Carajás katliamının yıldönümü olan ve “Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü” ilan edilen 17 
Nisan’da, başkent Brazil’e düzenlenen yürüyüşe 100 binden fazla kişi katılmıştı (Pereira ve Alentejano, 
2017: 110).    
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geliştirilen “piyasa-destekli toprak reformu”,191 1990’lar boyunca, Latin Amerika’nın 

yanı sıra Afrika ve Asya ülkelerinde de uygulandı. Reformun amacı, alıcı ve satıcıları 

bir araya getirmek, çiftçilerin toprak sahipleriyle doğrudan pazarlık yapmasını ve daha 

düşük fiyattan toprak satın almasını sağlamak, ayrıca toprak almak isteyen yoksul 

çiftçilere kredi vermekti. Ancak, Dünya Bankası’nın piyasa-destekli toprak reformları, 

çiftçilerin pazarlık gücünü artırmak ve alıcılarla satıcılar arasındaki güç ilişkisini 

alıcılardan yana değiştirmekten ziyade mülkiyet güvenliğini sağlamak ve tarımdaki 

mevcut yapıyı korumaktan yanaydı (Lahiff, Borras ve Key, 2007: 1417). Brezilya’da 

piyasa-destekli toprak reformu, latifundiaların üzerindeki mülkiyet hakkını 

güçlendirmek ve MST öncülüğünde yükselen toplumsal hareketi bastırmak için 

uygulandı.  

Reform kapsamında ilk pilot proje, Şubat 1997’de, Brezilya’nın en yoksul 

eyaletlerinden biri olan kuzeydoğu bölgesindeki Ceará’da, Dünya Bankası’ndan alınan 

krediyle başlatıldı.192  São José olarak anılan proje kapsamında 23 bin hektar toprağın 

7 bin aileye, aile başına 6 bin Real maliyetle dağıtılması planlandı. Ardından, Temmuz 

1997’de, proje “Toprak Tapusu (Cédula da Terra): Toprak Reformu ve Yoksullukla 

Mücadele için Pilot Proje” adıyla Maranhão, Pernambuco, Bahia ve Minas Gerais gibi 

eyaletleri de kapsayacak şekilde genişletildi193 (Wolflord, 2005: 249). Latifundiaların 

                                                           
191 Bazı kaynaklarda market-assisted land reform/MALR, bazılarında ise “market-led land 
reform/MLAR” olarak geçmektedir.   
192 Dünya Bankası’nın piyasa-destekli toprak reformu kabul edilmeden önce, Brezilya’da bazı 
eyaletlerde buna benzer özellikler taşıyan reformlar uygulanmıştır. Güney eyaletlerden Santa 
Catarina’da, 1980’lerde çiftçilerin toprak almasına yönelik olarak geliştirilen kredi programı buna örnek 
verilebilir (De Medeiros, 2007: 1505).  
193 Dünya Bankası’ndan alınan 90 milyon dolarlık krediyle hayata geçirilen proje kapsamında, dört yıl 
içerisinde 339 bin hektar toprağın 15 bin aileye, aile başına 12 bin real maliyetle dağıtılması 
planlanmıştı. Şubat 1998’de pilot projeler Toprak Bankası (Banco da Terra) adıyla merkezileştirildi ve 
Ulusal Kongre’de hükümet fonlarıyla desteklenen resmi bir program olarak onaylanarak ulusal bir 
nitelik kazandı.  
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verimsiz topraklarına el konulmasına dayanan devlet-destekli toprak reformunun 

aksine, piyasa-destekli toprak reformu topraklarını satmak isteyen küçük ve orta 

büyüklükteki toprak sahiplerine yönelikti. Bu da yeni toprak reformunun büyük toprak 

sahiplerini koruyacak şekilde düzenlendiğini gösteriyordu. Hükümetin işgal edilen 

toprakların istimlak edilemeyeceğine dair yaptığı yasal düzenleme de bunu doğrular 

nitelikteydi (De Medeiros, 2007: 1505).  

1998’de Toprak Bankası’nın oluşturulmasının ardından Cardoso hükümeti, 

devlet-destekli toprak reformuna ayrılan kaynakları çekmeye başladı. 2001-2003 

arasında devlet-destekli toprak reformuna ayrılan bütçe yüzde 39 oranında kısıldı. 

Piyasa-destekli toprak reformuna yönelik hükümet harcaması artarken, diğer 

geleneksel tarım politikaları harcamaları düşmeye başladı (Chaddad ve Jank, 2006: 

88-89; Wolflord, 2005: 249). MST’nin tarım kooperatiflerini ve yerleşim birimlerini 

fonlayan kredi programı (PROCERA) ise 2000’de kaldırıldı.194 Cardoso hükümeti, 

ayrıca, Brezilya’da tarımın neoliberal yeniden yapılanması kapsamında önemli 

kurumsal değişikliklerde bulundu. 1996’da kırsal alandaki mücadelenin ve işgal 

eylemlerinin kontrol edilebilmesi için Toprak Reformu için Olağanüstü Bakanlık 

(Ministério Extraordinário da Política Fundiária/MEPF) kuruldu. MEPF, 1999’da 

Tarımsal Kalkınma Bakanlığı’na (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário/MDA) dönüştürüldü. Toprak reformunun uygulanmasından sorumlu olan 

INCRA da MDA’ya bağlandı. Böylece Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı’nın 

(MAPA) yanı sıra bir tarım bakanlığı daha ortaya çıktı ve Brezilya dünyada iki tarım 

bakanlığına sahip tek ülke konumuna geldi (Chaddad ve Jank, 2006: 88). Bu da aslında 

                                                           
194 2001’den itibaren yerleşimcilerin fonlanması PRONAF (Aile Tarımını Güçlendirmeye Yönelik Ulusal 
Program) kapsamına alındı. 1996’da başlatılan PRONAF’ın “yerleşimci” yerine “aile tarımı” kavramına 
vurgu yaparak kredi programını küçük çiftçilere yöneltmesi, dolayısıyla daha az miktarda kredi 
sağlaması açısından dikkat çekicidir (Wolfrod, 2003: 514). 
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Brezilya tarımındaki ikiliği –toprak mülkiyetinde yoğunlaşma ve tarımsal gelir 

dağılımında eşitsizlik– ortaya koyan önemli bir özelliktir. MAPA ve MDA arasındaki 

siyasi gerilim, endüstriyel tarım ve aile tarımı arasındaki çatışmanın bir yansıması 

olarak ele alınabilir (Sauer ve Mészáros, 2017; 403). Endüstriyel tarım sektörünün 

çıkarlarını temsil eden MAPA’ya karşın, Lula döneminde MDA, toprakların yeniden 

dağılımına dayalı bir tarım reformu yapma çabalarının en önemli kurumsal merkezi 

haline gelmiştir. MDA’nın “aile tarımı” vurgusuyla Aile Tarımı ve Tarımsal Kalkınma 

Özel Sekreterliği’ne195 (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário) dönüştürüldüğü Mayıs 2016’ya kadar, Brezilya’da iki ayrı 

tarım bakanlığı faaliyet göstermeyi sürdürdü.196 

Cardoso döneminde tutuklamalar, baskınlar, tahliyeler ve giderek artan 

çatışmalarla iktidarın baskısını yoğun bir şekilde hisseden MST, mücadelesini, CPT 

ve CONTAG’ın yanı sıra Küçük Çiftçiler Hareketi (MPA), Köylü Kadınlar Hareketi 

ve Barajlardan Etkilenen İnsanlar Hareketi (MBA) gibi diğer köylü örgütleriyle bağ 

kurarak genişletti (Harnecker, 2006: 70).  CONTAG, 1995’te PT’nin taban örgütü olan 

Birleşik İşçi Sendikası (CUT) ile birleşti ve 2002 seçimlerinde MST’nin PT’ye verdiği 

destek, Lula da Silva’nın zaferinde önemli rol oynadı. MST aktivistleri, 1989’daki 

başkanlık seçimlerinde de Lula’nın seçim kampanyası için aktif olarak çalışmıştı. 

Kapsamlı bir tarım reformu yapmak, PT’nin kurulduğu tarihten itibaren dile getirdiği 

en önemli vaatlerden biriydi. 2001’de Lula’nın kurduğu bir düşünce kuruluşu olan 

Instituto Cidadania tarafından yayınlanan bir raporda, PT’nin uygulamak istediği Sıfır 

                                                           
195 Brezilya’da sekreterlikler doğrudan devlet başkanına bağlı olan ve belirli uzmanlık alanlarında 
faaliyet gösteren kurumlardır.  
196 Dilma Rousseff’in azledilmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürüten sağcı lider 
Michel Temer’in ilk işlerinden biri olarak MDA’yı kaldırması, latifundia sahiplerinden yana alınan tavrın 
önemli bir göstergesidir. 
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Açlık (Fome Zero) programında tarım reformunun ana unsur olacağı belirtiliyor, 

“kitlesel toprak dağıtımının yapısal bir kalkınma politikası olarak benimsenmesi” esas 

alınıyordu197 (Stédile, 2005: 225). Lula seçildiğinde reform yönünde beklentinin 

yüksek olması, kırsal kesimde çok büyük mobilizasyon dalgasına yol açtı. 2003’te 

toprak işgalleri rekor sayıya ulaştı. CPT’nin verilerine göre, 2003’te 124 bin aile, yani 

623 bin kişi işgal eylemlerine katılmıştı (Branford, 2015: 338). Ancak, Temmuz 

2003’te, Lula iktidara geleli altı ay olmuşken, tarım reformu konusunda henüz hiçbir 

adım atılmamıştı.    

Tarım reformu için detaylı bir plan hazırlamak, Tarımsal Gelişme 

Bakanlığı’nın (MDA) sorumluluğundaydı. Bu doğrultuda, Tarımsal Gelişme Bakanı 

(MDA) Miguel Rosetto, PT’nin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda ülkenin önde 

gelen tarım uzmanlarından Plínio de Arruda Sampaio’yu görevlendirdi (Brandford, 

2015: 339). Sampaio’ya göre, mevcut toprak yapısından tam bir kopuş için 

latifundialardan çok daha büyük miktarda toprak tahsis etmek ve çiftçiyi güçlendirmek 

gerekiyordu. Ekim 2003’te Sampaio’nun sunduğu rapora göre, 2004-2007 arasında, 

bir milyon aile istimlak edilen topraklara yerleştirilebilirdi, ancak bunun için ilk olarak 

hükümetin büyük toprak sahipleri tarafından illegal bir şekilde gasp edilen tüm 

topraklara (terra grilada) el koyması gerekiyordu. İkinci olarak, latifundiaların ancak 

verimsizse devlet tarafından el konabileceği yönündeki kriterin değişmesi 

gerekiyordu. Sampaio’ya göre, üç yıllık maliyeti 1 milyar dolar olan bu plan sayesinde 

üç milyon istihdam yaratılabilir, uzun vadede dört milyon ailenin toprak sahibi olması 

sağlanabilirdi (Stédile, 2007: 50). Ayrıca, Lula’nın bu planı uygulamak için Kongre’de 

                                                           
197 Raporun tam metni için: Instituto Cidadina (2001) “Projeto Fome Zero: Uma Proposta de Política 
Segurança Alimentar para o Brasil”, Porto Alegre. 
http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/011017/doc_sintese.pdf (Erişim: 21.11. 2019). 

http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/011017/doc_sintese.pdf
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çoğunluğa ihtiyacı yoktu. Plan, anayasal bir değişiklik ya da Kongre onayı 

gerektirmediği için başkanın kararnamesiyle hayata geçirilebilirdi (Branford, 2015: 

341). Ancak bu plan, PT hükümeti tarafından gerçekçi bulunmadı.  

PT, tarım reformunu uygulamadığı halde, çıkarlarının tehdit altında olduğunu 

hisseden latifundia sahipleri harekete geçmişti. Kongre’de önemli bir güç oluşturan ve 

yargıyla yakın ilişki içinde olan “Toprak Lobisi”198 mahkemeler üzerinde baskı 

kurarak, 2003’te 35 bin 297 ailenin (176 bin 485 kişi) işgal ettikleri topraklardan 

çıkartılmasını sağladı (Brandford, 2015: 342). Mahkeme emrini uygulamak için özel 

güvenlik güçlerinin kullanılmasıyla şiddet tırmandı, tutuklamalar arttı. CPT’nin 2003 

raporuna göre, kırsal kesimdeki ölüm ve şiddet oranlarının en yüksek olduğu eyalet, 

Amazon bölgesinde soya fasulyesi üretiminin yapıldığı Mato Grosso’ydu. Burada, 

kırsal kesimde yaşayanların yüzde 41’i toprak çatışması içine girmişti.  2003’te, ülke 

çapındaki kitlesel protestoların ardından, Lula, Sampaio’nun planının hafifletilmiş bir 

versiyonunu uygulamayı kabul etti. Buna göre, öncelikle 550 bin aile istimlak edilen 

topraklara yerleştirilecekti. PT’nin bu dönemde yürüttüğü tarım politikalarının üç 

amacı vardı: Aile tarımını güçlendirmek, mevcut tarım reformu düzenlemelerinin 

verimliliğini artırmak ve etkin bir tarım reformu programı yürütmek (De Oliveira, 

2011).  

Sampaio’nun yumuşatılmış planı, Kasım 2003’te Tarım Reformu için Ulusal 

Program (Programa Nacional de Reforma Agrária/PNRA) adıyla hayata geçirildi. 

Program kapsamında, Aralık 2006’da, 400 bin aile yerleştirilmiş, 500 bin aileye yasal 

hakları verilmiş ve 130 bin aileye toprak alması için kredi sağlanmıştı. PNRA, 

                                                           
198 Kongre’deki muhafazakârlar “BBB Grubu” olarak ifade edilen büyük toprak sahipleri (Boi/öküz), 
Evanjelistler (Bíblia/İncil) ve silah lobisinden (Bala/kurşun) oluşmaktadır.  
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Cardoso’nun uyguladığı Dünya Bankası’nın projesi olan piyasa eğilimli reformlardan 

farklıydı. Toprak için tam piyasa fiyatının ödenmesini gerektiren Toprak Bankası 

programının yerine, Toprak Kredisi (Crédito Fundiário) adlı yeni bir çerçeve 

hazırlanmıştı. Bu çerçeve, diğerinden farklı olarak, küçük toprak sahiplerini 

(minifundista) destekler nitelikteydi. Lula’nın ilk döneminde (2003-2006), 381 bin 

topraksız tarım işçisi yerleştirildi (De Oliveira, 2011). Toprak dağıtmanın temel 

mekanizması, latifundiaların verimsiz topraklarına el konulmasıydı. Ancak, tarım 

reformunu daha geniş alana yaymadıkça temel bir değişiklik olmuyordu. Nitekim, 

2008’de başlatılan “Daha Fazla Gıda Programı” (Programa Mais Alimentos) ile küçük 

üreticilere verilen destek, esas olarak endüstriyel tarım sektörü için sürdürülebilir bir 

arz sağlayarak elverişli iç pazar koşulları oluşturmaya yarıyordu (Patriota ve Pierri, 

2013: 125).   

PT’nin yeni-kalkınmacı politikası, bir yandan endüstriyel tarımın 

güçlenmesini, diğer yandan aile tarımının desteklenmesini içeriyordu. Bu politika, 

Brezilya tarımındaki ikili yapıyı derinleştirdi. Bu ikiliğin kurumsal karşılığı olan iki 

tarım bakanlığı arasındaki gerilim de Lula döneminde hızla arttı. Lula, endüstriyel 

tarımın güçlü temsilcilerinden Roberto Rodrigues’i Tarım Bakanı (MAPA) yaparken, 

Tarım İşçileri Ulusal Konfederasyonu (CONTAG) temsilcilerine de MDA’da üç 

önemli sekreterlik (Teknik Yardım, Tarımsal Kredi ve Toprağın Yeniden 

Düzenlenmesi) verdi (Branford, 2015: 340). 2005’te Forbes dergisiyle yaptığı 

röportajda, “iki sektörün de (endüstriye tarım ve aile tarımı) gelişmesini hedefleyen 
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politikaların arasında bir uyuşmazlık olmadığını, aksine ekonomik gelişme ve 

toplumsal adaletin mükemmel evliliğinden doğan bir uyum olduğunu” ileri sürdü.199   

Lula’nın ilk dönemi, solcu bir hükümetin daha radikal adımlar atacağı yönünde 

beklentileri bulunan MST için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. MST’nin sözcüsü 

João Pedro Stédile’e göre (2007), iktidar değişikliği, tarım reformunu hayata geçirmek 

için yeterli değildi, reformun kapsamını, reform için mücadele edecek toplumsal 

hareketin örgütlenme ve mobilize olma kapasitesi belirleyecekti. Tarım 

reformlarındaki en ılımlı hedeflerin bile karşılanamamasının esas nedeni, Stédil’e göre 

(2007), neoliberalizme dayalı makroekonomik koşullardı. Toprağın ve gelirin yeniden 

dağılımına dayalı tarım reformu, tam tersi yönde adımlar gerektiriyordu. PT’nin 

reform konusundaki başarısızlığına rağmen, MST, 2006 seçimlerinde doğrudan 

Lula’ya muhalif bir pozisyon almamaya karar verdi. Bu, esasında pragmatik bir 

tercihti; sağın iktidara gelmesi, daha önce olduğu gibi, MST’nin kriminalize 

edilmesine yol açacaktı. Buna karşın, gerek Lula’nın ikinci döneminde gerekse 

Lula’nın ardından 2011’de iktidara gelen Rousseff döneminde, PT hükümetleri, 

endüstriyel tarımla ilişkisini geliştirmeye devam etti. 2013-14 dönemi için 133 milyar 

Real tarım bütçesi belirleyen Rousseff, bunun 115 milyar Real’ini endüstriyel tarıma, 

18 milyar Real’ini ise aile tarımına ayırmıştı (Amanor ve Chichava, 2016: 16). Yeni-

kalkınmacı stratejinin ağırlıklı olarak endüstriyel tarım sektörünün gelişmesine 

dayanması, istimlak politikasının önünde büyük bir engel oluşturuyordu (Boito ve 

Berringer, 2014: 100). MST’nin mücadelesi, söz verdiği toprak reformunu hayata 

geçirmeyen ve önceliğini endüstriyel tarım sektörünün gelişmesinden yana kullanan 

                                                           
199 R. C. Morais, “Interview With Brazilian President Lula”, Forbes, 25 Temmuz 2005, 
https://www.forbes.com/free_forbes/2005/0725/080sidebar4.html (Erişim: 25.04. 2019).  

https://www.forbes.com/free_forbes/2005/0725/080sidebar4.html
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PT hükümetleri döneminde de sürdü. MST, 2015’te yeni bir kitlesel işgal dalgası 

başlattı (Pereira ve Alentejano, 2017: 129). 

Söz verilen radikal tarım reformlarının hayata geçirilememesi, Latin 

Amerika’daki “pembe dalga” hükümetlerinin sınırlılıklarını ortaya koyan en önemli 

mesele oldu (Vergara-Camus ve Key, 2017). Özellikle Brezilya ve Arjantin gibi 

önemli gıda ihracatçıları olan Latin Amerika ülkelerinde sol hükümetler, kendilerini 

iktidara taşıyan toplumsal hareketlerin talepleri doğrultusunda gıda egemenliğini 

korumaya yönelik tarım politikaları uygulamaktansa doğal kaynak sömürüsünün 

dayandığı temel sektör olan endüstriyel tarımın gelişmesinden yana politikalar 

izlemeyi tercih ettiler. Neoliberal tarım politikaları kırsal nüfusu küçük üreticilikten 

kopartırken, doğanın ve toprağın aşırı sömürüsüne dayalı “extractivist” strateji, 

ekolojik krizle kırsal alandaki emek sömürüsünün iç içe geçtiği neoliberal yıkım 

sürecini derinleştirdi.  

Bu noktada, MST’nin, tarımın metalaşma ve ulusaşırılaşma süreçlerine bir 

bütün olarak karşı çıkan ve bunun için ulusaşırı örgütlenmenin önemini kavramış bir 

toplumsal hareket olduğunu vurgulamak gerekir. MST, La Vía Campesina ile birlikte 

neoliberal tarım politikalarına karşı ulusaşırı köylü hareketlerinin yükselmesinde 

önemli rol oynamıştır (Borras Jr, Edelman ve Kay, 2008: 169). 1986’da başlayan 

Uruguay Turu’nda, yedi yıl süren müzakereler sonucunda tarım ürünleri ticaretinin 

liberalleşmesi üzerine uzlaşıya varılması ve DTÖ’nün kurulmasının kararlaştırılması, 

dünya çapında köylü hareketlerini harekete geçiren temel etken olmuştur. 1993’te, 81 

ülkeden 182 ulusal ve uluslararası örgütün katılımıyla Belçika’nın Mons kentinde 

kurulan Çiftçinin Yolu (La Vía Campesina) ile DTÖ’nün tarım gündemine karşı 

küresel ölçekte bir mücadele örgütleme yolunda ilk adım atılmıştır (Borras Jr, 2008: 
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260). 1996’da, La Vía Campesina ilk kez “gıda egemenliği” kavramını kullanarak, 

gıdayı temel bir insan hakkı olarak tanımlamış ve tarım politikalarının serbest piyasa 

mekanizmalarına göre değil, ekolojik üretimi ve doğal kaynakları korumayı esas alan 

bir yaklaşıma göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir (Borras Jr, 2008: 260).  Gıda 

egemenliği kavramı, (sağlıklı, kaliteli ve yeterli gıdaya erişim hakkını belirten gıda 

güvenliği kavramından farklı olarak) halkların kendi gıdalarını ve tarımsal 

etkinliklerini özgürce belirleme ve denetleme hakkına vurgu yapması açısından önem 

taşır (Aysu, 2015: 148-152). Bu açıdan geniş ölçekli, sermaye yoğunluklu ve kâr 

odaklı endüstriyel tarım üretimine odaklanan ulusaşırı gıda şirketleri, gıda 

egemenliğine yönelik en büyük tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. MST’nin de üyesi 

olduğu La Vía Campesina, Brezilya’nın etkin rol oynadığı DTÖ tarım 

müzakerelerinde etkili bir muhalefet yürütmüştür.  

II. ULUSAŞIRI TARIMSAL SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİ OLARAK 

GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİ  

 Güney-Güney işbirliği, 2000’lerden itibaren “gelişmekte olan” kategorisine 

dâhil edilen Güney ülkelerinin karşılıklı ilişkilerini güçlendirmeleriyle gündeme geldi. 

Özellikle 2008 Küresel Ekonomik Krizin ardından, Çin başta olmak üzere BRICS 

ekonomilerinin yükselişi, yeni bir küresel ekonominin şekillendiği ve Kuzey ile Güney 

arasındaki güç dengesinin Güney lehine değişebileceği yönünde işaretler olarak ele 

alındı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)  “Güney’in Yükselişi: 

Farklılıklar Dünyasında İnsani Gelişme” başlıklı 2013 İnsani Gelişme Raporu bu 

açıdan dikkat çekicidir. Rapora göre, “Güney’in yükselişi, hızı ve kapsamı açısından 

daha önce görülmemiş düzeylerdeydi” ve “Güney, bir bütün olarak yüzyıllardan beri 
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ilk kez küresel ekonomik büyümenin ve toplumsal değişimin itici gücüydü” (UNDP, 

2013: 123). Güney’in hiçbir zaman olmadığı kadar küreselleştiği, böylelikle “Küresel 

Güney”in ortaya çıktığı ve geleneksel Kuzey-Güney ilişkilerinin dönüşmekte olduğu 

yine raporun gözlemleri arasındaydı. Bu bağlamda, Güney ülkeleri güçlü bir işbirliği 

ve dayanışma ilişkisi geliştirmeye başlamadılar ve bu süreç, Güney’in Kuzey 

karşısında bir güç olarak yükselebileceğine yönelik beklentilerle birlikte gelişti.  

Güney dayanışması, ilk olarak, Bağlantısızlar Hareketi’nin ortaya çıkışında 

çok önemli bir etkisi olan 1955 Bandung Konferansı’nda şekillenmişti. 1950 ve 

1960’lar boyunca yükselen Üçüncü Dünyacılık fikri, Asya ve Afrika’daki eski 

sömürge toplumlarında ulusal kurtuluş projeleriyle bağlantılı olarak giderek güçlendi. 

Öte yandan, Üçüncü Dünyacılık fikri, Asya ve Afrika’nın yanı sıra, Orta Doğu ve Latin 

Amerika’da da bölgeselciliğin özel bir biçimi olarak (Pan-Afrikacılık, Pan-

Amerikacılık, Pan-Arapçılık gibi) karşılık buldu. CEPAL Okulunun Üçüncü 

Dünya’ya yönelik yapısal reform önerilerinden ve Bağımlılık Teorisinden de etkilenen 

Üçüncü Dünyacılık fikri, esas olarak, geleneksel Kuzey-Güney ilişkilerindeki ticaret 

dengesini Güney’in lehine değiştirme ve ekonomik özerklik kazanma üzerine 

kuruluydu. 1973 krizi, Güney ülkelerinin Kuzey karşısında müzakere güçlerini 

artırabilmeleri için önemli bir fırsat sunmuştu. 1970’lerde BM bünyesinde, Üçüncü 

Dünyacılık, gelişmekte olan ülkeler arasında teknik işbirliği geliştirmenin çerçevesi 

olarak ele alındı.200 Buna göre, Üçüncü Dünyacılık fikri, “yeni uluslararası ekonomik 

düzenin” bir bileşeniydi (Amanor ve Chichava, 2016: 14). 1978 Buenos Aires ve 1981 

Lagos Eylem Planları, Güney ülkelerinin uluslararası ekonominin yeniden 

                                                           
200 1972’de kurulan “Kalkınmakta Olan Ülkeler Arasında Teknik İşbirliği” (Technical Cooperation among 
Developing Countries/ TCDC), 2003’te “Güney-Güney İşbirliği Özel Birimi” (Special Unit for South-South 
Cooperation) adını almıştır. 
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düzenlenmesine dair taleplerini dile getirme girişimlerinin önemli sonuçlarıydı. 

1980’lerden itibaren neoliberalizmin hâkim birikim sistemi olarak yerleşmesi, Güney 

ülkelerinin birlikte karar alma kapasitesini azalttıysa da, 2000’lerle birlikte ticaret, 

kalkınma, yatırım, çevre ve güvenlik gibi birçok alanda benzer sorunları paylaşan 

Güney ülkelerinin kurduğu ikili ve çok taraflı mekanizmalarla işbirliği imkânları 

yeniden canlandı. Güney ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2000’lerde yıllık yüzde 10’u 

bulan oranlarda artmaya başladı, 2003’te ise dünya ticaretindeki artışı ikiye katladı 

(Maag, 2005).  

Güney’in ekonomik kalkınma potansiyelinin Kuzey’e olan bağımlılığı 

azaltacağı, dayanışma ilişkilerinin “Bandung ruhunu” canlandıracağı ve böylelikle 

yeni bir dünya düzenine doğru geçiş sürecinin başlayacağı yönündeki beklentiler, 

Güney-Güney işbirliğinin “Yeni Üçüncü Dünyacılık” olarak da anılmasına yol 

açmıştır (Gray ve Gills, 2016: 558-559). Ancak,  2000’lerden itibaren Güney-Güney 

işbirliğinin gelişmesine neden olan dinamiklerin, 1970’lerde Üçüncü Dünyacılık 

anlayışının yükselmesini sağlayan koşullardan farklı olduğuna dikkat etmek gerekir. 

Çin, Brezilya ve Hindistan gibi Güney’in büyük ekonomilerinin öncülüğünde gelişen 

ve çoğunlukla bu ülkelerin ticaret ve yatırım kapasitelerini artırmaya yönelik 

girişimlere dayanan Güney-Güney işbirliğinin, bir bütün olarak Güney’in ne kadar 

yararına olduğu tartışmalıdır. Doğal kaynaklar için küresel talebin ve dolayısıyla 

hammadde rekabetinin artması, Güney’in “yükselen güçleri” açısından Afrika’yı 

önemli bir pazar, daha doğrusu Melber ve Southall’in (2009) ifadesiyle bir “paylaşım 

alanı” haline getirmiştir. Afrika ile güçlü tarihsel bağlara sahip olan Brezilya, Lula 

döneminde, diğer BRICS ülkelerinden farklı olarak,  Afrika’nın kalkınmasında özel 

bir rol üstlenmiş; ticaret ve yatırımın yanı sıra teknoloji ve bilgi transferi ile 
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yoksullukla mücadele üzerine kurulu bir işbirliği geliştirmiştir. Öte yandan, 

Brezilya’nın “dayanışma” vurgusuyla Afrika’nın tarımsal kalkınmasına verdiği 

desteğin arkasında, endüstriyel tarım sermayesi için Afrika’da uygun birikim koşulları 

oluşturma çabası yatmaktadır. Endüstriyel tarım sektörü büyüdükçe, Lula’nın dış 

politikadaki önceliği, Brezilya’nın tarımsal ürünleri için sürdürülebilir arz sağlamak 

ve yeni pazarlar açmak haline gelmiştir (Boito, 2007: 116). Bu bölümde, Brezilya’nın 

endüstriyel tarım sermayesini Afrika’ya yayma girişimleri, tezin ikinci bölümünde ele 

alınan alt-emperyalist gelişme stratejisinin uzantısı olarak ele alınacaktır.  

A. Güney-Güney İşbirliği Sürecinde Brezilyalı Endüstriyel Tarım 

Lobisinin Rolü 

Tarım ürünleri ticaretinin serbestleşmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde gerçekleşen 

uluslararası ticaretin serbestleşmesi sürecindeki en tartışmalı konu oldu. 1947’de 

imzalanan ve dünya ticaretine ilişkin kurallar koyan çok taraflı ilk anlaşma olan GATT 

kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurulduğu 1995’e kadar, gümrük 

tarifelerinin indirilmesine ilişkin sekiz müzakere yapıldı. Tarım ürünleri ticaretinin 

GATT kapsamına alınması ilk kez, beşinci müzakere olan Dillon Turu’nda (1960-62) 

gündeme geldi.201 Tarım ürünleri ticaretinin serbestleşmesi ise, ancak 1980’lerde 

hayata geçirilen neoliberal politikalarla birlikte mümkün oldu ve bu yönde ilk adımlar 

Uruguay Turu’nda (1986-93) atıldı. GATT kapsamında düzenlenen son müzakere olan 

Uruguay Turu’nda belirleyici olan, sübvansiyonlu ihracata tamamen son vermek 

                                                           
201 AB’nin 1961’de uygulamaya başladığı “Ortak Tarım Politikası”ndan rahatsız olan ABD, bundan 
sonraki müzakerelerde tarımda uygulanan ihracat sübvansiyonlarının (damping) kaldırılması yönünde 
girişimlerde bulunmuştur. 
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isteyen ABD ile mevcut tarım politikalarını korumak isteyen AB arasındaki çıkar 

çatışmasıydı. Gelişmekte olan ülkeler bu süreçte kendi çıkarlarını gözetecek bir strateji 

oluşturamadılar. Brezilya’nın da içinde bulunduğu, gelişmiş ve gelişmekte olan tarım 

ihracatçılarından oluşan Cairns Grubu202, Uruguay Turu’nda AB’nin Ortak Tarım 

Politikası’na karşı ABD’nin yanında yer aldı.  

DTÖ’nün kurulmasının ardından, gelişmiş ülkeler tarım ticaretinin 

serbestleşmesi üzerinde anlaşırken, 1999’da G-20 platformunda bir araya gelen 

gelişmekte olan ülkeler tarım ticaretinin serbestleşmesi ile kendi kalkınma hedefleri 

arasında bir denge gözetilmesini talep ettiler ve tarım pazarındaki paylarını artırmak 

için yeni bir strateji geliştirdiler (Aysu, 2008: 66-67). G-20’nin ortaya çıkışında, 

Brezilya’nın DTÖ’de ABD ve AB’ye karşı yürüttüğü etkin muhalefet etkili oldu. 

Brezilya, 1945’ten itibaren çok taraflı ticaret müzakerelerine aktif olarak katıldıysa da 

sınırlı rol oynamış, ticaret rejimine dair herhangi bir şikâyetçi/davacı (demandeur) 

pozisyonda yer almamıştı (De Lima ve Hirst, 2006: 26). Bu tutumda, ülkenin 

geleneksel dış ticaret politikasının yerel şirketleri dış rekabetten korumaktan ibaret 

olmasının da payı vardı. Ancak, dış ticaret fazlasının neredeyse tamamından sorumlu 

olan endüstriyel tarım sektörü, ülkenin dış ticaret politikalarını ve DTÖ’deki 

konumunu giderek değiştirmeye başladı.  Bu süreçte, Lula döneminde hızla gelişen ve 

güçlü bir sektörel lobi haline gelen endüstriyel tarım sektöründeki içsel burjuvazinin, 

devletin üzerinde DTÖ’de daha agresif bir pozisyon alma yönünde bir baskı 

oluşturması büyük rol oynadı (Hirst ve De Lima, 2014: 141).  

                                                           
202 Cairns Grubu’nda Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala ve Uruguay gibi 
Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra, Avustralya, Kanada, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Yeni 
Zelanda ve Güney Afrika yer almaktadır.   



241 
 

Brezilyalı endüstriyel tarım lobisi, 9-14 Kasım 2001 tarihlerinde Katar’ın 

başkenti Doha’da düzenlenen, “Doha Kalkınma Turu” olarak da adlandırılan ticaret 

müzakereleri turunu, tarım ticaretindeki bariyerleri kaldırmak için önemli bir fırsat 

olarak gördü. AB ve ABD, gelişmekte olan ülkelere tarım piyasalarını dışa açma 

konusunda baskı uygularken, kendi pazarlarına girişte uyguladıkları tarife ve yüksek 

ihracat sübvansiyonlarıyla uluslararası tarım ticaretinde üstünlük elde etmişlerdi. AB 

ve ABD gibi tarım devleriyle rekabet edebilecek düzeye gelen Brezilyalı endüstriyel 

tarım sektörünün çıkarları, dış piyasalara girişi kolaylaştırmayı ve ABD başta olmak 

üzere gelişmiş ekonomilerdeki tarım sübvansiyonlarını azaltmayı (nihai olarak 

kaldırmayı) ve tarifeleri indirmeyi gerektiriyordu. Bu doğrultuda, Brezilya’nın Doha 

Turu’ndaki temel stratejisi, tarımsal ticaretin serbestleşmesi ve dış piyasaların Brezilya 

ihracatına açılması olarak belirlendi. Dolayısıyla, dış ticaretin serbestleşmesi yönünde 

baskı yapan ve baskı gören taraflar yer değiştirdi. Artık, gelişmekte olan bir ülke olarak 

Brezilya, AB ve ABD’ye piyasalarını açmaları yönünde baskı yapıyordu. Brezilya’nın 

DTÖ’de açtığı şeker ve pamuk davaları, bunun en açık göstergesiydi.  

Eylül 2002’de, endüstriyel tarım lobisinin baskısıyla, Brezilya DTÖ’de iki 

önemli dava açtı. ABD’nin pamuk ve AB’nin şeker ihracatı sübvansiyonlarına karşı 

açılan davaları, iki önemli lobi, Brezilya Pamuk Üreticileri Birliği (Associação 

Brasileira dos Produtores de Algodão/ABRAPA) ve Brezilya Şeker Kamışı Endüstrisi 

Birliği (União da Indústria de Cana-de-Açúcar/UNICA) finanse etti. Brezilya’nın 

2005’te iki davayı da kazanmasında, danışma kurulları ile davaya destek sağlayan bu 

iki lobi etkili oldu. İlk kez, gelişmekte olan bir ülke, gelişmiş ülkelerin tarım 

sübvansiyonlarına meydan okuyor ve kazanıyordu (Hopewell, 2013: 609). Sonuç 

olarak, AB, şekere destek programında reform yapmak ve dava konusu olan ihracat 
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sübvansiyonlarını kesmek durumunda kaldı. ABD ise, pamuk sübvansiyonlarını 

kaldırmak ve pamuk sübvansiyon programındaki reformları tamamlayana kadar 

Brezilyalı çiftçilere her yıl 147 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Aksi takdirde, 

Brezilya’nın misilleme olarak, ABD mallarına, ilaç ve yazılım ürünlerine 800 milyon 

doların üzerinde yaptırım uygulama hakkı vardı. Brezilya’nın zaferi, AB ve ABD’nin 

tarım sübvansiyonları ile DTÖ kriterleri arasında tutarsızlıklar olduğunu göstermesi 

açısından çok önemliydi (Hopewell, 2013: 609-610). Bu, gelişmekte olan ülkelere dış 

ticaretin serbestleşmesi yönünde baskı yapan gelişmiş ülkelerin birçoğunun tarım 

programlarının DTÖ kriterlerini karşılamaktan uzak olduğu ve benzer davaların 

artabileceği anlamına geliyordu.   

Doha Turu kapsamında, 10-14 Eylül 2003 tarihlerinde Meksika’nın Cancún 

kentinde düzenlenen DTÖ’nün V. Bakanlar Konferansı, tarım müzakereleri açısından 

önemli bir dönüm noktası oldu.  Cancún Konferansı’nda bir anlaşma taslağının 

oluşturulması için, her ülke ya da grup kendi taslak metnini hazırlamıştı. AB ve 

ABD’nin hazırladığı ortak taslak, gelişmekte olan ülkelerin ticaret bariyerlerini 

azaltırken, gelişmiş ülkelerinkinin aynı seviyede kalmasını öngörüyordu. Bu taslak, 

Brezilya’ya gelişmekte olan ülkeleri AB ve ABD’ye karşı harekete geçmek için 

önemli bir fırsat sundu. Cancún Konferansı’na teknik ve diplomatik açıdan donanımlı 

giden Brezilya, 2003’ün başlarında endüstriyel tarım lobisi öncülüğünde özel bir 

ticaret politikası kurumu oluşturmuştu. Uluslararası Ticaret Müzakereleri Enstitüsü 

(Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais/ICONE) adındaki bu 

kurumun amacı, Brezilya hükümetini müzakere sürecinde teknik açıdan 

desteklemekti. ICONE, Brezilya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı (MAPA) ve 

Brezilya Dışişleri Bakanlığından oluşan bir grubun hazırladığı taslak, Cancún’da G-
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20’nin, AB ve ABD’nin taslağına karşı sunduğu taslağın temelini oluşturdu. Buna 

göre, G-20, tarım sübvansiyonlarının azaltılması için “sıralı” bir formül öneriyor; en 

fazla sınırlamayı, tarıma en çok destek sağlayan ülkelerin yapmasını öngörüyordu. Bu 

doğrultuda, AB, tarım ürünleri ticaretine desteğini yüzde 80, ABD ise yüzde 70 

kesmek zorundaydı. AB ve ABD’nin ortak taslağı ise, gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkeler arasında böyle bir ayırım yapmıyordu (Hopewell, 2013: 611). Cancún 

Konferansı, G-20’nin AB ve ABD’nin taslağını kabul etmemesi üzerine dağıldı. 

Ancak G-20’nin etkisi, anlaşmanın içeriğini şekillendirmede başarılı oldu. DTÖ’de 

gelişmekte olan ülkelerin etkisi bundan önce sınırlı iken, ilk kez Kuzey’in çıkarlarını 

temsil eden bir kurumda, Güney ülkeleri gelişmiş ülkelere karşı güçlü bir pozisyon 

almıştı. Cancún’da ortaya çıkan Kuzey-Güney ayrımı, bundan sonraki müzakereleri 

belirleyen temel eksen haline geldi.  

Görüldüğü gibi, G-20’nin kurulmasındaki temel motivasyon, AB ve ABD’ye 

tarım sübvansiyonlarını azaltmaları ve tarım programlarında reform yapmaları 

yönünde baskı kurmaktı. DTÖ müzakerelerinde, G-20’nin AB ve ABD’nin gündemine 

karşı çıkarak kendi çıkarlarını şekillendirmesinde, Brezilya’nın liderliği önemli rol 

oynamıştı. Grubun kurulmasını sağlayan, stratejisini belirleyen, görüşmeleri organize 

eden, araştırmaların çoğunu yapan ve müzakere taslağı hazırlayan Brezilya’ydı. 

Brezilya’nın bu yönde bir politika izlemesini sağlayan itici güç ise, endüstriyel tarım 

sektörüydü (Hopewell, 2013: 612). Brezilya’nın, endüstriyel tarım lobisi öncülüğünde 

geliştirdiği teknik kapasitenin, gelişmekte olan ülkelerin müzakerelerdeki koşullarını 

değiştirmek açısından önemli bir imkân sağladığını vurgulamak gerekir. Doha Turu 

müzakerelerinde ICONE, 2002-2007 arasında, Brezilya hükümetinin konumuna 

destek sağlayan 62 teknik rapor hazırlamıştı. Bu raporlar, G-20’ye teknik destek 
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sağlayan en önemli kaynak haline geldi.  Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, gelişmiş 

ülkelere karşı çıkarlarını savunabilmek için böyle bir teknik kapasiteye sahip değildi. 

Brezilya sayesinde G-20, DTÖ müzakerelerini yürütmede, AB ve ABD’nin taslağına 

karşılık vermede teknik olarak güçlü bir konum kazandı. 

Güney ülkelerinin ortak bir strateji temelinde örgütlenmesi, tarım ticaretinin 

serbestleşmesinden Güneyli tarım ihracatçılarının kârlı çıkabileceği koşulların 

sağlanması için bir gereklilikti. Brezilya’nın “tarım ticareti savaşı” olarak da 

adlandırılan (Jacobs, 2005: 167) pamuk ve şeker davalarındaki zaferi, sembolik olarak 

Güney’in pozisyonunu güçlendiren önemli bir dönüm noktası olarak görülüyordu. 

Ancak pratikte, gelişmekte olan ülkelerin içinden sadece çok küçük bir grup için tarım 

piyasalarının liberalleşmesi ve sübvansiyon indirimi öncelikli çıkar konusuydu. 

Brezilya’nın aksine, gelişmekte olan ülkelerin çoğunun tarım sektörleri zayıf ve 

çiftçiliğe dayalıydı. Bununla birlikte, pamuk davasının, Batı Afrika’daki bazı pamuk 

üreticileri açısından da önemli bir gelişme olduğu söylenebilirdi. Benin ve Çad gibi 

ülkeler üçüncü taraf olarak davaya katılmıştı. Ancak çoğunlukla net gıda ithalatçısı 

konumunda olan Afrika ülkeleri için zengin ülkelerin tarım sübvansiyonlarını 

azaltması, küresel tarım fiyatlarını yükselteceğinden ve ithalat maliyetlerini 

artıracağından yararlı değil, zararlı olacaktı. Ayrıca, birçok gelişmekte olan ülke tarım 

sübvansiyonu uyguluyordu ve gelişmelerini buna borçluydu (Dünya Bankası, 2008; 

OECD, 2009). Dolayısıyla her ne kadar G-20, Güney’in çıkarlarını savunduğunu ileri 

sürse de, Doha Turu’ndaki müzakerelerde sadece Brezilya gibi endüstriyel tarımı 

güçlü ülkeler için faydalı bir politika izlemişti (Polaski, 2006).  

Doha Turu, G-20 ve özellikle Brezilya’nın baskısıyla “tarım turu” olarak 

şekillenmişti. Tarımsal sübvansiyonlar, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasının 
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önünde temel engel olarak gösterilmiş, bu konuda kamuoyu oluşturmada önemli başarı 

elde edilmişti. Tarım sübvansiyonları meselesi, uluslararası ticaretteki adaletsizleri 

gözler önüne seren önemli bir örnekti (Hopewell, 2013: 616). Brezilya, OXFAM ve 

Tarım ve Ticaret Politikası Enstitüsü (IATP) gibi uluslararası sivil toplum 

kuruluşlarının desteğine sahipti. Ancak, serbest ticaret yanlısı endüstriyel tarım 

sektörü, MST başta olmak üzere toplumsal hareketlerin ve küçük üreticilerin 

muhalefetiyle karşılaştı. MST’nin muhalefetine rağmen Lula döneminde Brezilya’nın 

ticaret politikası, endüstriyel tarım sektörünün çıkarlarını korumaktan yana gelişti. 

Brezilya, Kuzey-Güney ayrımına karşı toplumsal adalet söylemini sıkça kullanmakla 

birlikte, yüksek rekabet gücüne sahip ihracat eğilimli endüstriyel tarım sektörünün 

belirlediği şekilde neoliberal küreselleşmeden yana hareket etti. Tüm bunların yanı 

sıra, ulusaşırı şirketlerin gücü ve piyasadaki yoğunlaşma, gelişmekte olan ülkelerin 

üreticileri lehine fiyat anlaşmaları, hükümetlerin gıda rezervleri oluşturmalarına imkân 

tanıyan ticaret kuralları ve gıda krizlerini önleyecek arz yönetiminde anlaşmalar gibi 

gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren başka konular da vardı.  Ancak öncelikli konusu, 

tarım sübvansiyonları olan Brezilya bu sorunlarla ilgilenmeyince gölgede kaldılar 

(Hopewell, 2013: 617).  

Brezilya’nın gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını savunan bir ülke olarak öne 

çıkmasında tarım sübvansiyonlarının yanı sıra fikri mülkiyet haklarıyla ilgili tartışma 

da önemliydi. Brezilya, sadece tarım sübvansiyonlarının azaltılması için değil, 

DTÖ’nün fikri mülkiyet haklarının (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Anlaşması’nın/TRIPS) temel ilaçlara (HIV/AIDS ilaçları gibi) uygulanmaması için de 

gelişmiş ülkelere baskı yapıyordu. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, Brezilya, 

jenerik (patentli ilaca eşdeğer, muadil ilaçlar) AIDS ilaçları üretmeye başladığından 
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beri bu ilaçların fiyatları yüzde 82 düşmüştü ve Afrika’ya ucuz ilaç sağlanabilmişti.203 

ABD, Brezilya’yı, DTÖ’nün patent kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mülkiyet 

Haklarının Ticari Nitelikleri Konseyi’ne (TRIPS Konseyi) şikâyet etmiş, ancak 

Brezilya’nın jenerik ilaçların üretimi ve AIDS ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesi için 

yürüttüğü etkin muhalefet ve oluşturduğu uluslararası kamuoyu sayesinde şikayetini 

geri çekmek zorunda kalmıştı (Marques, Guimarães ve Sternberg, 2005: 474). Bu da 

gelişmekte olan ülkelerin Brezilya’nın lider konumunu desteklemesinde önemli rol 

oynadı. Lula’nın imajı ve toplumsal adalet vurgusuna dayalı söylemleri de, 

Brezilya’nın konumunu güçlendirdi. DTÖ’nün neoliberal programının içinde 

şekillenen kalkınma ve sosyal adalet vurgusu, yeni-kalkınmacılık anlayışının bir 

uzantısıydı.  

Lula döneminde dış politikanın temel ekseni haline gelen Güney-Güney 

işbirliği, görüldüğü gibi, öncelikli olarak içsel burjuvaziyi güçlendirmeye yönelik bir 

araç olarak kullanıldı. Hopewell’e göre (2013: 618), endüstriyel tarım sektörünün rolü, 

Güney-Güney işbirliğinin neden DTÖ’nün neoliberal gündemine karşı radikal bir 

değişiklikle sonuçlanmadığını açıklayan temel unsurdu. Brezilya, 1960 ve 

1970’lerdeki Üçüncü Dünyacılık anlayışıyla aynı doğrultuda söylemler benimsemiş 

olsa da, DTÖ’nin neoliberal paradigmasının içinde kalarak bir gündem belirlemişti. 

Hatta, endüstriyel tarım sektörünün çıkarlarını koruyan şeker ve pamuk davaları 

aracılığıyla, tarımın liberalleşmesinin ABD’den daha ateşli bir savunucusu haline 

gelmişti. Bu açıdan, Üçüncü Dünyacılık anlayışı, 1970’lerde BM’de nasıl  “yeni 

uluslararası ekonomik düzenin” bir bileşeni olarak ele alındıysa, “Yeni Üçüncü 

                                                           
203 Brezilya hükümetinin AIDS ilaçlarına ücretsiz erişim için 1996’da başlattığı AIDS karşıtı program, 
2000’lerden itibaren gelişmekte olan 31 ülkede uygulanmaya başladı. ABD’de 15 bin dolar olan tedavi 
masrafı, jenerik ilaçlar sayesinde 2 bin dolara düşüyordu (Marques, Guimarães ve Sternberg, 2005: 
472). 
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Dünyacılık” olarak sunulan Güney-Güney işbirliği de aynı şekilde, neoliberal birikim 

koşullarına dayanan yeni-kalkınmacılık anlayışının bir uzantısı olarak anlaşılabilir.  

B. Brezilyalı Endüstriyel Tarım Lobisinin “Planlama Grubu” Olarak 

IBSA    

G-20 ülkelerinin ABD ve AB’ye karşı etkin bir muhalefet yürüttükleri Cancún 

Konferansı, Üçüncü Dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Güney’in 

önde gelen ülkeleri,  DTÖ, IMF ve DB gibi Kuzey’in çıkarlarını temsil eden 

kurumlarda daha fazla söz hakkı elde edebilmek için çeşitli platformlar kurarak “yeni 

bir politikleşme dalgası” başlattılar (Vieira ve Alden, 2011: 511).  Hindistan, Brezilya 

ve Güney Afrika’dan oluşan ve Güney-Güney işbirliğinin ilk önemli kurumsal 

yapılanmalarından olan IBSA (Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Diyalog Forumu), 

bu yeni dalganın, 1970’lerdeki Üçüncü Dünyacılık savunusundan farklı bir 

“dayanışma” anlayışından kaynaklandığını gösteren en somut örnekti. G-3 olarak da 

anılan bu üç ülkeyi bir araya getiren öncelikli faktör, “yükselen güçler” olarak sahip 

oldukları potansiyele dikkat çekmekti (Alden ve Vieira, 2005, 1088-1089). 6 Haziran 

2003’te Brezilya’nın başkenti Brazil’de kurulan IBSA üç temel ilkeye dayanıyordu: 

Yeni bir uluslararası mimarinin inşasına katkıda bulunabilmek, küresel meselelerde 

ortak hareket etmek ve farklı alanlarda işbirliğini derinleştirmek.204 5 Mart 2004’te 

Yeni Delhi’de üç ülkenin dışişleri bakanları ilk kez bir araya geldi ve her yıl düzenli 

olarak toplanmaya devam etti. Devlet başkanları düzeyinde ilk zirve ise, 11 Mayıs 

2008’de Somerset West’te yapıldı. Üç ülkenin farklı sektörlerde uyumlu politikalar 

izleyebilmesi için, tarım, savunma, iklim değişikliği ve küresel ısınma, toplumsal 

                                                           
204 Detaylı bilgi için bkz. http://www.ibsa-trilateral.org/background.html (Erişim: 24.06.2018). 

http://www.ibsa-trilateral.org/background.html
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konular, sağlık, turizm, enerji, ulaşım, bilgi toplumu, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, 

ticaret ve yatırım olmak üzere 14 alanda üçlü çalışma grupları oluşturuldu. IBSA, bu 

açıdan, hem Güney-Güney işbirliğini güçlendirecek bir dayanışma platformu hem de 

üye ülkelerin müzakere güçlerini artırmaya yönelik bir stratejik işbirliği olarak 

tanımlanıyordu (Flemes, 2009: 403).  

Lula döneminin Dışişleri Bakanı Celso Amorim, IBSA’yı “ekonomik kalkınma 

ve toplumsal eşitlik için bir forum” olarak tanımlamıştı (White, 2010: 237). Benzer 

şekilde, Hindistan Başbakanı (2004-14) Manmohan Singh’e göre, IBSA, “ortak bir 

politik kimliğe dayalı, benzersiz bir ulusaşırı işbirliği modeli” idi (Vieira ve Alden, 

2011, 509). Üç ülkenin de ortak bir sömürgecilik geçmişi paylaşmaları ve küresel 

sistemdeki ekonomik ve toplumsal eşitsizlikler karşısında benzer sorunlar yaşamaları, 

IBSA açısından “Güney dayanışması”nı öncelikli bir söylem haline getiriyordu. Üç 

ülke de “bölgesel lider” konumundaydı ve sadece kendi aralarında değil, bulundukları 

bölgeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında da güçlü bir işbirliği geliştirme 

iddiasındaydılar (Alden ve Viera, 2005, 190). Çok kutuplu bir dünya düzeninin 

gerekliliğini esas alan IBSA’nın öncelikli hedefi, uluslararası kurumlarda Güney 

ülkelerinin temsil düzeyini yükseltecek reformlar yapılmasını sağlamaktı. Bu da, 

IBSA’nın geleneksel Kuzey-Güney ayrımına radikal bir şekilde son verecek yeni bir 

düzen arayışında olmadığını göstermektedir. Öne çıkan talep, Güney’in önde gelen 

ülkelerini Kuzey’in karşısında güçlendirecek şekilde, mevcut düzenin reformlarla 

yeniden yapılandırılmasıydı. IBSA’nın gündeminde, bu doğrultuda, küresel yönetim, 

piyasa entegrasyonu ve sektörler arası işbirliği gibi neoliberal kavramlar öne 

çıkmaktadır (Mokoena, 2007:125).   
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Tezin ilk bölümünde ele alındığı gibi, Amsterdam Projesi açısından ulusaşırı 

kapitalist sınıfın temel zeminini oluşturan,  Van der Pijl’in “planlama grupları” olarak 

adlandırdığı elit platformlarıdır. Ulusaşırı düzeyde bir kapitalist sınıf perspektifinin 

gelişmesini sağlayan bu platformlar, Kuzey’de olduğu gibi Güney’de de ulusaşırı sınıf 

oluşumu sürecini şekillendiren temel mekanizmalar olmuştur. Bu tezin temel 

argümanına göre, IBSA, Güneyli kapitalist sınıfların çıkarlarını temsil etme 

konusunda, G-8 benzeri bir pozisyona sahiptir. Bu pozisyon, Güney-Güney 

işbirliğinin temelinde yatan endüstriyel tarım meselesinde açıkça görülebilir. IBSA, 

Güney’in çoğunluğunu oluşturan net tarım ithalatçısı ülkelerin çıkarlarını değil,  

Güney içerisinde Kuzey ile rekabet edebilecek güçte olan az sayıdaki tarım 

ihracatçısının çıkarlarını temsil etmektedir. IBSA’nın kurulmasından üç ay sonra, 

Eylül 2003’te gerçekleşen Cancún Konferansında, IBSA ülkelerinin tarımsal 

sübvansiyonların kaldırılması ve tarım ticaretinin serbestleşmesinden yana aldıkları 

ortak pozisyon, bunun en önemli göstergesidir. Cancún’un ardından, ihracat 

sübvansiyonlarının düzenlenmesine ilişkin çerçeve metinlerin hazırlandığı 2004’teki 

Cenevre ve 2005’teki Hong Kong Konferanslarında, IBSA ülkeleri G-20 taslağını 

savunmaya devam etmiştir. Çerçeve metinde, G-20’nin öngördüğü şekilde, ABD gibi 

en yüksek sübvansiyon uygulayan ülkelerin en büyük indirimi yapmasının, gelişmekte 

olan ülkelerin ise sübvansiyonlarını gelişmiş ülkelere göre daha uzun bir sürede 

kaldırmalarının karara bağlanmasında, IBSA ülkelerinin Çin ve Meksika’yla beraber 

oluşturduğu G-5 grubunun etkisi önemlidir (Flemes, 2009: 405). IBSA ülkeleri, 

DTÖ’nün tarım müzakereleri aracılığıyla uluslararası hiyerarşideki konumlarını 

güçlendirmeye devam etmişlerdir.  
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Brezilya’nın endüstriyel tarım lobisi açısından, IBSA’nın etkin bir “planlama 

grubu” olarak işlev görmesini sağlayan iki temel unsurdan söz edilebilir. Birincisi, 

IBSA’nın tarım müzakerelerinde Güney’in pozisyonunu güçlendiren bir platform 

olması, ikinci ise Güney’deki tarım ihracatçılarını piyasa entegrasyonu doğrultusunda 

bir araya getirmesidir. İki unsur da, Güney’de ulusaşırı bir kapitalist sınıf 

perspektifinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. İlk bölümde belirtildiği gibi, Van 

der Pijl’in küresel politik ekonominin kalbinin attığı yer olarak tanımladığı Avrupa-

Kuzey Amerika hattı, ulusaşırı seçkinler ağının yükseldiği ve ulusaşırı kapitalist sınıf 

bilincinin oluştuğu esas zemindir. Bu zeminin kurumsal temelini oluşturan planlanma 

grupları, Güney’deki kapitalist sınıflarla arabuluculuk yapma girişimlerinin 

sonucunda ortaya çıkmıştır (Van der Pijl, 1998: 118). Güney’deki ulusaşırı kapitalist 

sınıf oluşum süreci de, Kuzey’dekine benzer şekilde, sermaye birikiminin ulusaşırı 

dinamiklerine bağlı olarak gelişmektedir. Brezilya’nın endüstriyel tarım sektöründeki 

ulusaşırı sermaye birikiminin hızı ve kapasitesi, ülkeyi Kuzey’e yaklaştırmıştır. 

Merkezdeki planlama grupları, sermaye birikiminin mevcut koşullarını koruyabilmek 

için nasıl çevredeki kapitalist sınıflarla işbirliği yapmaya çalışıyorsa, IBSA gibi 

planlama grupları da çevredeki hiyerarşi içerisinde benzer bir rol üstlenmektedir. 

Brezilya gibi “yarı-çevre” konumunda olan ve küresel kapitalizme daha ileri bir 

düzeyde eklemlenen ülkelerdeki elitler, çevrenin geri kalan ülkelerindeki elitlerle 

işbirliği yaparak Güney’in bir bütün olarak küresel kapitalizme entegrasyonu için 

uygun koşulları oluşturmaya çalışmaktadır. Brezilya, böylelikle Güneyli kapitalist 

sınıfların ulusaşırı örgütlenmesinde ve ulusaşırı kapitalist sınıf oluşumu sürecine 

katılmasında kilit rol oynamıştır. İronik olansa, Brezilya’nın üstlendiği “Kuzey” 

rolünü, Güney-Güney işbirliği aracılığıyla sürdürmesidir.  
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Lula döneminde Brezilya dış politikasının temel ekseni, Güney-Güney 

işbirliğini geliştirecek adımlar atmaya yönelikti ve Hindistan bu doğrultuda en önemli 

partner olarak öne çıkıyordu (Hirst, 2008: 149). Dolayısıyla IBSA’nın kurulmasının 

ardındaki itici güç, Hindistan ile ikili ilişkilerini Güney-Güney bağlamında geliştirmek 

isteyen Brezilya’ydı (Lechini, 2007: 29). Brezilya, DTÖ’nün tarım müzakereleri 

sürecinde gelişmekte olan ülkelerin desteğini kazanabilmek için, Hindistan ile en 

başından beri yakın işbirliği içinde olmuştu (Hopewell, 2013: 614). DTÖ’nün tarım 

müzakerelerinde Güney’in ortak bir tavır belirleyebilmesi için, tarım ticaretindeki 

çıkarları Brezilya’nınkinden farklı olan Hindistan’ın desteği önemliydi. Brezilya, 

tarım ticaretinin tamamen serbestleşmesini savunurken, Hindistan tarım ithalatında 

koruma önlemlerinden yanaydı. Brezilya’nın üretkenlik ve rekabet gücü yüksek 

endüstriyel tarım sektörü, tarım ürünleri ithalatında yüzde 10 gibi düşük bir tarifeyi 

mümkün kılarken, Hindistan’ın uyguladığı yüzde 61’lik tarife, dünyanın en yüksek 

oranlarından biriydi (Flemes, 2007: 410).  Tarım ticaretinin “sıralı” serbestleşmesine 

dayalı G-20 taslağı, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin belirli ürünlerde tarife 

uygulamasına imkân tanıyor, sübvansiyonların kaldırılması ve pazarın tamamen 

açılması için gelişmiş ülkelerden daha uzun bir süre öngörüyordu. Böylelikle, Brezilya 

ve Hindistan’ın, farklı çıkarlara rağmen, ilk aşamada gelişmiş ülkelere karşı ortak bir 

pozisyon alması mümkün olmuştu. Diğer yandan, Brezilya’nın rekabet gücü yüksek 

endüstriyel tarım sektörü, Hindistan için önemli bir model oluşturuyordu. Hindistan 

Tarımsal Araştırma Konseyi (ICAR), üretkenliği artıracak tarım teknolojilerinin 

transferi için, bu alanda dünyanın önde gelen kurumlarından olan EMBRAPA 

(Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu) ile işbirliği geliştirmişti (Stuenkel, 2010: 296). 
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Grafik 3: Brezilya’nın Hindistan ve Güney Afrika’ya İhracatı (2003-2018) 

 
Kaynak: Trading Economics205 

 

 IBSA, 1,2 milyarlık nüfusu, 1,2 triyon dolarlık GSYİH’sı ve 400 milyar dolarlık 

dış ticaret hacmiyle önemli bir pazar potansiyeline sahiptir. IBSA ülkeleri, bu 

potansiyeli değerlendirme ve sürdürülebilir bir pazar payı oluşturma hedefiyle Mart 

2005’te IBSA İş Konseyi’ni kurdular. Gerek Brazil (2006), Pretoria (2007) ve Yeni 

Delhi’de (2008) düzenlenen IBSA Zirveleri gerekse Lula, Mbeki ve Singh’in yaptığı 

resmi ülke ziyaretleri, üç ülkenin iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla 

gerçekleşti. İş insanlarının en başından beri sürece aktif olarak katılmaları, üye ülkeler 

arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin hızla ivme kazanmasında önemli rol oynadı. Üç 

ülke arasındaki ticaret hacmi, 2003’te 2,5 milyar dolardan 2012’de 21 milyar dolara 

çıktı (Stuenkel, 2019: 94). Ayrıca, Hindistan-MERCOSUR206 ve MERCOSUR-

                                                           
205 http://tradingeconomics.com/brazil/indicators (Erişim: 23.01.2020).  
206 MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı), 1991’de Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında serbest 
ticaret, gümrük birliği ve ortak pazar hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 
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SACU207 arasındaki ticaret anlaşmalarıyla bölgesel işbirliği imkânları güçlendirildi. 

Bu süreç, özellikle Brezilya ve Hindistan arasındaki ticari bağların gelişmesi açısından 

önemliydi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2000’de 488 milyon dolardan 2006’da 2,4 

milyar dolara çıktı (Hirst, 2008: 149). Grafik 3’te görüleceği gibi, Brezilya’nın 

Hindistan’a olan ihracatı, 2003’te 553 milyon dolardan 2017’de 4,6 milyar dolara çıktı. 

2004’te Brezilya ve Hindistan arasında endüstriyel tarım, kimya sanayi ve otomotiv 

sektörlerinde ticaret bariyerlerinin indirilmesini öngören bir anlaşma imzalandı 

(Flemes, 2009: 414). Mart 2005’te ise, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması 

DTÖ’de onaylandı. IBSA’nın üç ülkesi arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaya 

yönelik çeşitli girişimler olduysa da, Brezilya’nın MERCOSUR, Güney Afrika’nın ise 

SACU üyeliği, iki ülkenin öncelikle kendi bölgelerindeki serbest ticaret anlaşmalarıyla 

ilgili düzenlemeler yapmasını gerektiriyordu (Stuenkel, 2019: 122-123). Bu açıdan 

IBSA, MERCOSUR ve SACU gibi Güney’in iki önemli ekonomik birliğini 

bütünleştirerek büyük bir serbest ticaret alanı oluşturmak için köprü işlevi görüyordu.   

C. Alt-Emperyalizm ve Ulusaşırı Tarımsal Sermayenin Birikim Alanı 

Olarak Afrika 

Güney-Güney işbirliği sürecinin merkezinde yer alan Afrika, son yirmi yıldır, 

artan hammadde rekabetinden dolayı yeni pazar arayışında olan Çin, Rusya ve 

Brezilya gibi “yükselen güçlerin” de devreye girmesiyle yeni bir “paylaşım alanı” 

haline geldi (Melber ve Southall, 2009; Kahn, 2011; Garcia ve Bond, 2015). IMF’nin 

                                                           
207 SACU (Güney Afrika Gümrük Birliği) Namibya, Botsvana, Lesotho, Svaziland ve Güney Afrika 
arasında 1910’da imzalanan, 1969 ve 2002’de güncellenen gümrük birliği anlaşmalarına 
dayanmaktadır. Dünyadaki en eski gümrük birliğidir.   
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2019 Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre,208 Sahra-altı Afrika’da ulusaşırı 

şirketlerin rekabeti, yüksek ticaret bariyerleri ve altyapı yetersizliği gibi nedenlerden 

dolayı gelişmekte olan diğer bölgelerdeki kadar yoğun olmasa da, 1980’lerden itibaren 

ticaretin serbestleşmesine yönelik yapısal reformlar, bölgedeki rekabete ivme 

kazandırdı. Özellikle telekomünikasyon, enerji ve tarım sektörlerinde yoğunlaşan 

özelleştirmelerle birlikte, rekabeti düzenleyen bağımsız kurumların kurulması ve fiyat 

kontrollerinin azaltılması ya da kaldırılması, 1990’ların sonlarında Sahra-altı Afrika’yı 

ulusaşırı şirketlere açık bir pazar haline getirdi. Böylelikle neoliberalizm, sömürgecilik 

döneminin ardından bir kez daha, Afrika’nın hammadde üreticisi konumunu perçinledi 

(Katz, 2015: 87). Ancak, bu kez, merkez-çevre ayrımına dayalı geleneksel bağımlılık 

ilişkisinin yanı sıra, Brezilya gibi hızla sanayileşerek yarı-çevre konumuna gelen 

ülkelerin Afrika’da alt-emperyalist bir rol üstlendiklerini ve böylelikle yarı-çevre ile 

çevre arasında yeni bir bağımlılık ilişkisinin geliştiği gözlemlenebilmektedir (Bond, 

2015: 15-16). 

Dünya Bankası’nın 1990’ların başlarında geliştirdiği “yönetişim” stratejisiyle 

Afrika’nın kalkınmasına ilişkin sermayenin uluslararasılaşmasına dayalı projeler 

geliştirmesi ve bu koşullar altında 2000’lerin başlarından itibaren BRIC ülkelerinin 

Afrika’daki yatırımlarının hızla artması, genellikle 19. yüzyıl emperyalizmiyle 

ilişkilendirilerek, “yumuşak emperyalizm” (Visentini, 2010) ya da “yeni 

emperyalizm” (Ya’u, 2004) gibi kavramlarla ele alınmıştır. Bu tezde ise, Brezilyalı 

Bağımlılık kuramcısı Theotônio dos Santos’tan (1997: 9-10) hareketle, Brezilya’nın 

küresel kapitalizme eklemlenme sürecinde, 1960’ların sonlarında yeni bir bağımlılık 

                                                           
208 IMF, Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook: Navigating Uncertainty, Ekim 2019, 
https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2019/10/01/sreo1019 (Erişim: 14.01.2020). 

https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2019/10/01/sreo1019
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düzeyi olarak ortaya çıkan alt-emperyalizmin, süreklilik arz eden bir eğilim olduğu 

savunulmakta ve Brezilya’nın Afrika’daki varlığı,  bu eğilimin bir uzantısı olarak ele 

alınmaktadır.     

Marini’nin (1972) kavramsallaştırmasına dayanan alt-emperyalizm, tezin ikinci 

bölümünde ele alındığı gibi, Brezilya’da 1964’teki darbenin ardından askerî rejimin iç 

pazar sorununu sermaye ihracıyla dış pazarlara açılarak çözmeye çalışmasıyla ortaya 

çıktı. Hızla büyümekte olan üretim karşısında iç pazarın yetersiz ve iç dinamizmden 

yoksun oluşu, yatırımların dışarıya doğru genişleme ihtiyacını beraberinde getirmiş, 

bu da Brezilya’nın kendi bölgesinde Bolivya ve Paraguay, Afrika’da ise Angola ve 

Mozambik gibi az gelişmiş ülkelere sermaye ihracatını artırmasına yol açmıştı. Aynı 

şekilde, 2000’lerin ortalarından itibaren, Lula’nın yeni-kalkınmacı politikalarıyla hızla 

büyüyen ve uluslararasılaşan içsel burjuvazi, benzer bir emperyalist genişleme ihtiyacı 

duydu. Bu dönemde Afrika, sadece Brezilya açısından değil, diğer BRIC ülkeleri 

açısından da doğal kaynak sömürüsüne dayalı “extractivist” kalkınma stratejisinin 

yöneldiği ilk adres oldu (Amisi, Bond, vd., 2015: 97-98).  

Brezilya ile Afrika arasında sömürgecilik ilişkisi üzerine kurulu tarihi bağlar, 16. 

yüzyılda başlayan transatlantik köle ticaretine dayanmakla beraber, Brezilya’nın 

Afrika’ya yönelik kapsamlı bir politika üretmesi, ancak 1970’lerde yeni pazar 

arayışlarıyla mümkün olmuştu.209 1973’teki petrol krizinin ardından yeni petrol 

kaynakları ve aynı zamanda, imalat ürünleri için yeni bir pazar arayışına giren 

Brezilya’nın Afrika’ya ihracatı, 1960-65 arasında yıllık ortalama 16 milyon dolar 

artarken, 1970’lerin sonunda yıllık ortalama artış 640 milyon dolara çıktı (Amanor ve 

Chichava, 2016: 15). Brezilya, petrol ithalatının yüzde 70’ini Nijerya ve Angola başta 

                                                           
209 Brezilya-Afrika ilişkilerinin tarihsel gelişimiyle ilgili detaylı bilgi için bk. Akgemci (2012).  
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olmak üzere, Afrika’dan karşılar hale geldi (Forrest, 1982: 82). 1973’te kurulan 

EMBRAPA (Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu) öncülüğünde geliştirilen tarım 

teknolojilerinin, benzer iklim koşullarına sahip Afrika ülkelerinde de uygulanabilir 

olması, Afrika’yı önemli bir yatırım alanı haline getirmişti. Ticaret ve yatırım 

ilişkileriyle beraber diplomatik ilişkilerin de hızla gelişmesiyle, 1970’ler Brezilya-

Afrika ilişkilerinin “altın yılları” olarak anıldı (Lechini, 2007: 30). Grafik 4’te 

görülebileceği gibi, Afrika’ya yönelik ihracatın hızla arttığı 2000’lerden itibaren ise, 

Brezilya’da ulusaşırılaşan endüstriyel tarım sermayesinin Afrika’ya yayılması, yeni 

bir “altın dönemi” başlattı.   

Grafik 4: Brezilya’nın Afrika’ya İhracatının Gelişimi (2000-2018) 

 
Kaynak: Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı (MDIC)210 

 

Afrika ülkelerinin çoğu, bağımsızlığın kazanılmasını izleyen süreçte, hükümet 

desteğiyle tarımsal üretimini artırmaya çalışmıştı. Ancak 1980’lerde uygulanan 

yapısal uyum programları, devletin tarım sektöründen çekilmesi ve Afrika’nın 

uluslararası piyasalara açılmasıyla sonuçlandı. Tarım sektöründe altyapı ve yatırım 

                                                           
210 http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/series-
historicas (Erişim: 23.01.2020).  
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eksikliği, tarımsal üretimde verimliliğin düşük, maliyetin yüksek olması, Afrika 

ülkelerini net tarım ithalatçıları haline getirdi. 2000’lerden itibaren, Çin ve Brezilya 

gibi yükselen güçlerin Afrika’da artan girişimleriyle, yatırım eksikliğinin giderilmesi 

ve küçük üreticilerin desteklenerek üretim potansiyelinin geliştirilmesi açısından 

önemli adımlar atıldı. Ancak bu adımlar, Afrika piyasalarını ulusaşırı endüstriyel tarım 

sermayesine daha da açık hale getirdi (Amanor ve Chichava, 2016: 17). Endüstriyel 

tarım sermayesi, Afrika’da iki şekilde yayılıyordu. Birincisi, doğrudan büyük ölçekli 

endüstriyel tarım yatırımlarıyla sermaye için birikim alanı açılıyordu. İkincisi, 

endüstriyel tarım sektörü ve süpermarket zincirlerinin şekillendirdiği üretim stratejileri 

ve gıda politikalarıyla küçük üreticiler daha büyük ticari ağlara entegre ediliyordu 

(Amanor ve Chichava, 2016: 17).  

Brezilya’nın Afrika’daki tarımsal girişimleri, Lula’nın yeni kalkınmacı 

politikalarıyla aynı doğrultuda hem endüstriyel tarıma hem de aile tarımına odaklandı. 

Öncelikle, verimlilik ve üretkenliği artırmaya yönelik tropikal tarım teknolojilerinin 

Afrika’da uygulanması, Brezilya’nın Afrika’daki tarım politikalarının dayandığı temel 

unsurdu. EMBRAPA öncülüğünde yürütülen teknoloji transferi ve teknik işbirliği ile 

Brezilya bu alandaki deneyimlerini Afrika’ya aktarmak istiyordu. EMBRAPA, bu 

doğrultuda, Gana’daki Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) ve Afrika 

Tarımsal Araştırma Forumu (FARA) ile Kenya’daki Afrika’da Yeşil Devrim için 

Birlik (AGRA) ile işbirliği yaptı. Bu işbirlikleri aracılığıyla, tarım alanında birçok 

uluslararası proje yürütüldü. EMBRAPA’nın 2009’da sürdürdüğü 24 uluslararası 

projeden 11’inin Afrika’yla ilgili olması, Brezilya’nın tarım politikalarında Afrika’nın 

önceliğini açıkça ortaya koymaktadır (Barbosa, Narciso ve Biancalana, 2009: 76).  

EMBRAPA, ayrıca, Gana’nın başkenti Akra’da genel merkez açarak, danışmanlık ve 
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eğitmenlik yoluyla tarımsal projelerde çalışacak Afrikalı personel yetiştirilmesine 

katkıda bulundu. EMBRAPA’nın yanı sıra, Afrika’ya yatırım yapan Brezilyalı 

ulusaşırı gıda şirketleri de teknoloji transferi için çeşitli projeler geliştirdiler.  Gana’da 

pirinç üretimine yatırım yapan Brazil Agro-Business Group’un Brezilya’da uyguladığı 

teknolojiyi Gana’nın Volta bölgesine getirmesi, bu örneklerden biridir (Amanor, 2013: 

80).  

EMBRAPA’nın teknoloji transferi alanında bir diğer önemli girişimi, FARA ve 

Amerika Ülkeleri Arası Tarımsal İşbirliği Enstitüsü (IICA) tarafından da desteklenen, 

Afrika-Brezilya Tarımsal İnovasyon Piyasası’ydı. Bu girişimin amacı,  tarımsal 

araştırma kurumları aracılığıyla, Afrika ve Brezilya’da çalışan araştırmacıların 

katılabileceği ortak projeler oluşturarak, Afrika’da tarım teknolojilerinin gelişmesine 

katkıda bulunmaktı. EMBRAPA’nın yürüttüğü projeler, Afrika’da hibrit tohum ve 

kimyasal gübre gibi endüstriyel tarım girdilerinin kullanımını yaygınlaştırıyor ve 

böylelikle, Brezilya endüstriyel tarım sektörünün Afrika piyasalarına girmesini 

sağlayacak bir potansiyel yaratıyordu (Amanor ve Chichava, 2016: 16-17). 

Brezilya’nın tarım başta olmak üzere, enerji ve eğitim gibi alanlarda geliştirdiği teknik 

programları Afrika’ya ihraç etmeye başlaması, giderek dış ticaret politikasının önemli 

bir bileşeni haline geldi. “Toplumsal teknoloji ihracatı” olarak da anılan teknoloji 

transferi süreci, endüstriyel tarım sektöründeki ulusaşırılaşma sürecinin önemli bir 

boyutuydu (White, 2010: 228).  

Brezilya’nın tropikal tarım teknolojilerini Afrika’ya transferi sürecinde öne 

çıkan en önemli programlardan biri, Mozambik’te uygulanan ProSAVANA idi. 

Brezilya’da cerrado adı verilen tropikal bitki örtüsüyle kaplı geniş çayırlar, 

Afrika’daki savanlara denk geliyordu. 1970’lerde EMBRAPA’nın cerrado’ları tarıma 
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açmak için geliştirdiği inovasyon teknolojileri, ProSAVANA aracılığıyla 

Mozambik’teki savanları endüstriyel tarım sektörüne açmak için kullanıldı (Cabral, 

Favareto vd., 2016: 47). ProSAVANA’nın bütçesi 21 milyon dolardı (Amanor ve 

Chichava, 2016: 20). Hem endüstriyel tarım hem de aile tarımı için ayrılan bu bütçenin 

üç hedefi vardı: Savanlardaki üretimde verimliliği artıracak tarımsal araştırmaları 

geliştirmek,  küçük üreticileri desteklemek için pilot projeler oluşturmak ve 

endüstriyel tarım girişimlerinin desteklenmesi için altyapı yatırımları yapmak. 

Japonya ile ortak yürütülen projenin uzun dönemdeki hedefi ise, iki ülkenin 

gelecekteki yatırımları için elverişli bir tarımsal altyapı hazırlamaktı (Amanor ve 

Chichava, 2016: 20). Bu noktada, eski Portekiz sömürgesi Mozambik’in resmi dilinin 

Portekizce olmasının, iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerini ve kalkınma işbirliğini 

kolaylaştıran bir unsur olduğunu belirtmekte yarar var. 2015’te Brezilya ve 

Mozambik’in İşbirliği ve Yatırımı Kolaylaştırma Anlaşması (ACFI) imzalamasıyla, 

Brezilyalı şirketlerin yatırımları güvence altına alındı ve Brezilya böylelikle yükselen 

güçlerin yoğun rekabeti altında olan bölgede önemli bir ayrıcalık kazanmış oldu.   

Brezilya’nın Afrika’ya yönelik tarım politikaları açısından bir diğer önemli 

konu, biyoyakıt üretimi için sürdürülebilir arz sağlamaktı (White, 2010: 232-233). 

1970’lerde “Ulusal Etanol Programı” ile şeker kamışına dayalı geniş çaplı etanol 

üretimine başlayan ve bugün dünyanın en büyük etanol üreticisi ve ihracatçısı olan 

Brezilya açısından, Afrika, önemli bir pazar potansiyeli taşıyordu. Güney Atlantik 

boyunca tarıma dayalı enerji arzı sağlamak, Brezilya’da etanol üreticileri için büyük 

bir ticari potansiyel yaratacaktı. Bu nedenle, Afrika’da etanolün elde edildiği şeker 

kamışı plantasyonlarına yatırım yapılmaya başladı. Mozambik, Angola, Gana, Kongo 

ve Nijerya, Brezilya’nın bu alanda en çok yatırım yaptığı ülkeler arasındadır. Diğer 
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yandan, Brezilya’nın petrole olan bağımlılığını kırmasında önemli rol oynayan etanol, 

Lula’ya göre, Afrika ülkelerine de enerji bağımlılığından kurtulmak için önemli bir 

fırsat sunuyordu (Visentini, 2010: 75).  

Bu noktada, Brezilya’nın yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirdiği Afrika ülkeleri 

arasında öne çıkan Angola ve Mozambik’in eski Portekiz sömürgeleri olduğuna dikkat 

çekmek gerekir. Lula döneminde, 1970’lerden bu yana Brezilya’nın Afrika’ya yönelik 

politikalarında öne çıkan, eski Portekiz sömürgesi ülkelerle ilişkileri geliştirme 

stratejisi sürdürülmüştür. 1996’da kurulan Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu 

(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa/CPLP), Brezilya’nın Afrika 

politikasının önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Lula hükümeti bu mekanizmayı, 

Afrika’yla kültürel ve tarihi bağları vurgulamak ve bu ülkeler üzerinde nüfuz sahibi 

olmak için bir araç olarak kullanmıştır. Brezilyalı şirketler, Angola ve Mozambik gibi 

resmi dili Portekizce olan ülkelerde hükümetlerle doğrudan temasa geçmekte ve 

bürokratik işlemlerle kendileri uğraşabilmektedir. Portekizce konuşan ülkelerde 

yatırım yapmak, bu sebeple daha avantajlı hale gelmiştir. Bu doğrultuda Brezilya’nın 

Afrika’da en fazla yatırım yaptığı ülke Angola’dır. Brezilya Ticaret ve Yatırım 

Geliştirme Ajansı (APEX), 2010’da ekonomik ve ticari gelişmelerini değerlendirmek 

üzere Angola’da bir ofis açmıştır. Emperyalist strateji açısından dilin önemli bir 

kültürel araç olarak işlev gördüğünü göz önünde bulundurursak, Brezilya’nın 

Afrika’ya yönelik alt-emperyalist stratejisinde de Portekizce’nin merkezî bir rol 

oynadığını görebiliriz.   

Brezilya, endüstriyel tarımın gelişmesini sağlayan teknolojilerin yanı sıra, Bolsa 

Família (Aile Ödeneği) ve Fome Zero (Sıfır Açlık) gibi sosyal yardım 

programlarındaki deneyimlerini de Afrika’ya aktarmak için bir dizi girişim 
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başlamıştır. Bu doğrultuda, 2007’de Gana ve Brezilya arasında süren bir projeden 

esinlenerek hayata geçirilen “Toplumsal Kalkınma Üzerine Afrika-Brezilya İşbirliği 

Programı”, uygulamalı araştırma ve eğitimlerle yoksullukla mücadele etmeyi, ortak 

sosyal meseleler üzerinde karşılıklı deneyimleri paylaşmayı hedefliyordu (White, 

2010: 233). Mart 2008’de başlatılan “Toplumsal Koruma Üzerine Afrika-Brezilya 

İşbirliği Programı” ise, sağlık yönetimi ve şartlı nakit transferi gibi çeşitli sosyal 

politika ve programlarla ilgili bilgi transferinin kolaylaştırılmasını amaçlıyordu. Bu 

programların yanı sıra,  Lula döneminde Brezilya, Afrika’ya bağış yapan en önemli 

ülkelerden biri haline gelmişti. Afrika’ya yapılan yardımlar, büyük ölçüde Brezilya 

İşbirliği Ajansı (Agencia Brasileira de Cooperação/ABC) aracılığıyla gerçekleşti. 

Brezilya tarımında öne çıkan ikili yapı, Brezilya’nın Afrika’daki tarım politikalarında 

da kendini gösteriyordu.  

Lula döneminde başlatılan “Daha Fazla Gıda Programı”nın 2010’da genişleterek 

Mozambik, Gana, Zimbabve ve Kenya’da uygulanması, Afrika’da aile tarımını 

desteklemek için geliştirilen en önemli girişimlerden biriydi. “Daha Fazla Gıda için 

Uluslararası Program” (Programa Mais Alimentos Internacional/PMAI) adını alan 

programın temel amacı, küçük üreticilere kredi sağlanarak tarım teknolojilerine 

erişimi kolaylaştırmaktı. Öte yandan, PMAI’nın sağladığı krediler, esas olarak 

Brezilya’da üretilen tarımsal makine araç gereçlerinin satın alınmasına yönelikti 

(Cabral, Favareto, vd., 2016: 49). Başka bir ifadeyle, program, Afrikalı küçük 

üreticilerin aldıkları borçlarla Brezilya’dan ithalat yapmasına dayanıyordu.  

Sonuç olarak, Brezilya’nın Afrika tarımındaki girişimleri, ister doğrudan 

endüstriyel tarım sektörü için yatırımda altyapı hazırlamaya yönelik, ister küçük 

üreticilerin tarım piyasalarına entegre olmasını sağlamaya yönelik olsun, kıtadaki 
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endüstriyel tarım sermayesini yoğunlaştırma amacı taşıyordu. Afrika’ya yatırımlar, 

Güney-Güney işbirliği çerçevesi içerisinde dayanışma vurgusuyla gerçekleşse de, 

belirleyici olan ulusaşırı endüstriyel tarım sermayenin birikim koşullarını 

oluşturmaktı. Bu yönde bir stratejinin, Brezilya’nın askerî rejim döneminde 

başvurduğu, merkezinde yine Afrika’nın yer aldığı alt-emperyalizm stratejisinin 

devamı niteliğinde olduğunu vurgulamak gerekir. Afrika’nın emperyalist genişleme 

için önemli bir pazar olarak öne çıkmasına karşın, dış politikada başvurulan 

“dayanışma” söylemleri açısından da iki dönem arasında önemli benzerlikler 

bulunmaktadır. 1974’te, petrol şoklarının hemen ardından, General Ernesto Geisel’in 

geliştirdiği “Sorumlu Pragmatizm” (Pragmatismo Responsável) politikası, tıpkı 

2000’lerdeki Güney-Güney işbirliğinde olduğu gibi, Güney ülkeleriyle daha yakın 

işbirliği kurulmasına dayanıyordu (Akgemci, 2012: 11-12). 1970’lerde “Üçüncü 

Dünyacı” bir duruş sergileyen ve bağımsızlıklarını yeni kazanan Afrika ülkelerini 

destekleyen Brezilya, bu dönemde imzaladığı petrol anlaşmalarıyla kıtada petrol 

aramaya başlamış ve bölgeye yönelik yatırımlarını artırmıştı. 2000’lerde ise Güney-

Güney işbirliği sürecinin liderliği rolünü üstlenen Brezilya, Afrika’da uyguladığı 

tarımsal kalkınma projeleriyle, endüstriyel tarım sermayesinin ulusaşırılaşması için 

önemli bir birikim alanı oluşturdu. Güney-Güney işbirliği kapsamında geliştirilen ve 

esas olarak Afrika’daki yerel üretici güçlerin Brezilya’daki üretici güçlere 

eklemlenmesini öngören tarımsal kalkınma projeleri, yerel sermayenin küresel 

sermaye ile daha ileri düzeyde entegrasyonuna dayanan alt-emperyalist stratejinin bir 

parçası olarak şekillendi. Başka bir ifadeyle, Lula döneminde Brezilya’nın 

“endüstriyel tarım devi” olarak yükselmesini sağlayan, doğal kaynak sömürüsüne 

dayalı yeni-kalkınmacı strateji ve IBSA, BRICS ve G-20 gibi kurumsal platformlarla 
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genişleyen Güney-Güney işbirliği sürecinin Afrika’da ortaya çıkardığı bağımlılık 

koşulları, alt-emperyalizmin temelini oluşturdu.   
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SONUÇ 

Geç kapitalistleşmiş ülkelerdeki sermaye birikim süreçlerinin, kendine özgü 

tarihsel koşulları içerisinde anlaşılması, Güney’in küresel kapitalist sisteme 

eklemlenme sürecinin sınıf perspektifinden incelenmesiyle mümkün olabilir. Bu 

doğrultuda, tezin hedefi, öncelikle, BRICS olarak kategorize edilen ve Kuzey’in 

karşısında ona meydan okuyan bir güç olarak yükseldiği öne sürülen Güney 

ülkelerinin küresel ekonomideki konumlarını sorgulayan ve yarı-çevre konumunun 

devlet-sermaye ilişkileri bağlamında anlaşılmasını sağlayan eleştirel bir ekonomi 

politik yaklaşımı geliştirmekti. Tezin ilk bölümünde Kuzey’e (ABD ve Avrupa’ya) 

odaklanan Amsterdam Projesi’nin ulusaşırı sınıf perspektifinin, Güney’in küresel 

kapitalizme eklemlenme sürecine ilişkin nasıl bir çerçeve çizebileceği gösterildikten 

sonra, ikinci ve üçüncü bölümde, Brezilya örneğinde, diğer Güney ülkelerine kıyasla 

küresel kapitalizme daha ileri düzeyde entegre olan ve çevreden yarı-çevre konumuna 

gelen ülkelerdeki birikim koşullarının nasıl farklılaştığı, bu çerçevede incelendi.  

Çalışmanın temel ekseni, Kuzey’deki kapitalist sınıfların (ulusaşırı şirketlerin 

sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin) belirli bloklar, ağlar ya da platformlar 

aracılığıyla örgütlenmesine yol açan birikim koşullarının, küresel kapitalizme 

eklemlenme sürecinde Güney’de de belirli bir ölçüde (özellikle yarı-çevre olarak 

tanımlanan düzeyde) oluştuğu argümanı üzerine kuruldu. Küresel kapitalizme 

eklemlenme sürecini, Güney ülkelerine dışarıdan dayatılan birtakım düzenlemelerle 

(örneğin uluslararası sermayenin ya da IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların 

müdahaleleriyle) sınırlayan bakış açısından kaçınılarak, Güney’deki farklı kapitalist 

sınıf fraksiyonlarını, küresel kapitalizme daha ileri düzeyde entegre olma yönünde 

uzlaştıran toplumsal koşulları göz ardı eden böyle bir bakış açısının yerine, Güney’in 
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küresel kapitalizme entegrasyonu, hem yukarıdan aşağıya (ya da dıştan içe) hem de 

aşağıdan yukarıya (ya da içten dışa) birikim süreçlerinin eşzamanlı olarak gerçekleştiği 

bir ulusaşırı kapitalist sınıf (UKS) oluşumu süreci olarak ele alındı.   

Güney’de UKS oluşumunun hangi tarihsel koşullar altında şekillendiğini 

inceleyebilmek açısından önemli bir çalışma alanı olan Brezilya’da, sömürgecilik 

döneminde köleciliğe dayanan ve dünya pazarına üretim yapan plantasyonlar, dünya 

kapitalizmine eklemlenme biçimini de belirlemiştir. Buradan hareketle, endüstriyel 

tarım sektörüne odaklanılarak, sömürgecilik döneminde, ilk birikim koşullarına 

dayanan prekapitalist toplumsal üretim ilişkilerinin ortaya çıkardığı sınıfsal 

dinamiklerin, küresel kapitalizme entegrasyon sürecinde de belirleyici olduğu 

gösterildi. Eski bir sömürge ülkesi olan Brezilya’nın çevreden yarı-çevre konumuna 

geldiği hızlı sanayileşme sürecinde, tarım sektöründeki kapitalistleşmenin latifundia 

sistemine dokunulmadan gerçekleşmesini sağlayan kapitalist sınıf uzlaşısı önemli rol 

oynadı. Askerî rejim dönemindeki “muhafazakâr modernleşme” sürecinde, sanayi 

burjuvazisi ile latifundia sahibi oligarklar arasında kurulan uzlaşı, Brezilya’yı 

endüstriyel tarım devi haline getiren neoliberal küreselleşme sürecinde de belirleyici 

oldu. Sömürgecilik döneminden miras kalan ve ithal ikameci kalkınma stratejisinin 

tıkanmasına yol açan iç pazar sorununu, gelirin ve toprağın yeniden dağılımı ile 

çözmek yerine, toprak üzerindeki mevcut mülkiyet yapısını oligarşi lehine koruyan 

kapitalist sınıf uzlaşısı, sermaye birikim sürecini alt-emperyalizm stratejisiyle Afrika 

gibi çevre bölgelere doğru genişletti. Bu uzlaşı, Brezilya’nın alt-emperyalist 

konumunu perçinleyen temel unsur oldu. PT lideri Lula’nın uyguladığı yeni-

kalkınmacı politikalarla, neoliberal birikim koşulları altında gelirin yeniden 

dağılımının, en alt gelir gruplarının lehine olacak şekilde sağlanmasına rağmen, 
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latifundiaları koruyan mülkiyet yapısı üzerindeki kapitalist sınıf uzlaşısı, toprağın 

yeniden dağılımı konusunda benzer adımlar atılmasını engelledi.  

Sömürgecilik döneminde prekapitalist tarım koşullarının oluşumundan 

küreselleşme döneminde endüstriyel tarım sektörünün gelişimine dek uzanan bu süreç, 

Van der Pijl’in önerdiği çerçeveye göre, üç tarihsel evrede incelendi. 16. yüzyılda 

başlayan ilk evrede, Portekiz sömürgeciliğinin belkemiğini oluşturan köle plantasyon 

sistemi, üreticilerin üretim araçlarından bütünüyle ayrılmasına dayanan temel bir ilk 

birikim yöntemi olarak ele alındı. Bir yandan dünya kapitalizmine eklemlenirken bir 

yandan ilk birikimin sağladığı olanaklardan yararlanmak ve kapitalist birikim 

koşullarına direnmek, Brezilya’nın kırsal kesiminde bugün hâlâ geçerliliğini koruyan 

toplumsal ve ekonomik bir yapı ortaya çıkardı. Sömürgecilik döneminin hakîm 

oligarşisi, elinde tuttuğu büyük topraklarda köleciliğe dayalı üretim biçimini, kölecilik 

kaldırıldıktan sonra da, çeşitli mülksüzleştirme stratejileriyle sürdürmek istedi. 

1840’lardan itibaren ilk birikimden kapitalist birikime geçiş sürecinde ise, kahveye 

dayalı gelişme koşullarında iç pazarın hızla büyümesi, hem ulusaşırı şirketleri çekerek 

dıştan içe, hem de ulusaşırı şirketlerin sağladığı teknolojik imkânlardan yararlanan 

ihracatçı sektörlerin ulusaşırılaşmasıyla içten dışa bir kapitalist eklemlenme sürecini 

tetikledi.  

Büyük Bunalım sonrası devlet merkezli hızlı sanayileşme döneminin 

incelendiği ikinci evre,  Brezilya’nın küresel kapitalizme entegrasyon sürecinin pasif 

devrim stratejileriyle ivme kazandığı dönemdi. Bu dönemde, Brezilya’yı çevreden 

yarı-çevre konumuna taşıyan, yerel ve yabancı sermayenin birlikte büyüyebileceği 

elverişli birikim koşullarını oluşturan pasif devrim süreçleri gerçekleşti. Başka bir 

ifadeyle, farklı kapitalist sınıf fraksiyonlarının çıkarlarını uzlaştıran pasif devrim 
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koşulları, aynı zamanda dıştan içe ve içten dışa ulusaşırılaşma süreçlerinin eş zamanlı 

olarak ortaya çıkmasını mümkün kılan koşullara sahipti. 1930 sonrasında Vargas 

iktidarında korporatist-popülist politikalarla sağlanan kapitalist sınıf uzlaşısı, 1964’ten 

itibaren askerî rejimle birlikte gelişen otoriter pasif devrim sürecinde alt-emperyalist 

gelişmeye zemin hazırladı.   

1973’teki uluslararası krizin ardından, kapitalist sınıf uzlaşısının dayandığı 

sınıfsal çelişkilerin ortaya çıkmasıyla, yeni bir birikim rejiminin şekillendiği üçüncü 

evreye geçildi.  UKS oluşumunun maddi temelleri olarak ele alınan ulusaşırı şirketlerin 

yayılması, doğrudan yabancı yatırımlarla sınır ötesi birleşme ve satın almaların 

artması, neoliberalizmin hâkim birikim sistemi olarak yerleşmesiyle mümkün oldu. 

Brezilya’da askerî dikta rejiminin son yıllarında, kırsal kesimdeki kapitalistleşme 

sürecinin tamamlanmasıyla birlikte güçlü bir endüstriyel tarım sektörü ortaya çıktı ve 

1990’ların ikinci yarısından itibaren ulusaşırı tarımsal sermayenin gelişimine imkân 

tanıyan koşullar olgunlaştı. Bu süreçte, rekabet gücü artan ve uluslararasılaşan 

endüstriyel tarım sektörü, tarımsal ihracatın genişletilmesi yönünde devlete baskı 

yapmaya başlayınca ulusaşırı sermaye birikiminin, ihracatçı sektörlerin çıkarları 

doğrultusunda Güney’e doğru genişlemesi için önemli bir zemin oluştu.  

Yerel sermayenin genişlemesi ve uluslararasılaşması, rekabet gücü yüksek bir 

endüstriyel tarım sektörünün ortaya çıkmasını tetikleyen temel unsur oldu. Dolayısıyla 

Brezilya’da tarımsal üretimin yeniden yapılanması ve uluslararasılaşması, sadece 

ABD merkezli ulusaşırı şirketlerin ülkede artan faaliyetleri doğrultusunda (dışarıdan) 

değil, aynı zamanda yerel sermayenin uluslararasılaşmasıyla birlikte (içeriden) gelişen 

bir süreçti. Bu doğrultuda, hem Brezilya’da faaliyet gösteren ABD ve AB merkezli 

ulusaşırı şirketler hem de PT döneminde Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES) 
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desteğiyle ulusaşırılaşan Brezilya’nın ihracat devleri, endüstriyel tarım sektöründeki 

UKS’nin temel bileşenleri olarak incelendi ve UKS’nin farklı sınıf fraksiyonlarının 

birliğinden oluşan yekpare bir bütün değil, çelişkili bir mücadele alanı olarak 

anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşıldı. UKS, ulusaşırı bir iktidar bloğu olarak ele 

alınarak, bloğun, farklı kapitalist sınıf fraksiyonlarının rekabeti çerçevesinde 

şekillenen kompleks bir yapıda olduğunun anlaşılmasını sağlandı.  

UKS’yi oluşturan kapitalist sınıf fraksiyonları arasındaki rekabetin daha iyi 

anlaşılması için, Poulantzas’ın geliştirdiği içsel burjuvazi kavramına başvuruldu ve 

Brezilya’da endüstriyel tarım sektöründe içsel burjuvazinin hangi sermaye grubuna 

denk geldiği ve bu grubun çıkarlarının hangi yollarla devlet iktidarına nüfuz ettiği 

tespit edildi. Bu şekilde, Güney’in küresel kapitalizme entegrasyon sürecinde devletin 

oynadığı rolün ve devlet-sermaye ilişkilerinin dönüşümünün analiz edilmesi için 

önemli bir kavramsal olanak sağlanmış oldu. Buna göre, PT iktidarında uygulanan ve 

büyük ölçüde tarımsal ürünlerin ihracatından elde edilen gelirlerle sürdürülen yeni-

kalkınmacı politikalar, öncelikli olarak endüstriyel tarım sektöründeki içsel 

burjuvaziyi desteklemeye yönelikti. Bu dönemde, “ulusal şampiyonlar” olarak 

anılmaya başlanan büyük ihracatçı sektörlerin uluslararası piyasada rekabet güçlerini 

artırmaya verilen öncelik, devletin içsel burjuvazinin çıkarlarını nasıl içselleştirdiğinin 

en önemli göstergesiydi. Lula döneminde dış politikanın temel ekseni haline gelen 

Güney-Güney işbirliği de, bu doğrultuda, içsel burjuvaziyi güçlendirmek için önemli 

bir araç olarak kullanıldı.  

Brezilya’nın Güney-Güney işbirliğinin gelişme sürecinde üstlendiği öncü 

rolün, PT iktidarında yaşanan devlet-sermaye ilişkilerinin dönüşümü bağlamında 

anlaşılması gerektiği, çalışmada özellikle vurgulandı. “Yeni Üçüncü Dünyacılık” 
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olarak ele alınan ve Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artırma hedefine dayanan 

Güney-Güney işbirliğinin, her şeyden önce, Brezilya’nın endüstriyel tarım 

sermayesini Afrika’ya doğru genişletmeye dayalı ulusaşırı bir birikim süreci olduğu 

ileri sürüldü. Brezilya’nın Hindistan ve Güney Afrika ile birlikte oluşturduğu, Güney-

Güney işbirliğinin en önemli kurumsal mekanizmalarından biri olan IBSA’nın, Van 

der Pijl’in “planlama grubu” olarak tanımladığı ulusaşırı elit platformlarından biri 

olarak işlev gördüğü belirtildi. IBSA’nın DTÖ’deki tarım müzakerelerinde Brezilyalı 

endüstriyel tarım lobisinin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi, Güney-Güney 

işbirliğinin, çoğunlukla net gıda ithalatçısı konumunda olan Afrika ülkelerinin değil, 

Brezilya gibi endüstriyel tarımı güçlü ülkelerin lehine bir süreç olarak geliştiğini 

gösteriyordu. Lula döneminde, Güney-Güney işbirliği sürecinin liderliği rolünü 

üstlenen Brezilya, Afrika’da uyguladığı tarımsal kalkınma projeleriyle, Afrikalı yerel 

üretici güçlerin uluslararası sermayeye eklemlenmesine dayanan alt-emperyalist bir 

strateji uyguladı. 

Tezin araştırma soruları ve bu sorulara verilen yanıtlar, beş temel noktada 

önem taşımaktadır. Birincisi, literatürde çoğunlukla Kuzey Amerika-Avrupa 

ölçeğinde gelişen Transatlantik ilişkiler bağlamında incelenen UKS kavramı, Güney-

Güney işbirliği bağlamında ele alınarak kavramın tartışılacağı yeni bir çalışma 

alanının açılması hedeflendi. Özellikle Robinson ve Sklair öncülüğünde gelişen 

Küresel Kapitalizm Okulu’nun çalışmalarından dolayı, UKS, genellikle ulus-

devletlerden bağımsız olarak dünyayı yöneten bir “süper sınıf” olarak anlaşılmaktadır. 

Ancak, UKS’nin ulusaşırı bir iktidar bloğu olarak da kavramsallaştırabileceği 

gösterildi ve sınıf oluşumu süreçlerini ulusal bağlamından koparmadan, sermayenin 
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uluslararasılaşma süreçlerinde devlet-sermaye ilişkilerinin nasıl dönüştüğünün 

sorgulanmasını sağlayan eleştirel bir ulusaşırı sınıf perspektifi geliştirildi.  

İkincisi, Güney’in küresel kapitalizme eklemlenme süreciyle Güneyli kapitalist 

sınıfların ulusaşırı örgütlenme süreçleri arasındaki ilişki sorgulandı. Küresel 

kapitalizme entegrasyon, genellikle dışarıdan içeriye bir mantıkla ele alınmaktaydı, 

ancak, bu sürecin, Güney’deki kapitalist sınıf fraksiyonları arasındaki rekabeti nasıl 

etkileyeceği, hangi fraksiyonların çıkarlarının bu süreçten yana gelişeceği ve devletin 

farklı sermaye grupları arasındaki rekabeti nasıl yöneteceği gibi sorular, içeriden 

dışarıya bir bakış açısı geliştirmeyi gerektirmekteydi. Tezde, içsel burjuvazinin 

UKS’nin bir bileşeni olarak ele alınmasıyla birlikte, Güney’deki geç kapitalistleşen 

coğrafyalarda devlet-sermaye ilişkilerinin dönüşümünün incelenmesi için önemli bir 

kavramsal olanak sağlandı. Böylelikle, Poulantzas’ın katkısıyla, ulusaşırı sınıf 

analizlerinde öne çıkan dışarıdan içeriye mantığın aşılabileceği ileri sürüldü.   

Üçüncüsü, bu tez, Güney içerisinde çevreden yarı-çevre konumuna gelen 

ülkelerin küresel ekonomideki konumlarının karşılaştırmalı bir sınıf perspektifiyle 

incelenmesi gerektiği yönünde bir çağrıdır. Poulantzas’ın içsel burjuvazi kavramıyla 

bağ kurularak geliştirilen ulusaşırı sınıf analizi, Brezilya’nın endüstriyel tarım 

sektöründe olduğu gibi, diğer yarı-çevre ülkelerdeki devlet destekli kapitalist sınıfların 

UKS oluşumu süreçlerindeki rolünün incelenmesinde yol gösterici olacaktır. Tezin 

iddiası, geç kapitalistleşen toplumsal formasyonların küresel kapitalist sistem 

içerisindeki konumlarının ve küresel kapitalizme eklemlenme biçimlerinin ancak bu 

şekilde, devlet ve uluslararasılaşan sermaye arasındaki özgün ilişkiler ve bu ilişkilerin 

yol açtığı sınıfsal çelişkiler çerçevesinde anlaşılabileceği yönündedir. Diğer yandan, 

bu çerçeve, yükselen güçlerin son yirmi yılda Afrika’da artan varlığının sorgulanması 
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açısından da önem taşımaktadır. BRICS ülkelerinin bölgeye yönelik alt-emperyalist 

gelişme stratejilerini, karşılaştırmalı ulusaşırı sınıf analizleriyle açıkça ortaya koymak 

mümkündür.    

Dördüncüsü, Güney’deki UKS oluşumunun kendine özgü çelişkileri, Güney 

ülkelerindeki siyasetin dinamiklerinin anlaşılması açısından da önem taşımaktadır. 

Brezilya’da 13 yıllık PT iktidarının ardından asker kökenli, aşırı sağcı ve ırkçı lider 

Jair Bolsonaro’nun iktidara gelişi, ancak UKS’yi oluşturan kapitalist sınıflar 

arasındaki rekabet çerçevesinde anlaşılabilir. PT döneminde içsel burjuvazinin 

yükselişi, Brezilya’da kapitalist sınıf rekabetini tırmandırarak, iktidar bloğu içinde 

büyük bir çatışmaya yol açmıştır. Kapitalist sınıf uzlaşısının korporatizm-popülizm ya 

da otoriter devletçilik stratejileri temelinde sağlandığı pasif devrim süreçlerinin 

ardından, neoliberal birikim rejiminde hâkim konumuna gelen uluslararası sermaye 

fraksiyonu, PT hükümetlerinin geliri yeniden dağıtan politikalarına, makroekonomik 

istikrar şartını sağladığı için başlangıçta itiraz etmemiştir. Ancak, bir yanda devletin 

tüm imkân ve imtiyazlarının içsel burjuvaziden yana kullanılması diğer yanda sosyal 

yardım politikalarıyla geliri yükselen kitlelerin desteğini kazanan Lula da Silva’nın 

karizmatik bir lider olarak yükselmesi ve radikal bir popülist hareketin gelişeceği 

yönünde kaygıların doğması, PT’yi uluslararası sermayenin çıkarlarına karşı büyük bir 

tehdit haline getirdi. Bununla birlikte, 2013’ün ikinci yarısından itibaren emtia 

fiyatlarındaki düşüşle, yeni-kalkınmacı stratejinin makroekonomik istikrar 

çerçevesinde sürdürülmesinin zorlaşması, orta ve üst-orta sınıflarla işbirliği yapan 

uluslararası sermayeyi PT’ye karşı harekete geçirdi. 2016’da Dilma Rousseff’in Mali 

Sorumluluk Yasası’nı uygulamadığı gerekçesiyle azledilmesi, 2018’de Lula da 

Silva’nın ülkedeki tüm yolsuzlukların baş sorumlusu gösterilerek tutuklanması ve bu 
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süreçte orta sınıftaki sağcı, muhafazakâr kesimlerin ana akım medya ve yargı eliyle 

mobilize edilerek PT karşıtı kitlesel protestoların düzenlenmesi, Bolsonaro’yu iktidara 

taşıyan yolu adım adım inşa etti. 

Son olarak, kapitalist sınıfların ulusaşırı örgütlenme stratejilerini anlamak, 

Güney’deki sınıf mücadelesinin örgütlenmesi açısından da önem taşımaktadır.  

MST’nin mücadelesi, tarımın metalaşma ve uluslararasılaşma süreçlerine bir bütün 

olarak karşı çıkması açısından yol göstericidir.  Tarımsal üretimin yeniden yapılanması 

sürecinde hem içten dışa hem de dıştan içe gelişen ulusaşırılaşma süreçlerine karşı 

topyekûn bir direniş ortaya koyan MST, mücadelesini ulusaşırı düzeyde örgütlemiş ve 

neoliberal tarım politikalarına karşı ulusaşırı köylü hareketlerinin yükselmesinde 

önemli rol oynamıştır. Bunun yanı sıra, MST, toprağın ve doğanın sömürüsüyle kırsal 

alandaki emek sömürüsünün iç içe geçtiği neoliberal yıkım sürecinde, tarımdaki 

metalaşmaya ve uluslararasılaşmaya karşı yeni mücadele biçimleri geliştirilmesi 

gerektiğini kavramıştır. Bu doğrultuda toprak reformu mücadelesiyle birlikte, işgal 

ettiği topraklarda doğaya, insana ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarım ve 

hayvancılık yapmanın yollarını geliştirmek ve gıda egemenliğini savunmak, MST’nin 

temel hedeflerinden biri olmuştur.  

Sömürgecilik döneminden bu yana yapısını korumuş olan latifundia sistemini 

toptan kaldırmayı hedefleyen MST’nin mücadelesi, 21. yüzyılda toplumsal hareketler 

temelinde yükselen Latin Amerika solunun sınırlılıklarını tartışmak açısından da 

önemlidir. Toprağın yeniden dağılımı, Latin Amerika’daki sol hükümetlerin 

uyguladıkları yeni-kalkınmacı politikaların sınırlılıklarını ortaya koyan en önemli 

mesele olmuştur. Toprak mülkiyetinin latifundia sahibi oligarkların elinde 

yoğunlaşmasının, sömürgecilik döneminden miras kalan en önemli yapısal 
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sorunlardan biri olduğu ortadadır. Ancak, neoliberal çerçeve içerisinde belirlenen 

yeni-kalkınmacı politikaların bu sorunu çözecek mekanizmalar üretmekten tamamen 

yoksun olması, aşılması zor bir sınırlılığa yol açmaktadır. Sol hükümetlerin doğal 

kaynak sömürüsünün dayandığı temel sektör olan endüstriyel tarımın gelişmesinden 

yana politikalar izlemeyi tercih etmesi, toprağın adil bir şekilde dağılımını sağlayacak 

radikal bir reformun, iktidar değişikliğiyle değil, ancak MST gibi özerk toplumsal 

hareketlerin mücadelesiyle mümkün olabileceğini göstermektedir. Endüstriyel tarım 

sektöründe sermayenin dıştan içe ve içten dışa uluslararasılaşma süreçlerinin 

çelişkilerini ortaya koyan ulusaşırı sınıf perspektifi, PT döneminde uygulanan yeni-

kalkınmacı politikaların sınırlılıklarının ve kırsal kesimdeki mücadelenin örgütlenme 

stratejilerinin tartışılması açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Bu perspektif, 

Brezilya gibi yarı-çevre ülkelerde, küresel kapitalizme ileri düzeyde entegrasyon 

sürecinin kendine özgü sınıfsal dinamiklerini anlamamızı sağlayacaktır.  
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SÖZLÜK 

Bandeira: Bandeirantes adı verilen savaşçı birliklerin yerli yakalamak ve altın bulmak 

için yaptıkları keşifler. 

Bandeirantes: Portekiz sömürgeciliği döneminde yerlileri yakalayan ve köleleştiren 

çeteler ve hazine avcıları. 

Bolsa Família: (Aile Ödeneği) Lula da Silva döneminde başlatılan sosyal yardım 

programı. 

Capitania: (Kaptanlık) Portekiz sömürgeciliğinin temel mekanizması olan feodal 

toprak yönetimi sistemi. 

Carioca: Rio de Janeiro’lu, Rio de Janeiro’ya dair. 

Cerrado: Brezilya’nın yüzde 22’sini kaplayan, savan adı verilen geniş çayırlıkların 

yer aldığı, yarı-tropikal iklim kuşağında bulunan topraklara verilen ad. “Cerrado” 

“kapalı” anlamına gelir ve bu toprakların tarıma kapalı olduğunu vurgular. 1970’lerde 

tarım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte cerrado’lar tarımsal üretime açılmıştır.  

Cepalismo: CEPAL (Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ekonomik Komisyonu) 

Okulu düşünürlerinin geliştirdiği gelenek.  

Cepalista: CEPAL Okulu Düşünürü. 

Colonato: 1888’de köleliğin kaldırılmasının ardından kurulan, Afrikalı kölelerin 

yerine göçmen işçilerin kahve plantasyonlarında bir nevi yarı-serf olarak 

çalıştırılmasına dayalı sistem.  

Colono: Brezilya’da kahve plantasyonlarında çalışan göçmen işçi ailelerine verilen 

isim.  

Consórcio: Konsorsiyum.1933’te Vargas’ın kırsal örgütlenmeyi devletin kontrolü 

altına almak amacıyla kurduğu yapılara verilen ad. 

Dependentista: Bağımlık Kuramcısı. 

Desenvolvimentismo (Kalkınmacılık) Kalkınmanın, devlet merkezli bir sanayileşme 

süreciyle mümkün olabileceğini savunan, CEPAL Okulu tarafından savunulan 

ideoloji. Brezilya’da karşılığını, 1950’li ve 60’lı yıllarda, özellikle Vargas (1951-54) 

ve Kubitschek (156-61) ve Goulart (1961-64) dönemlerinde bulmuştur. 

Donatário: Kendisine bağış yapılan kimse. Portekiz sömürgeciliğinin ilk 

dönemlerinde, Krallık tarafından kendisine toprak hibe edilen ve geniş yetkilerle 

donatılan soylulara verilen ad.   
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Engenho: Şeker değirmeni. Zamanla daha geniş anlamda, sömürgecilik dönemindeki 

şeker plantasyonlarını ifade etmek için kullanılmıştır.  

Estado Novo: Yeni Devlet, 1937’te Vargas’ın kurduğu dikta rejimi. 

Favela: Gecekondu mahallesi. 

Fazenda: Sömürgecilik döneminde kurulan, üzerinde birden fazla ürünün üretildiği, 

yarı nitelikli işgücüne dayanan ve uluslararası piyasalara üretim yapan çiftlik. 

İspanyolcası hacienda’dır.  

Fazendeiro: Fazenda’nın sahibi olan kişi. 

Feitoria: Afrika ve Asya’da Portekiz sömürgeciliği mekanizmasının temel birimi olan 

ticaret merkezlerine verilen isim. Brezilya’da ilk feitoria 1504’te Américo Vespúcio 

tarafından Cabo Frio’da kuruldu. 1532’den sonra feitoria’lar yerini kaptanlık 

sistemine bıraktı.   

Latifúndio: Latifundia, özel mülkiyete ait büyük arazi.   

Mazombo: Brezilya’da doğan Portekiz kökenli soyluların çocuklarına verilen isim. 

Minifúndia: Özel mülkiyete ait küçük arazi. 

Pau-Brasil: Brezilya’ya adını veren, Portekizlilerin Avrupa’ya ilk önemli ticaret 

ürünü olan kırmızı boya veren ağaç, kızılağaç.  

Paulista: São Paulo’lu, São Paula’ya dair. 

Plantation: Plantasyon. Brezilya Portekizcesinde plantasyonun İngilizcedeki karşılığı 

olan plantation kullanılır. 

Quilombo: Kölelikten kaçan Afrikalıların Brezilya’nın içbölgelerinde kurdukları 

yerleşkelere verilen isim.  

Senhores de engenho: Şeker plantasyonlarını işleten aristokratlar. 

Sertão: Brezilya’nın güneydoğu ve kuzeydoğusunda yer alan tarıma elverişsiz, çorak 

topraklara verilen isim. 

Tenentes: “Teğmenler” 1920’lerde Brezilya’da Birinci Cumhuriyet’in sonlarına 

doğru kışlalarda ayaklanma çıkaran genç askerlere verilen isim. 

Tenentismo: Brezilya’da 1920’lerdeki tenente ayaklanmalarıyla güç kazanan ve orta 

sınıfta geniş destek bulan siyasi-militer hareket.   
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ÖZET 

Bu tez, ulusaşırı sınıf perspektifinden Brezilya’nın küresel ekonomideki konumunu 

anlamaya yöneliktir. Brezilya, 2000’li yılların başından itibaren Güney-Güney 

işbirliğinde, BRICS ve IBSA gibi siyasi koalisyonlar aracılığıyla merkezî bir rol 

oynamaktadır. Tezde, geç kapitalistleşen ülkelerde birikim süreçlerinin ve sınıf 

ilişkilerinin nasıl farklılaştığını ve bu ülkelerin ulusaşırı birikim süreçlerine nasıl 

katıldıklarını incelemek için “ulusaşırı kapitalist sınıf” (UKS) kavramına başvurulmuş 

ve Brezilya’daki kapitalist dönüşümün en önemli alanlarından biri olan endüstriyel 

tarım sektöründe UKS oluşumu incelenmiştir. Sermayenin ulusaşırı genişlemesiyle 

birlikte çıkarları ulusal bağlamın ötesine taşınan kapitalist sınıfların ulusaşırı 

örgütlenmesine dayanan UKS oluşumu, Neo-Gramşiyan literatürde çoğunlukla 

Transatlantik ölçekte gelişen bir süreç olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda tezin 

literatüre katkısı, bu kavramı Güney’deki ulusaşırılaşma süreçlerinin analizi için 

kullanarak UKS oluşumunun sadece Kuzey’e özgü bir süreç olmadığını 

vurgulamaktır. Bununla birlikte tezde başvurulan Amsterdam Projesi’nin ulusaşırı 

sınıf yaklaşımı, Güney’in küresel kapitalizme eklemlenme sürecine ilişkin içeriden 

dışarıya bir bakış açısı sağlamakla birlikte, devletin rolünü analiz düzeyine taşıma 

açısından bazı sınırlılıklar içermektedir. Tezde bu sınırlılıkları aşmak için 

Poulantzas’ın sermayenin uluslararasılaşması sürecinde devletin rolünü analiz etmek 

geliştirdiği “içsel burjuvazi” kavrama başvurularak, Brezilya örneği için özgün bir 

analiz düzeyi geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda tezin temel argümanı, 

Brezilya’da devletin, ulusaşırı sermaye birikimi sürecinde geliştirdiği içselleştirme 

mekanizmaları aracılığıyla, Güneyli kapitalist sınıfların ulusaşırı örgütlenmesinde kilit 

rol oynadığı yönündedir. Tezde Güney-Güney işbirliğinin, geleneksel Kuzey-Güney 

ilişkilerini dönüştürebilecek bir dayanışma süreci olarak değil, Brezilya gibi Güney’in 

önde gelen ülkelerinin pazarlarını geliştirmeye ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik 

ulusaşırı bir birikim süreci olarak geliştiği öne sürülmektedir. Brezilya’nın Güney-

Güney işbirliği sürecinin merkezinde yer alan Afrika’ya yönelik politikaları, tezde bu 

açıdan incelenmektedir. Tezin hedefi böylelikle, Güney’in küresel ekonomideki 

konumu üzerine özgün, çok değişkenli ve dinamik bir eleştirel çerçeve geliştirmek ve 

Brezilya gibi yarı-çevre konumundaki ülkelerin küresel kapitalist sisteme eklemlenme 

süreçlerinin bu çerçevede anlaşılmasını sağlamaktır.  

Anahtar kelimeler: Brezilya, ulusaşırı kapitalist sınıf, içsel burjuvazi, endüstriyel 

tarım, Güney-Güney işbirliği süreci.  
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ABSTRACT 

TRANSNATIONAL CAPITALIST CLASS FROMATION IN BRAZILIAN 

AGRIBUSINESS SECTOR AND ITS ROLE IN THE SOUTH-SOUTH 

COOPERATION PROCESS  

 

This thesis is aimed at understanding Brazil’s position in the global economy from a 

transnational class perspective. Since the early 2000s, Brazil has played a central role 

in the South-South cooperation process through political coalitions such as the BRICS 

and the IBSA. In the thesis, the concept of transnational capitalist class (TCC) was 

applied to examine how accumulation processes and class relations differed in lately 

capitalized countries, and accordingly, the formation of TCC has been examined in the 

case of Brazil’s agribusiness sector. The formation of TCC, which is based on the 

transnational organization of capitalist classes whose interests have moved beyond the 

national context with the transnational expansion of capital, is generally considered a 

process that develops mostly on a transatlantic scale in the neo-Gramscian literature. 

Therefore, the contribution of the thesis to the literature is to emphasize that the 

formation of TCC is not only a northern phenomenon. Amsterdam Project’s 

transnational class approach provides an inside-out perspective on the process of the 

South’s integration to global capitalism, but also has some limitations in terms of 

analyzing of the state’s role. In order to overcome these limitations, the thesis attempts 

to develop a unique level of analysis for the Brazilian example by applying to the 

concept of “internal bourgeoisie” that Poulantzas developed on the internationalization 

of capital and the role of the state. Accordingly, the main argument of the thesis is that 

in Brazil, the state plays a key role in the transnational organization of southern 

capitalist classes through the internalization mechanisms developed in the process of 

transnational capital accumulation. In the thesis, the South-South cooperation is not 

considered as a process of solidarity that could transform traditional North-South 

relations, but rather a transnational accumulation aimed at improving the markets of 

the leading countries of the South, such as Brazil. Brazil’s policies towards Africa, 

which is at the heart of the South-South cooperation process, are examined in this 

respect in the thesis. The aim of the thesis is to develop a unique, multivariate and 

dynamic critical framework on the position of the South in the global economy and to 

provide an understanding of the integration processes of semi-peripheral countries, 

such as Brazil to the global capitalist system. 

 

Keywords: Brazil, transnational capitalist class, internal bourgeoisie, agribusiness, 

South-South cooperation process.  

 


