Marksist Geliflme
Kuramlar›1
G‹R‹fi
Bu ünitede, Marksist kuram›n Üçüncü Dünya toplumlar› üzerine yapt›¤› çal›flmalara yer verilecektir. Marksist kuram›n Üçüncü Dünya’ya bak›fl› önce emperyalizm
kuramlar› çerçevesinde ele al›nacakt›r. Emperyalizm kuramlar› kapitalist üretim biçiminin geliflimi çerçevesinde, emperyalist yay›lmac›l›¤›n nedenleri üzerine odaklanmaktad›r. ‹kinci olarak Ba¤›ml›l›k Okulu ve Dünya Sistemi Kuram›na de¤inilecektir. Ba¤›ml›l›k Okulu ve Dünya Sistemi Kuram› ise ilk defa azgeliflmifl toplumlar perspektifinden bakarak geliflmifl kapitalist merkez ülkelerle azgeliflmifl çevre
toplumlar aras›ndaki iliflkiyi çözümlemeye çal›flm›fllard›r. Son olarak da yap›salc›
Marksist yaklafl›m etkisinde geliflen Eklemlenme Kuram›na yer verilecektir. Eklemlenme kuram›n›n toplumsal de¤iflme yaz›n›na katk›lar› üzerinde durulacakt›r.

EMPERYAL‹ZM KURAMLARI
Emperyalizm, geliflmifl kapitalist ülkelerin sömürge ülkeler üzerindeki politik hâkimiyetini aç›klamak için kullan›lan bir kavramd›r. Emperyalizmin bafllang›c› genellikle 19. yy’›n sonlar› olarak verilir. 1870 ile 1900 y›llar› aras›na bak›ld›¤›nda Avrupa Devletleri’nin dünya yüzeyinin beflte birini ve dünyan›n toplam nüfusunun onda birini yani yüz elli milyon insan› politik hâkimiyetleri alt›nda tuttuklar› görülmektedir.
Bu tür sömürgecili¤in tasfiyesi genellikle II. Dünya Savafl› sonras›nda gerçekleflmifltir. Afla¤›daki harita sömürgelerin politik olarak ba¤›ms›zl›klar›n› elde ettikleri, kendi ulus devletlerini kurduklar› dönemleri göstermektedir.

Emperyalizm, geliflmifl
kapitalist ülkelerin sömürge
ülkeler üzerindeki politik
hâkimiyetidir.

Sömürgecili¤i Tasfiyesi (Geographica, Ansiklopedik Dünya ve Ülkeler Büyük Atlas›, 2005, s.81)
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Marx’›n düflüncelerinden beslenen emperyalizm kuramlar› kapitalist toplumlar›n kendileri d›fl›ndaki di¤er toplumlarla kurduklar› iliflkileri ve bunun nedenlerini
aç›klamaya çal›fl›r. Emperyalizm kuramlar› afla¤›da s›ralanan farkl›l›klar›na ra¤men
ortak bir bak›fl aç›s›na sahiptir. Bu ortak bak›fl aç›s›na göre sermaye ihrac›, d›fl pazarlar›n ele geçirilmesi, yeni bölgelerin keflfedilmesi gibi her türlü emperyalist yay›lmac›l›k sermaye birikimini h›zland›r›r. Emperyalizm olgusu kapitalist toplumlar›n içsel toplumsal ve politik çat›flmalar›n› azalt›c› bir durum olarak ele al›n›r (Peet
ve Hartwick, 2009, s. 164).
S‹ZDE
Emperyalizm kuramlar› çevre ülkeler aç›s›ndan emperyalizmi nas›lSIRA
de¤erlendirmektedirler araflt›r›n›z.

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Rudolf Hilferding (1877-1941) emperyalizm üzerine düflüncelerini ‘Finans Kapital’ (1910) isimli çal›flmalar›nda dile getirmifltir. Bu çal›flmada dile getirdi¤i görüflS O R U Hilferding fileri Lenin ve Buharin’in emperyalizm analizlerinde etkili olmufltur.
nans kapital yani mali sermayenin güçlenifliyle emperyalizm politikas› aras›nda bir
ba¤ kurmaya çal›flm›flt›r. Özellikle bankalar örne¤inden yola ç›karak
sermayeD ‹ K K Amali
T
nin ekonomik alandaki büyüyen gücünü vurgulam›flt›r. Banka ve sanayi sermayesini birbirinden ayr› olarak de¤erlendirir, bankalar›n politika ve ekonomik geliflme
SIRA S‹ZDE
üzerinde belirleyici bir güce sahip oldu¤unu iddia eder. Hilferding göre “alt› büyük Berlin Bankas›n› ele geçirmek büyük sanayinin en önemli alanlar›n› ele geçirmek anlam›na gelir” (Bottomore, 2002, s.246).
AMAÇLARIMIZ
Hilferding kapitalist ekonominin büyüme döneminde sermayenin tekeller oluflturmak üzere yo¤unlaflma e¤ilimi gösterdi¤i, finans ve sanayi sermayesi aras›nda
daha s›k› bir iliflkinin geliflti¤i ve bu iliflkide finans sermayesinin
K daha
‹ T A a¤›r
P basan taraf oldu¤u bir süreçten bahseder. Bu süreç içinde göze çarpan “anonim flirketlerin
ve banka kredisinin piyasaya ç›kmas›yla kredi paras›n›n büyük ölçüde genifllemesi,
sermayenin büyük flirketlerde artan ölçüde merkezileflmesi veT Eyo¤unlaflmas›,
sanaLEV‹ZYON
yi dallar›n›n bütününü kontrol eden kartel ve tröstlerin oluflmas› ve bankalar›n ekonomik sistemdeki büyüyen gücü” (Bottomore, 2002, s.246) gibi özelliklerdir.
Hilferding endüstriyel kapitalist geliflmenin belirli aflamas›ndaki de¤iflimlerin
‹ N T E R N Esanayi
T
sonucunda mali sermaye olarak da adland›r›labilecek finans kapital,
sermayesinin önüne geçti¤ini belirtir. Hilferding’e göre “sanayi sermayesinin sürekli olarak büyüyen ve geliflmekte olan unsurlar› bu dönemde sanayi sektörüne ait de¤ildir. Bu koflullarda kapitalizm sahip oldu¤u sermayeyi yaln›zca sahip olduklar› ve
mülkiyetlerini temsil eden bankalar ve finans kurumlar›yla yön vermektedir. Yani
banka sermayesi ya da alt›n sermayesi olarak da tan›mlanabilecek bir sermayeyle
böylelikle bu durum s›naî sermayeyi finansal bir sermayeye dönüfltürmektedir”
(Hilferding 1910, aktaran Aguiton, 2005, s.91) Mali sermayenin bu güçlenifli endüstrileflmifl kapitalist ülkelerden sömürgelere sermaye ihracat›n› getirmifltir.
Hilferding’e göre finans kapitalin yay›lmac› politikalar› sürdürebilmesi ve yeni
sömürgeler elde edebilmesi için güçlü bir devlet yap›s› gerekmektedir. Bu durum
tamamen ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktad›r. Çünkü; güçlü bir devlet yap›s›n›n olmad›¤› durumlarda finans kapitalin kâr› azalabilir bu da rekabet gücünü
azalt›r. Sermaye ihrac›, d›fl pazarlar›n ele geçirilmesi gibi her türlü emperyalist yay›lmac›l›k sermaye birikimini h›zland›r›r bu da kapitalizmin yay›lma dönemlerinde
krizlerden daha az etkilenmesini sa¤lar.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
Hilferding’e göre kapitalist
ekonominin büyüme
‹ N T E Rtekeller
NET
döneminde sermaye
oluflturmak üzere
yo¤unlaflma e¤ilimi
göstermifltir, finans ve
sanayi sermayesi aras›nda
daha s›k› bir iliflkinin
geliflmifltir ve bu iliflkide
finans sermayesinin daha
a¤›r basan taraf› olmufltur.
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Lenin emperyalizmi temel
olarak ekonomik bir olgu
olarak tan›mlar ve
kapitalizmin belirli bir
aflamas›n› oluflturdu¤unu
iddia eder.

Lenin’e göre emperyalizm
karteller, tekeller ve
bankalar›n bütün ekonomik
alan›n temel kurulufllar›
oldu¤u kapitalizmin en
yüksek aflamas›d›r.

Do¤al ekonomi, kendine
yeterli, üretimin daha çok
ihtiyaçlara göre yap›ld›¤›,
tar›mla endüstrinin
ayr›flmad›¤› toplumlar› ifade
etmektedir.

Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

Hilferding tekelci kapitalizmin devlet ve burjuvazi s›n›f› aras›ndaki iliflkileri de¤ifltirdi¤ini iddia eder. Finans kapital ortaya ç›kmadan önce burjuvazi devletin gücüne karfl›d›r ve liberal ideolojiye göre devlet ekonomik alandan d›fllan›r bu alana
müdahale yap›lmas› istenmez. Fakat finans kapital dünya pazarlar›nda ayr›cal›kl›
bir yer edinmek ve daha iyi rekabet edebilmek için devletin gücüne ihtiyaç duyar.
Bunun için Hilferding’e göre ‘mali sermaye özgürlük de¤il, egemenlik ister’.
Vilademir I. Lenin (1870-1924) kapitalizmin küresel olarak yay›lma nedenlerini aç›klamaya çal›flm›flt›r. Bunu aç›klarken Marx’tan etkilenen Lenin, kapitalizmin
küresel düzeyde yay›lmas›n›n, kendinden önceki üretim tarzlar›n› y›kaca¤›n› ve
kendisini yerlefltirece¤ini belirtir. Lenin’e göre emperyalizm temel olarak ekonomik bir olgudur ve kapitalizmin belirli bir aflamas›n› oluflturur. Bir baflka ifadeyle
emperyalizm, kapitalist sistemin kâr oranlar›yla ilgili olarak yaflanan krizlere buldu¤u çözümdür. Lenin; kapitalizmin denizafl›r› yay›lmas›n›n, kâr oranlar›n›n düflmesinin önüne geçece¤ini iddia eder. Emperyalizm küresel düzeyde pazar›n kontrol edilmesini, ucuz emek ve ucuz hammaddeye eriflilmesini sa¤lar (Webster,
1990). Lenin kapitalizm ve emperyalizm aras›ndaki iliflkiyi flu flekilde aç›klar:
“1. Geliflmifl ülkelerdeki kapitalist giriflimciler Avrupa devletlerinin politik ve askeri güçlerinin deste¤iyle kolonilere sermaye ihraç ederler.
2. Bu durum kolonilerden son derece elveriflli koflullarda hammadde elde edilmesine neden olur.
3. Ayn› zamanda sermayenin kolonilere nüfuz etmesine destek olacak demiryollar›, karayollar› ve limanlara ihtiyac› vard›r.
4. Bu geliflmeler sermayenin uluslararas› tekelci flirketlerin elinde merkezileflmesine ve yo¤unlaflmas›na neden olur.” (Webster, 1990, s.82).
Lenin emperyalizmi, kapitalizmin en yüksek aflamas› olarak tan›mlam›flt›r. Bu
aflamada karteller, tekeller ve bankalar bütün ekonomik alan›n temel kurulufllar›
olmufllard›r. Lenin’e göre emperyalist yay›lmac›l›¤›n temel nedeni, tekelci firmalar›n kâr oranlar›n› art›rmak için, sermayelerini dünyan›n baflka bölgelerine ihraç etmeleridir (Larrain, 1998, s. 67).
Lenin emperyalizmin befl temel özelli¤ini tarihsel geliflim süreci içinde flu flekilde aç›klam›flt›r:
“1. Üretim ve sermayenin yo¤unlaflmas› öyle yüksek bir aflamaya gelmifltir ki,
ekonomik hayatta belirleyici bir rol oynayan tekelleri yaratm›flt›r.
2. Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin birleflip kaynaflmas› ve bu ‘mali
sermaye’ temeli üzerinde bir mali oligarflinin yarat›lmas›,
3. Meta ihracat›ndan ayr› olarak sermaye ihrac›n›n istisnai bir önem kazanmas›,
4. Dünyay› aralar›nda paylaflan uluslararas› tekelci kapitalist birliklerin kurulmas›,
5. En büyük kapitalist devletler aras›nda bütün dünyan›n toprak bak›m›ndan paylafl›m›n›n tamamlanmas›d›r” (Lenin, 1979, s.116 aktaran Ercan, 1996, s. 169)
Rosa Luxemburg (1871-1919) ucuz hammadde ve iflgücü aray›fl›n› kabul etmekle birlikte emperyalizmin temel nedeninin farkl› oldu¤unu düflünmektedir. Kapitalizm kaç›n›lmaz olarak fazla meta üretimi yapar. Bu fazla üretimin, metropollerin kendi iç pazarlar›nda tüketilememesi, art› de¤erin elde edilece¤i yeni dünya
pazarlar›na yönelinmesini gerektirmifltir. Luxemburg’a göre bu yeni dünya pazarlar› di¤er kapitalist ülkeler de¤ildir. Aksine bu fazla üretim, Luxemburg’un do¤al
ekonomi olarak adland›rd›¤› kapitalist olmayan pazarlar içinde tüketildi¤inde daha
fazla art› de¤er elde edilmesini, dolay›s›yla sermaye birikimini sa¤lar.
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Bir baflka ifade ile kapitalizm art› de¤er elde edebilmek için üretti¤i metalar› kapitalist olmayan üretim biçimi içindeki bireylere satmak durumundad›r. Bu durumda kapitalist birikim, kapitalist olmayan üretim biçimlerinin varl›¤›na ba¤l›d›r. Luxemburg tamamen kapitalist üretim biçiminin hâkim oldu¤u bir dünyada emperyalizmden bahsetmenin mümkün olamayaca¤›n› vurgular. Böylesi bir dünya, kapitalizm öncesi bütün üretim biçimlerinin dolay›s›yla emperyalist yay›lman›n bitti¤ini temsil eder. Bu da temel olarak, kapitalist üretim biçiminin kendisinin sonunu
getirmesi anlam›na gelmektedir. Çünkü; art› de¤erin elde edilebilece¤i koflullar art›k yoktur, sermaye birikimi duracak, üretici güçler geliflemeyecek, kapitalist ekonomi çökecektir. Bu aç›klamada da görülece¤i gibi Luxemburg, emperyalist yay›lmac›l›¤›n tükenifliyle kapitalist ekonominin çöküflünün birbiriyle yak›ndan iliflkili
oldu¤unu vurgulamaktad›r. Dolay›s›yla Luxemburg’a göre, kapitalizmin y›k›lmas›
sonucunda sosyalizm kaç›n›lmazd›r. Ama sosyalizmin, iflçilerin yürüttükleri politik
mücadelenin sonucunda de¤il, gelecekte bir gün kapitalizm öncesi üretim biçimleri ortadan kalkt›¤›nda kapitalist ekonomi de çökece¤i için kaç›n›lmazd›r. (Larrain, 1998, s. 64-65, 69). Bunlara ek olarak Luxemburg, emperyalist yay›lmac›l›k sürecinde militarizmin tarihi bir rolü oldu¤unu belirtmifl ve siyasi kontrol, askeri iflgal ve d›fl borçlar aras›ndaki iliflkiye dikkat çekmifltir.
Nikolay Buharin (1888-1938) emperyalizmi ileri derecede geliflmifl ve belirli
bir düzeyde üretim örgütlenmesini gerçeklefltirmifl finans kapitalizmin bir politikas› olarak tan›mlar. Emperyalist yay›lma sonucunda bu politika, kapitalizm öncesi
üretim iliflkilerini y›kar. Dünya ekonomisi olarak da adland›rd›¤› kapitalizmi, dünyan›n bütününde hâkim olan üretim iliflkileri ve bunlarla uyumlu de¤iflim iliflkilerinden oluflan bir sistem olarak tan›mlar. Bu sistem içinde kapitalist ülkeler metalar›n› satmak, hammadde elde etmek ve kendi ulusal sermayelerini art›rabilmek
için sermayenin yeniden de¤erlendirilece¤i pazar için di¤er toplumlara ihtiyaç duyarlar. Bunun sonucunda sistem ekonomik olarak iki ayr› ülke tipi yaratm›flt›r: “Bir
yanda örgütlenmifl ve birbirine içten içe ba¤l› birkaç ekonomik büyük güç (büyük
uygar devletler) ve öbür yanda tar›msal ya da yar›-tar›msal bir düzen içinde yaflayan geri kalm›fl ülkeler” (Bukharin, 1975, s.29 aktaran Ercan, 1996, s.166)
Emperyalizm olgusu Marksist olmayan bak›fl aç›lar› taraf›ndan nas›lSIRA
aç›klanmaktad›r
araflS‹ZDE
t›r›n›z.
Yeni Emperyalizm kuram›n› araflt›r›n›z.

BA⁄IMLILIK OKULU

D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE

Luxemburg, emperyalist
yay›lmac›l›k sonucunda
bütün do¤al ekonomileri
ortadan kalkmas›n›n
kapitalist ekonominin
çöküflüne neden olaca¤›n›
iddia eder.

Buharin’e göre emperyalizm
ileri derecede geliflmifl ve
belirli bir düzeyde üretim
örgütlenmesini
gerçeklefltirmifl finans
kapitalizmin bir
politikas›d›r.

2
3

S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
1960’larda

Latin Amerikal› akademisyenler ve ekonomistler taraf›ndan
gelifltirilen
Ba¤›ml›l›k Okulu temel olarak Latin Amerika’n›n azgeliflmiflli¤ini aç›klamaya çal›flD‹KKAT
m›flt›r. Ba¤›ml›l›k Okulu’nun, geliflme yaz›n›nda, azgeliflmifllik perspektifinden
baS O R U
karak analiz yapmaya çal›flan ilk yaklafl›m oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu
SIRA S‹ZDEkuramlar›n›
çerçevede hem modernleflme okulunu hem de klasik emperyalizm
D‹KKAT
elefltirmifllerdir.
Emperyalizm kuramlar› emperyalist yay›lma ve hâkimiyet
üzerine odaklan›rAMAÇLARIMIZ
SIRA
ken, Ba¤›ml›l›k Okulu bu yay›lma sonucunda azgeliflmifl ülkelerinS‹ZDE
yaflad›klar› sorunlar üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Modernleflme Okulu’nun ‘geliflememenin önündeki
engeller geleneksel olan de¤erlerdir’ ve ‘geliflmifl, modern toplumlar
K ‹ T A P geleneksel
AMAÇLARIMIZ
toplumlar›n geliflmesi için model oluflturur ve onlar› destekler’ iddialar›na karfl› ç›km›fllard›r.
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S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
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‹NTERNET

74

Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

Ba¤›ml›l›k Okulu’na göre
azgeliflmifllik merkez ve
çevre ülkeler ars›nda
kurulan ba¤›ml› iliflkiden
kaynaklanmaktad›r.

Ba¤›ml›l›k Okulu’na göre Bat›’n›n modern, geliflmifl, endüstriyel toplumlar›n›n
ilerlemesi azgeliflmifl ülkelerdeki ekonomik art›¤›n bu ülkelere aktar›lmas›yla mümkündür. Bu durum, merkez ülkelerin geliflmesine, çevre ülkelerinse azgeliflmesine
neden olmaktad›r. Azgeliflmifl ülkeler, modernleflme okulunun iddia etti¤i gibi geliflmifllik aflamalar›n›n herhangi bir basama¤›nda yer alan ve gelecekte birgün Bat›
toplumlar› gibi geliflmeleri beklenen toplumlar de¤illerdir. Çevre ülkelerde sürekli
olarak varolan azgeliflmifllik durumudur. Ba¤›ml›l›k Okulu ve Modernleflme Okulu
aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klara afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.

Tablo 4.1
Modernleflme Okulu
ve Ba¤›ml›l›k
Okulu’nun
karfl›laflt›rmas› (So,
1990, s. 107)

Modernleflme Okulu

Ba¤›ml›l›k Okulu

Benzerlikler
Araflt›rma alan›

Üçüncü Dünya’da geliflme

Üçüncü Dünya’da geliflme

Metodoloji

Üst düzeyde soyutlama,
Üst düzeyde soyutlama,
genel geliflme sürecine odaklanma genel geliflme sürecine
odaklanma

Z›tl›klardan oluflan teorik
yap›

geleneksel- modern

merkez-çevre

evrimci ve ifllevselci kuramlar

ECLA program› ve radikal
neo-Marksist kuramlar

Farkl›l›klar
Teorik arkaplan

Üçüncü Dünya’da yaflanan içsel faktörler
problemlerin kayna¤›

d›flsal faktörler

Di¤er uluslarla kurulan
ba¤lant›lar

genellikle yararl›

genellikle zararl›

Geliflmenin yönü ile ilgili
öngörüler

iyimser

kötümser

Üçüncü Dünya’n›n sorunla- bat› dünyas› ile daha çok ba¤lant› merkezle ba¤lant›n›n azalt›lmas›,
r›n›n çözümüne dair
kurulmas›
sosyalist devrim
öneriler

ECLA’ya göre azgeliflmifl
ülkelerin kalk›nmas›n›
engelleyen en temel faktör
serbest ticaret olgusudur.

Ba¤›ml›l›k Okulu Modernleflme Okulu’nun elefltirisini yaparak azgeliflmiflli¤i aç›klamaya çal›fl›rken iki temel kaynaktan beslenmifltir. Bunlardan birincisi ECLA’n›n
(Economic Comission for Latin America- Latin Amerika Ekonomik Komisyonu) yapt›¤› çal›flmalard›r. ECLA, Birleflmifl Milletler deste¤inde 1948 y›l›nda kurulan bir komisyondur. Baflkanl›¤›n› Raul Prebish’in yapt›¤› bu komisyonun temel amac› azgeliflmiflli¤e ve bununla beraber ortaya ç›kan sorunlara çözüm önerileri sunmakt›r. Bu çerçevede serbest ticaret, azgeliflmifl ülkelerin kalk›nmalar›n› engelleyen en önemli faktördür. Serbest ticaret ancak, ekonomik yap›lar› birbirine yak›n olan ülkeler aras›nda
gerçekleflti¤inde ekonomik kalk›nma için yararl› sonuçlar verir. Bunun tersi durumda
serbest ticaret geliflmifl ülkelerin yarar›na ifllerken azgeliflmifl ülkelerin aleyhinedir.
Raul Prebish’e göre Latin Amerika’n›n geliflememesinin nedeni üretti¤i ham ve yar›-mamul ürünleri merkez ülkelere serbest ticaret koflullar› gere¤i de¤erinden daha
düflük fiyatlarla ihraç etmesidir. Merkez ülkelerse ürettikleri makine ve donan›mlar›
de¤erinden daha yüksek fiyatla azgeliflmifl çevre ülkelere satmak istemektedirler.
Böylesi serbest ticaret anlay›fl›, uluslararas› düzeyde verimlilik art›fl›n›n çevre ülkeler
için yararl› olaca¤›na dayanmaktad›r. Ama eflitsiz koflullar içinde yürütülen bu serbest
ticaret anlay›fl› çevre ülkelerin ödemeler bütçesinde büyük aç›klara neden olmakta ve
sanayileflmelerinin önünde bir engel oluflturmaktad›r (Ersoy, 1991).
ECLA’ya göre bu durum ancak yap›sal bir de¤iflimle ortadan kalkabilir. Yap›sal de¤iflim olarak önerilen modelse ithalata dayal› sanayileflmedir. Buna göre çevrede kal-
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k›nmay› sa¤layabilmek için “bir yandan d›flsat›m› yap›lan mallar› çeflitlendirmek, di¤er yandan da d›flal›m› yap›lan mallar›n ülke içinde üretilmelerini sa¤lamak” (Ersoy,
1991, s.12) gerekmektedir. Buna göre çevrede yerli sanayinin kota ve gümrük tarifeleriyle korunmas› planlanm›flt›r. Hammadde baflta olmak üzere, birincil ürünlerin ihracat›ndan elde edilen gelirle sermaye mallar› ithal edilecektir. Ayn› zamanda ithalat
oranlar›n›n azalt›larak ödemeler dengesi korunmaya çal›fl›lacak bu da azgeliflmifl ülkelerdeki iflsizlik sorunlar›na çözüm getirecektir. Yabanc› sermayenin yat›r›mlar› da
teknolojik geliflmeyi h›zland›r›laca¤› düflüncesiyle desteklenmektedir. ECLA’n›n önerdi¤i ithalata dayal› kalk›nma modeli uyguland›¤› ilk dönemlerde beklenilen sonuçlar› vermifltir. Fakat daha sonra, “yeni kurulan sanayilerde kullan›lan girdi ve sermaye
mallar›na olan talebin sürekli art›fl›, ödemeler dengesinde yeni sorunlara, bu durum
da yeni bir ekonomik ba¤›ml›l›¤a” (Ersoy, 1991, s.12) yol açm›flt›r.
Ba¤›ml›l›k Okulu’nun geliflimindeki ikinci katk› Paul Baran’›n (1910-1964) görüflleridir. Baran ‘Büyümenin Ekonomi Politi¤i’ isimli çal›flmas›nda geliflmifl kapitalist ülkelerle azgeliflmifl ülkeler aras›ndaki iliflkiyi flu flekilde aç›klam›flt›r: “Azgeliflmifl ülkelerin ekonomik kalk›nmas›, geliflmifl ülkelerin egemen ç›karlar›na kesinlikle ve temelinden ters düflmektedir. Sanayileflmifl ülkelere birçok önemli hammaddeyi gönderen
bu ülkelerin flirketlerine büyük kârlar ve yat›r›m alanlar› sa¤layan geri kalm›fl dünya,
çok geliflmifl kapitalist Bat› için her zaman vazgeçilmez bir dayanak, hinterlant olmufltur” (Baran, 1976, s.85 aktaran Ercan, 1996, s.147-148). Buna göre Bat› Avrupa’da geliflen kapitalizm, azgeliflmifl ülkelerin geliflememesine neden olmufltur. Sömürgecilik
döneminden itibaren, bu ülkelerin sahip oldu¤u ekonomik art›¤a geliflmifl kapitalist
ülkeler taraf›ndan el konuldu¤u için, kendi sermaye birikimlerini gerçeklefltirememifllerdir. Bunun sonucunda baz› bölge ve ülkeler geliflirken baz› bölge ve ülkeler geliflememifllerdir. Özetle Baran’a göre çevre ülkelerde ekonomik ba¤›ms›zl›k ve kapitalist yolla geliflme mümkün de¤ildir. Baran bu iddiayla kapitalizmin ilerici rolünü yads›maktad›r (Ersoy, 1991).
Ba¤›ml›l›k Okulu’nun en önemli temsilcilerinden birisi Andre Gunder Frank’t›r
(1929-2005). Frank, Üçüncü Dünya’n›n geri kalm›fll›¤›n›, ba¤›ml›l›k, kavram›yla aç›klamaya çal›flm›flt›r. Frank, ticari kapitalizm ve sömürgecilik dönemlerinde, Üçüncü
Dünya ülkelerinin üretimlerinin, emperyalist güçlerin ihtiyaçlar› çerçevesinde, hammadde ihracat›na dayal› olarak s›n›rl› bir biçimde geliflti¤ini iddia eder. Komprador
olarak adland›rd›¤› Üçüncü Dünya elitlerini, ba¤›ms›z bir ekonomik üretim için neredeyse hiçbirfley yapmad›klar› ve yaflam biçimlerinin metropol ülkelerdeki elitlerle
benzefltirdikleri için elefltirir (Webster, 1990, s.85-86).

ECLA’n›n Latin Amerika’n›n
azgeliflmiflli¤ini ortadan
kald›rmak için önerdi¤i
yap›sal de¤iflim program›
ithalata dayal› sanayileflme
modelidir.

Baran, azgeliflmifl
toplumlar›n geliflmifl
kapitalist Bat› toplumlar›
için vazgeçilmez bir dayanak
oluflturdu¤unu belirtir.
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Frank, ekonomik art›¤a el
konulmas›, metropol uydu
kutuplaflmas› ve de¤iflimin
süreklili¤i çerçevesinde
azgeliflmiflli¤i aç›klar.

Frank’a göre, çevre kapitalist bölgelerin azgeliflmiflli¤i üç çeliflkiyle tan›mlanabilir. Birinci çeliflki, çevrenin ekonomik art›¤›na el koyulmas›d›r. (Peet ve Hartwick,
2009, s. 166). Frank’›n ‘ba¤›ml›l›k zinciri’ olarak adland›rd›¤› yap› içinde yerel elitler, k›rsal nüfusun elinden art›¤› almakta ve bu art›¤›n metropol ülkelere aktar›lmas›nda bir çeflit arac› rolü oynamaktad›r. ‘Ba¤›ml›l›k zinciri’ k›rsal nüfusun daha da
yoksullaflmas›na neden olmaktad›r. Metropoller ve onlara ba¤›ml› uydular dünyas› içinde ekonomik art›¤a sürekli olarak el konulmakta bu durum da uydular›n azgeliflmiflli¤ine neden olmaktad›r (Webster, 1990, s.85-86).
Frank’›n sözünü etti¤i ikinci çeliflki, metropol uydu kutuplaflmas›d›r. Kapitalizm, tarihsel süreç içinde merkezin geliflmesine neden olurken ayn› zamanda çevrenin azgeliflmesine neden olur. Bu durumda merkez-çevre aras›ndaki iliflki ne kadar azal›rsa ya da zay›flarsa çevrenin geliflme olas›l›¤› o kadar artar. Bu iliflki tarihsel olarak ancak savafl dönemlerinde, co¤rafi olarak da çevrenin merkeze uzak olmas› durumunda zay›f olabilir. Geçmiflte merkezle iliflkisi çok daha güçlü olan bölgeler bugün di¤erlerinden daha da fazla azgeliflmifl bölgelerdir ve Frank bu durumu ultra azgeliflmifllik olarak tan›mlar.
Üçüncü çeliflkiyse de¤iflimde sürekliliktir. Kapitalist sistem yay›lmaya devam ettikçe, çevre ülkelerin üretti¤i art›¤a el koyman›n yeni yollar› bulunacak ve yap›sal
azgeliflmifllik varl›¤›n› sürdürecektir (Peet ve Hartwick, 2009, s.167).
Frank’›n azgeliflmiflli¤in geliflmesi olarak adland›rd›¤› bu durumun gerçek bir
geliflmeye dönüflebilmesi, çevre ülkelerin küresel kapitalist sistemden ayr›larak daha özerk bir ekonomi içinde yer almalar›yla mümkün olabilir.
Frank’›n gelifltirdi¤i ba¤›ml›l›k kuram›, üretilen art›¤a el koyman›n ekonomik
mekanizmalar›n› yeterince aç›klayamad›¤› için elefltirilmifltir. Çevrenin art›¤›na faiz
ya da kâr gibi do¤rudan yollarla el konulmaktad›r. Baz› durumlardaysa art›¤a el
koyman›n mekanizmalar› do¤rudan gözlemlenemeyebilir. Arghiri Emmanuel
(1911-2001) eflde¤er olmayan de¤iflim kavram›yla bu tür durumlar› aç›klamaya çal›flm›flt›r. Emmanuel’e göre ticaret yoluyla gerçekleflen eflde¤er olmayan de¤iflim,
art›¤a el koyman›n gizli bir mekanizmas›d›r. Ticaret, merkez ülkeleri daha zenginlefltirmekte, çevre ülkeleriyse daha da yoksullaflt›rmakta ve geliflmelerine engel olmaktad›r. Ticaret yoluyla merkez çevre aras›nda tam bir sermaye hareketlili¤i görülürken emek hareketlili¤i hiç yoktur. Merkez ve çevre ülkelerinde iflçilerin ald›¤› ücretler aras›nda çok büyük uçurumlar vard›r. Bir yandan, çevre ülkelerde düflük ücret alan çok say›da iflçi taraf›ndan üretilen ürünler merkez ülkelere ihraç
edilmektedir. Di¤er yandansa merkezde yüksek ücret alan az say›da iflçinin üretti¤i ürünler ithal edilmektedir. Bu durumda yap›lan ticari anlaflmalar merkezde üretilen yüksek ücretli ürünlerin lehineyken çevrede üretilen düflük ücretli ürünlerin
aleyhine gerçekleflmektedir. Çevre ülkelerin ürünlerini de¤erlerinden daha düflük
fiyata satmak durumunda kalmalar›, merkez ülkelerin ürünleriniyse de¤erlerinden
daha yüksek fiyata almak zorunda olmalar›, bu ülkelerin geliflmesine engel olmaktad›r (Peet ve Hartwick, 2009, s.171).
Fernando H. Cardoso (1931- ) ba¤›ml› geliflme kavram›yla Frank’› elefltiren
Ba¤›ml›l›k Okulu temsilcisidir. Frank’›n yapt›¤› genellemelerin tersine Cardoso,
hem ba¤›ml›l›¤›n, hem de geliflmenin ayn› anda varoldu¤unu; ba¤›ml›l›k ve geliflmenin birbirini d›fllamas› gerekmedi¤ini belirtir. Cardoso’ya göre art›k dünyada tek
bir merkez emperyalist yap› yerine ç›karlar› çat›flan çok merkezli bir yap› var. Bu
durum büyük tekeller ve çokuluslu flirketlerin çevrede sanayi yat›r›mlar›na yönelmelerine neden olmakta ve çevrenin iç pazar› da önemli hale gelmektedir. Bunun
sonucu çevre ülkelerdeki baz› sektörlerde ulusal egemen s›n›f ve uluslararas› ege-
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men s›n›f›n ortak ç›karlar› gere¤i geliflme yaflanmaktad›r. Özellikle Brezilya üzerinde yapt›¤› çal›flmalardan bu sonuca varan Cardoso ba¤›ml› geliflme için Üçüncü
Dünya ülkelerinin özgül koflullar›na bak›lmas› gerekti¤ini iddia eder. Frank ise azgeliflmiflli¤in geliflmesini vurgulayarak çevrenin dinamiklerini gözard› etmifltir.
Celso Furtado (1920-2004) azgeliflmiflli¤in tarihsel bir durum oldu¤unu ve süreç içinde analizinin yap›lmas› gerekti¤ini iddia eder. Azgeliflmiflli¤in tarihsel süreç
içindeki durumunu anlamak için, toplumsal yap›daki temel güç kaynaklar›na kimlerin sahip oldu¤una ve kontrol etti¤ine bakmak gerekir. Çünkü; bu durumun kendisi ba¤›ml›l›¤a neden olmaktad›r. Bu temel güç kaynaklar› teknoloji, finansal kaynaklar, piyasa ve ucuz emek kaynaklar›d›r.
Ba¤›ml›l›k Okulu temsilcilerinden biri olan Theotonio dos Santos (1936- )
merkez ve çevre aras›ndaki iliflkinin, ba¤›ml›l›¤›n mekânsal bir biçimi oldu¤unu
varsayar. Bu mekânsal yap› içinde hâkim olan ülkeler, ekonomik büyümeyi kendi
kendilerine sa¤larlarken egemenlik alt›ndaki ba¤›ml› ülkeler, ancak hâkim olan ülkelerdeki de¤iflimin bir yans›mas› fleklinde büyüme gösterirler (Dos Santos, 1971,
s.226 aktaran So, 1990, s.98). Latin Amerika’n›n kapitalist dünya ekonomisine dâhil
oluflu sömürgecilikle bafllasa bile ticaret bundan daha etkili olmufltur. Ticaret, ekonominin Latin Amerika’da yaflayan insanlar›n ihtiyaçlar›na göre de¤il merkez ülkelerin ihtiyaçlar›na göre biçimlenmesine neden olmufltur. Ba¤›ml›l›k sonucu Latin Amerika’n›n s›n›f yap›s› yoksul köylüler y›¤›n› ve refah› elinde tutan küçük bir elit tabaka fleklini alm›flt›r (Peet ve Hartwick, 2009, s. 166-167). Dos Santos ba¤›ml›l›¤› eflitsiz
ve bileflik geliflme kavramlar›yla aç›klamaya çal›fl›r. Eflitsiz geliflme, sistem içinde baz› parçalar›n geliflmesinin ancak di¤er parçalar›n geri kalmas›yla mümkün oldu¤unu
ifade etmektedir. Bileflik geliflmeyse “geri kalm›fl, ba¤›ml› sektörlerden en geliflmifl ve
egemen olanlara kaynaklar›n aktar›lmas›yla bu eflitsizliklerin birleflmesidir” (Ercan,
1996, s.151)
Samir Amin (1931- ) di¤er Ba¤›ml›l›k Okulu kuramc›lar›na benzer biçimde
dünya ekonomik sistemini merkez sistemler (self centered) ve çevre sistemler olarak ikiye ay›rmaktad›r (Cirhinlio¤lu, 1999). Amin’e göre merkez sistemin özellikleri flunlard›r: Üretim, kitlesel tüketime yönelik olarak yap›lmaktad›r. Üretimde ve
ekonomik alanda kendileri belirleyici konumdad›rlar. Merkez sistemler hem kendi
tüketim mallar›n› üretirler hem de tüketim mallar›n›n üretimiyle tüketim mallar›n›
üretmeye yönelik sermaye mallar›n›n üretimini gerçeklefltirirler. Amin bu durumda
merkez sistemlerin sermaye birikimlerinin özmerkezli oldu¤unu belirtir. Özmerkezli ekonomiler taraf›ndan, kendi ç›karlar›na uygun eflitsiz bir flekilde belirlenen
d›fl ticaret, merkezdeki sermaye birikimine ba¤›ml›d›r. Fakat ayn› zamanda sermayenin yeniden üretimine arac› olur. Toplumsal s›n›flar aras›ndaki farklar çevredeki
kadar keskin de¤ildir. Çünkü; emek sermaye aras›ndaki çeliflki en aza indirilmifl
durumdad›r.
Bunun tersine, çevre sistemlerde ekonomik alan ve üretim, merkez sistemlerin
ihtiyaçlar›na göre biçimlenmifltir. Bir baflka ifadeyle d›fl dinamiklerle belirlenmektedir. Merkez sistemlerle kurulan iliflkiye ba¤›ml›d›r. Düflük ücret politikalar› nedeniyle s›n›flar aras›ndaki farklar çok belirgindir. Çevre sistemlerde üretilen ekonomik
art›¤a merkez sistemler taraf›ndan el konuldu¤u için, merkez sistemler aras›na girebilmeleri çok zordur. Bu nedenle çevre sistemlerde çarp›k, bozuk geliflme görülür. Endüstriyel sektörde yap›sal dengesizlikler ve yetersiz büyüme; h›zl› kentleflme; yetersiz g›da üretimi; yerel elitlerin ç›karlar›na uygun olarak belirlenmifl gelir
da¤›l›m›; yerel bürokratlar›n artan harcamalar› ve bunun sonucunda ortaya ç›kan
d›fl yard›mlara olan ba¤›ml›l›k. Ayr›ca çevre sistemlerde ulusal bir kapitalist s›n›f›n
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varl›¤›ndan bahsedebilmek zordur. Çünkü; üretilen art› de¤ere el konulmas› üretim yap›s›nda bir dengesizli¤e neden olmufltur. Amin’e göre çevre sistemlerin bu
durumdan kurtulmalar›n›n önkoflulu merkez sistemlerle olan ba¤lar›n› koparmalar›d›r. Amin burada, tek tek çevre sistemlerin ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› yetersiz görmekte; çevreden bafllayan hareketlerle bütün dünya sisteminin de¤iflmesi gerekti¤ine inanmaktad›r.
Ba¤›ml›l›k Okulu’nun çal›flmalar› Üçüncü Dünya’n›n sosyal bilimlere yapt›¤› ilk
önemli katk› olarak de¤erlendirilmektedir. Hettne bu durumu akademik emperyalizm olarak adland›rmaktad›r. Buna göre “azgeliflmifl ülkeler hakk›nda bilgi üretme, onlar ad›na sorunlara bakma tekeli, yani geliflmifl kapitalist ülke ayd›nlar› ve
araflt›rma merkezlerinin baflkalar›n› tan›mlama ve aç›klama, onlara reçeteler sunma
tekeli” Ba¤›ml›l›k Okulu’nun yapt›¤› çal›flmalar›yla sorgulanmaya bafllam›flt›r (Hettne ve Blömstorm, 1984, 197 aktaran Ercan, 1996, 156). Azgeliflmifllik durumunun
içsel koflullar ya da faktörlerden kaynaklanmad›¤›n› aksine tarihsel bir sürecin,
uluslararas› kapitalist sistemin gelifliminin bir sonucu oldu¤unu göstermifllerdir.
Ba¤›ml›l›k Okulu yukar›da s›ralanan katk›lar›n›n yan› s›ra bir dizi elefltiriye tabi
tutulmufltur (Peet, 1992; Ersoy, 1992; Ercan, 1996). Öncelikle Ba¤›ml›l›k Okulu “geliflmenin geleneksel kriterlerini koyan Ayd›nlanma ve 19. yy. sosyal teorisinin
olumsuz nosyonlar›ndan köklü bir kopuflu” gerçeklefltiremedi¤i için elefltirilmifltir
(Ercan, 1996, s.159).
Ba¤›ml›l›k Okulu, Modernleflme Okulu’nun kavram ve tezlerine tamam›yla karfl› ç›km›fl ve bunlar› tersine çevirerek yenilerini gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Tam da bu
noktada Ba¤›ml›l›k Okulu temsilcileri Modernleflme Okulu’nun yetersizliklerini yeniden üretti¤i için elefltirilmifllerdir (Ersoy, 1991, s.17-19). Bu elefltiriler flu flekilde
özetlenebilir:
Modernleflme Okulu geleneksel ve modern toplumlar ikili¤inden yola ç›karak
geleneksel toplumlar› geliflmifllik çizgisinde modern toplumlardan daha geride kalan ama d›flar›dan al›nacak destekle onlar›n geliflme aflamalar›na gelebilecek toplumlar olarak tan›mlar. Ba¤›ml›l›k Okulu bu ikili toplum modelini elefltirir ve azgeliflmifllik ve geliflmiflli¤in “ayn› madalyonun iki yüzü oldu¤unu” (Ersoy, 1991, s.18)
iddia etti¤i tekli görüflü savunur. Bu durum Ba¤›ml›l›k Okulu’nu tek bir üretim biçiminin yani kapitalizmin merkezde geliflmeye, çevredeyse azgeliflmiflli¤e neden
oldu¤u noktas›na götürmektedir.
Ba¤›ml›l›k Okulu; Modernleflme Okulu’nu, ulusal düzeyde analizler yapt›¤›, geleneksellik durumunu içsel faktörlerle aç›klamaya çal›flt›¤› ve bütünsel bir bak›fl
aç›s› getirmedi¤i için elefltirmektedir. Buna karfl›l›k Ba¤›ml›l›k Okulu, azgeliflmiflli¤i d›flsal faktörlere ba¤l› olarak aç›klad›¤› için, benzer biçimde bütünsel olamama
elefltirisine tabii olmufltur. D›flsal faktörlere bu kadar vurgu yap›lmas› hem Üçüncü
Dünya’da olan geliflmeyi görmeyi engellemekte, hem de varolan heterojen yap›n›n
gözard› edilmesine neden olmaktad›r. Modernleflme Okulu, geliflmifl ülkeler d›fl›ndaki bütün toplumlar›, aralar›ndaki farkl›l›klar› yok ederek, ‘geleneksel toplumlar’
olarak tan›mlarken, Ba¤›ml›l›k Okulu’da benzer bir yaklafl›mla bütün Üçüncü Dünya ülkelerini ‘azgeliflmifl toplumlar’ olarak tan›mlamakta, bu yap›n›n içindeki heterojenli¤i, farkl›l›¤› yok etmektedir.
Modernleflme Okulu, modern toplumlardan geleneksel toplumlara sermaye,
teknoloji ve bilgi aktar›m› yap›larak geleneksel toplumlar›n modern topluma dönüfltürülece¤ini iddia eder. Bir baflka deyiflle bütün toplumlar, modern toplum oldu¤unda kapitalist bütünleflme sa¤lanacakt›r. Modernleflme Okulu Bat› toplumlar›n› ideal bir toplum modeli olarak sunmakta ve onlar›n geçirdikleri geliflme afla-
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malar›n› da geçilmesi gereken süreçler olarak göstermektedir. Ba¤›ml›l›k Okuluysa
azgeliflmiflli¤in nedeni olarak tam da bu uluslararas› iliflkileri gösterir. Azgeliflmifllikten kurtulabilmek için kapitalist toplumlarla ba¤lant›lar›n kopar›lmas› gerekmektedir. Ersoy’a göre “bunun alt›nda da ulusçu bir kapitalist geliflme iste¤ine yönelik bir ideoloji vard›r” (1991, s.18). Burada Ba¤›ml›l›k Okulu asl›nda, “normal geliflmeyi klasik kapitalist geliflmeyle özdefl tuttu¤u” (Ersoy, 1991, s.19) için, çevre ülkelerde bu ba¤›ml›l›k iliflkisi devam etti¤i sürece normal bir kapitalist geliflmenin
mümkün olamayaca¤›n› göstermeye çal›flm›fllard›r.
Ba¤›ml›l›k Okulu bünyesindeki kifliler çevre ülkelerde geliflmenin mümkün olmad›¤›n› iddia ettikleri için elefltirilmifllerdir. Bill Warren’a göre Ba¤›ml›l›k Okulu’nun öngördü¤ünün tersine birçok azgeliflmifl ülkede kapitalist geliflme olmaktad›r. Sömürgecilik, yerli kapitalist geliflmede önemli bir rol oynam›flt›r. Geliflmenin
önündeki engeller Üçüncü Dünya’n›n kendi içsel koflullar›ndan kaynaklanmaktad›r. Ba¤›ml›l›k Okulu’nun merkezle kurulan ba¤›ml›l›k iliflkisini geliflememenin nedeni olarak göstermesinin temelinde bu içsel faktörleri gözard› etmeleri vard›r.
Gabriel Palma’da Ba¤›ml›l›k Okulu’nu benzer biçimde elefltirmektedir. Kapitalizmin çevre ülkelerde üretici güçleri gelifltirebilece¤ini, bunun da ekonomik büyüme yaratabilece¤ini iddia eder. Frank’›n çevre ülkelerde kapitalist geliflmenin mümkün olmad›¤›, mümkün olan tek fleyin azgeliflmifllik oldu¤u yönündeki vurgusu,
onun teorisinin mekanik olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Frank asl›nda d›flsal yap›lar›n içsel yap›lar taraf›ndan belirlendi¤ini öne sürerek mekanik bir aç›klama
yapm›flt›r. (Ersoy, 1991).
Bu elefltirilerden en belirgini Ernesto Laclau (1935- ) taraf›ndan yap›lm›flt›r. (Ersoy,
1991; Peet, 1991; Ercan, 1996). Laclau, üretim iliflkileri çerçevesinde feodalizm ve kapitalizmin birbirinden ayr› üretim iliflkilerini içerdi¤ini belirtir. Laclau’ya göre Frank, kolonilerin kapitalist dünya pazar›yla bütünleflmeleriyle, Latin Amerika’da kapitalist üretim iliflkilerinin yarat›lmas›n› birbirine kar›flt›rmaktad›r. Laclau güçlü olan ülkenin ticari avantajlar›n› kullanarak ekonomik art›¤› sömürmesinin feodal ekonomilerde de görülebilecek bir durum oldu¤unu belirtir. Önemli olan transfer edilen art›¤›n nas›l üretildi¤i ve üretim sistemi içinde geliflmeyi s›n›rland›racak belirli özelliklerin olup olmad›¤›d›r. Laclau, Üçüncü Dünya’da kapitalist geliflmenin tam anlam›yla gerçekleflmedi¤ini belirtir. Üçüncü Dünya ülkelerinde ücretli iflçi, varl›¤›n›, hem ald›¤› ücretiyle hem
de kapitalist olmayan iliflkilerden elde etti¤i maddi kaynaklarla sürdürebilir. Bu durum
ücretlerin düflük olmas›na neden olmakla birlikte ayn› zamanda ücretli iflçiden elde
edilecek art›¤›n tamam›yla sömürülmesini sa¤layacak olan kapitalist geliflmeyi s›n›rland›rabilir. Özetle Laclau Üçüncü Dünya’da kapitalist üretim biçiminin kapitalist olmayan
üretim biçimiyle eklemlenerek birarada bulunabilece¤ini belirtir. Bu ünitenin ilerleyen
bölümlerinde ‘Eklemlenme Kuram›’ bafll›¤› alt›nda bu konu daha detayl› ele al›nacakt›r.
Laclau’nun getirdi¤i bir baflka elefltiri Ba¤›ml›l›k Okulu’nun kapitalist üretim biçimi
kavramsallaflt›rmas›na karfl› yap›lm›flt›r. Özellikle Frank yapt›¤› çal›flmalarda kapitalizmi sömürü, kâr ve pazar için yap›lan üretim olarak, dolay›s›yla sadece dolafl›m iliflkileri aç›s›ndan tan›mlamaktad›r. Böylesi bir tan›mlama bir üretim biçimi için temel olan
üretim iliflkilerini gözard› etmek anlam›na gelmektedir. Bu nedenle de Laclau’ya göre
“temel çeliflkiyi, üretim yerine dolafl›m alan›na yerlefltirmeye çal›flt›klar›ndan, geliflmenin neden azgeliflmiflli¤i do¤urdu¤unu aç›klamada yar› yolda kalmaktad›rlar” (Laclau,
1986, s.107 aktaran Ercan, 1996, s.171). Üretim biçimi flu flekilde tan›mlanmaktad›r:
• “Üretim araçlar›n›n mülkiyetinin belirli bir türü,
• Ekonomik art›¤a el koyma biçimi,
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Brenner’a göre pazar için
yap›lan üretim kapitalizmin
belirleyici özelli¤i de¤ildir.
Kapitalist üretim iliflkileri
hâkim olmad›¤› için yeniden
üretimin neredeyse hiç
olmad›¤› ama kâr elde
etmek amac›yla pazar için
üretim yapan toplumlar
vard›r ve bunlar kapitalist
toplumlar de¤ildir.
Kapitalist üretim biçimini
di¤er üretim biçimlerinden
ay›ran en temel özellik elde
edilen art› de¤erin üretim
araçlar›n›n yenilenmesi için
kullan›lmas›d›r.

Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

• ‹flbölümünün belirli bir geliflme derecesi,
• Üretici güçlerin belirli bir geliflme derecesi” (Ercan, 1996, s. 172).
Bu tan›m çerçevesinde Frank’›n, Latin Amerika ülkelerini 16. yy’dan beri kapitalist olarak ele almas› elefltirilmektedir. Çünkü; gerçekte bu ülkeler o dönemden
sonra merkezde geliflen kapitalizmin etkilerine maruz kalmaya bafllam›fllard›r, kendileri kapitalist olmam›fllard›r. Ayr›ca bu tür bir ele al›fl nedeniyle Frank’›n teorisi
tarihselci bir bak›fl aç›s›na sahip olmad›¤› için, statik olarak de¤erlendirilmektedir.
Çünkü; buna göre 16. yy.dan beri Latin Amerika’da herhangi bir toplumsal de¤iflme yaflanmam›flt›r.
Frank ve Immanuel Wallerstein (1930- ) kapitalizmi tan›mlama biçimleri nedeniyle hem Laclau hem de Robert Brenner taraf›ndan elefltirilmifllerdir. Bu elefltirilere geçmeden önce Frank ve Wallerstein’›n kapitalist üretim biçimi tan›mlamalar›na bakmak faydal› olacakt›r. Frank kapitalizmi kâr elde etmek amac›yla pazar
için üretim yap›lan bir sistem olarak tan›mlamaktad›r. Bu tan›ma göre feodal üretim biçimi ve kapitalist üretim biçimi aras›ndaki temel farkl›l›k ikincisinde genifl bir
pazar›n olmas›d›r. Bu bak›fl aç›s›yla Frank, Latin Amerika’da 16. yy.’dan bu yana
genifl bir pazar mekanizmas› oldu¤unu ve azgeliflmiflli¤in nedeninin kapitalist sistem içindeki ba¤›ml› konumu oldu¤unu belirtir.
Wallerstein’da Frank’a benzer bir biçimde kapitalist üretim biçimini tan›mlar.
Buna göre kapitalizmde temel amaç kâr elde etmek ve üretilen ürünleri pazarda
satmakt›r. Merkez, çevre ve yar› çevreden oluflan kapitalist dünya ekonomisini sermayenin dolafl›m› üzerinden aç›klamaya çal›fl›r.
Brenner temel olarak hem Wallerstein hem de Frank’› yaklafl›mlar›nda üretim
iliflkilerine yani s›n›f yap›s›na önem vermedikleri için elefltirmifltir. Brenner, ‘kâr elde etmek için pazara yönelik olarak üretim yap›lan her üretim biçiminin’, kapitalist üretim biçimi olarak tan›mlanamayaca¤›n› iddia eder. Pazar için üretim yap›lan
ama, yeniden üretim olmad›¤› için teknolojik alanda yeniliklerin çok yavafl oldu¤u
ve kapitalist iliflkilerin hâkim olmad›¤› üretim biçimleri vard›r. Brenner’a göre bir
üretim biçimi olarak kapitalizmi di¤er üretim biçimlerinden ay›ran en temel özellik kitlesel düzeyde üretim yap›lmas›n› sa¤layan ve art› de¤erin kayna¤›n› oluflturan teknolojik yeniliklerdir. Bir baflka deyiflle kapitalist üretim biçimi, üretim araçlar›n›n mülkiyetini elinde bulunduran kapitalist s›n›f›n sürekli olarak üretim araçlar›n› yenilemelerini gerektirir. Brenner’a göre “ yeniden üretimin h›z›n›, temposunu
ve niteli¤ini belirleyen ekonominin bir bütün olarak s›n›f yap›s›n›n içeri¤idir. Bu
bak›mdan kapitalist ekonomik geliflmenin ard›nda yatan ana dürtü, pazar için kâr
amaçl› üretimden çok, emek gücünün metalaflt›¤›, s›n›f yap›l› yeniden üretim sistemidir” (Brenner, 1997 aktaran Ercan, 1996, s.16). Brenner, Ba¤›ml›l›k Okulu’nun
üretim iliflkilerinden daha çok, de¤iflim iliflkilerine ve dolay›s›yla sermayenin dolafl›m›na önem verdiklerini belirtir. Bir üretim biçiminin temel niteli¤i do¤rudan üretim alan›n›n kendisi oldu¤u için, dolafl›m alan›n›n öne ç›kar›lmas› üretim iliflkileri
yani s›n›fsal yap› ve mücadelenin önemini azaltmaktad›r.

DÜNYA S‹STEM‹ KURAMI
Dünya Sistemi Kuram› Immanuel Wallerstein taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bir önceki bölümde inceledi¤imiz Ba¤›ml›l›k Okulu merkez ve çevre aras›ndaki diyalektik
iliflkiye vurgu yaparken, Dünya Sistemi Kuram› modern dünya ekonomisini bir bütünlük içinde ele almaktad›r (Goldfrank, 2000, s.157).
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Wallerstein’›n dünya sistemi kuram› çal›flmalar›nda temel olarak inceledi¤i befl
ana konu vard›r. Bunlar, kapitalist dünya ekonomisinin bir sistem olarak nas›l iflledi¤i, bu sistemin bafllang›c›n›n nas›l oldu¤u ve hangi nedenlerle ortaya ç›kt›¤›; kapitalist dünya sisteminin tam anlam›yla küresel bir sistem olmadan önceki dönemlerde
kapitalist olmayan yap›larla iliflkisi; bu sistemin tarihsel alternatif üretim biçimleriyle
karfl›laflt›rmas› ve kapitalist dünya sisteminin sosyalizme dönüflme sürecidir (Goldfrank, 2000, s.166).
Wallerstein’a göre dünya tarihinde flimdiye kadar bütünlük olarak kavramsallaflt›r›labilecek üç tane üretim biçimi olmufltur. Bunlar mini sistemler, dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileridir (Goldfrank, 2000).
Mini sistemler geçmiflte varolan ancak günümüzde kapitalist yay›lma sonucunda
art›k örneklerini göremedi¤imiz kavim toplumlard›r. Mini sistemleri basit tar›m yapan avc› toplay›c› toplumlar olarak tarif etmek de mümkündür. Mini sistemler içinde tek bir iflbölümü, tek bir politik yap› ve kültürel birlik vard›r.
Dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomilerinin her ikisi de dünya sistemleridir.
Bu ikisinin mini sitemlerden en önemli farkl›l›klar› çokkültürlü bir yap› içermeleridir.
Dünya imparatorluklar› mini sistemler gibi tek bir politik yap›ya sahiptirler. Wallerstein, çokkültürlü ve tek bir politik yap›n›n hâkim oldu¤u dünya imparatorluklar›na uzun süre varl›¤›n› sürdüren Çin, M›s›r ve Roma uygarl›klar›n› göstermektedir.
Dünya imparatorluklar› içinde temel de¤iflme biçimi mekânsal ve geçici olarak yay›lma ve küçülmedir. Üretilen art›¤a zor ve güç kullanarak el konulan bu yap› içinde
elde edilen art›k, yönetici s›n›f tabakalar› aras›nda da¤›t›lmakta ve politik amaçlarla
kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla art›¤a do¤rudan, dolays›z olarak el konulan bu sistem
genifl bir bürokratik yap› gerektirmektedir. Wallerstein’a göre bu bürokratik yap›n›n
yükü ve masraflar› sistemin bozulmas›na yol açm›flt›r.
Dünya ekonomileri daha önce de belirtildi¤i gibi çeflitli kültürlerden ve ulus devletler gibi birçok politik yap›dan oluflmaktad›r. Merkezi siyasal otoritenin gücü ve
masraf› tekil ulus devletler taraf›ndan paylafl›lmaktad›r. Dünya ekonomilerini birarada tutan yap› tek bir politik yap› de¤ildir. Onlar› bir arada tutan do¤rudan do¤ruya
pazar ekonomisidir. Ekonomik alan›n belirleyici oldu¤u bu yap› için kapitalist dünya ekonomisi tek örnek olarak gösterilmektedir. Bu yap› içinde iki ya da daha fazla
ekonomik ve kültürel bölge yiyecek, petrol, korunma gibi ihtiyaçlar›n› ba¤›ms›z olarak karfl›layabildikleri için di¤erlerinden ayr›flmaktad›r. Ayr›ca iki ya da daha fazla
politik yap› egemenlik için rekabet etmektedir. Wallerstein’a göre modern dünyada
ay›r›c› olan özellik, tek bir iflbölümü içinde devletleraras› rekabettir. Bu rekabet teknolojik ve örgütsel yenilikler sayesinde belirli gruplara kendi ç›karlar›n›, kârlar›n› daha da fazla art›rma olana¤› vermektedir.
Wallerstein kapitalist dünya sisteminin ay›r›c› özelli¤inin kâr için, daha fazla kâr
elde etmek için üretim yap›lmas› ve bu ürünlerin pazarda sat›lmas› oldu¤unu belirtir. Böyle bir sistemde kâr elde edildi¤i sürece üretim durmadan büyür, üreticiler kâr
oranlar›n› büyütmek için de¤ifliklik yaparlar. Dolay›s›yla kapitalist baflar›n›n s›rr› kâr›n peflinde koflmakt›r. Kapitalist dünya ekonomisi imparatorluk yaratma e¤ilimlerine karfl› olmufltur. Bu durum kapitalizmin küresel düzeyde üretimi düzenlemede ne
kadar güçlü oldu¤unu göstermektedir (Goldfrank, 2000; Peet 1991).
Wallerstein kapitalist dünya ekonomisinin merkez, yar› çevre ve çevre olmak üzere üç gruba ayr›ld›¤›n› ve bunlar aras›nda bir iflbölümü oldu¤unu belirtir. Wallerstein bu iflbölümünün befl ayr› özellik çerçevesinde aç›klar. Bunlar merkez- çevre, meta zinciri, yar› çevre, eflit olmayan de¤iflim ve sermaye birikimi kavramlar›d›r.
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Mini sistemler, dünya
imparatorluklar› ve dünya
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görülen ve bütünlük olarak
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Kapitalist dünya sistemi
merkez, çevre ve yar›-çevre
ülkelerden oluflmaktad›r.
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Merkez ve çevre aras›nda yer
alan ve bunlar aras›nda bir
çeflit tampon ifllevi göre
ülkeler yar› çevre olarak
adland›r›lmaktad›r.

Merkez ve çevre co¤rafi ve kültürel olarak ayr› bölgelerde yer almaktad›r. Bunun yan› s›ra merkez sermaye yo¤un, çevreyse emek yo¤un üretim gerçeklefltirmektedir. Merkez ve çevre birbiriyle iliflkilidir ve ikisi de birbirinden ba¤›ms›z olarak varl›¤›n› sürdüremez.
Wallerstein meta zinciriyle üretilen hammaddelerin endüstriyel süreçlerden geçerek ifllenmifl ürüne dönüfltürülmesini ifade etmektedir. Çevre ülkelerde yetifltirilen pamu¤un, merkez ülkelerde ifllenerek tekstil ürününe dönüfltürülmesi buna örnek olarak verilebilir. Wallerstein’a göre günümüzde yaflanan geri kalm›fll›¤›n nedeni uzun süredir devam eden ve yo¤unlaflan bu yap›sal iliflkilerde aranmal›d›r.
Kapitalist dünya ekonomisi yay›ld›kça yeni bölgeler sisteme çevre olarak dâhil
edilmektedirler. Ayn› zamanda yeni üretim aktiviteleri ortaya ç›kmaktad›r. “Burada
kritik olan üretimin kendisi de¤il, üretim sürecinin sermaye yo¤unlu¤u ve beceri
düzeyidir” (Goldfrank, 2000, s.169). Wallerstein burada tekstil üretimini örnek olarak vermektedir. Buna göre 1600’lerde merkezde sermaye ve emek yo¤un olarak
gerçeklefltirilen tekstil üretimi 1900’lerde yar› çevrede gerçeklefltirilmeye bafllam›flt›r. 2000’lerdeyse, çevre, tekstil üretimini gerçeklefltirmektedir.
Yar› çevre, merkez ve çevre aras›nda ekonomik ve politik olarak bir tampon ifllevi görmektedir. Politik olarak, çevrede merkeze karfl› geliflen muhalefeti dengeler. Ekonomik olaraksa hem merkez hem de çevre benzeri bir konumdad›r. Merkeze az ifllenmifl metalar ihraç ederken basit imalat ürünlerini çevreye satar.
Wallerstein, merkez çevre aras›ndaki iflbölümünü, yeniden üreten mekanizma
olarak eflit olmayan de¤iflimi öne sürer. “Eflitsiz de¤iflim çevrede geçimlik ve yar›iflçileflmifl sektörlerden elde edilen art›¤›n, merkezde yüksek teknoloji ve tam iflçileflmifl sektörlere sistematik olarak transfer edilmesidir” (Goldfrank, 2000, s.170).
Bu durum merkezde, yüksek yaflam standartlar›, yüksek ücretler ve iflçilerin politik olarak örgütlenmesini sa¤larken merkez ve çevre aras›ndaki farkl›l›¤›n iyice artmas›na neden olur.
‹flbölümünün son temel unsuru sermaye birikimidir. Wallerstein, sermaye birikimini ulusal de¤il küresel bir süreç olarak ele al›r. Sermaye birikimi do¤al olarak
çevrenin art›¤›na el konulmas›n› ve merkeze aktar›lmas›n› içerir. Dolay›s›yla co¤rafi yay›lmac›l›k kapitalizmin kurulmas› için gerekli bir durumdur (Goldfrank,
2000, s. 168-170).
Wallerstein’a göre dünya kapitalist ekonomisi/dünya sistemi 16. yy. Avrupa’s›nda ortaya ç›km›flt›r ve geliflme aflamalar› afla¤›daki gibidir:
“1. Avrupa dünya ekonomisi 16.yy’da belirmeye bafllam›flt›r (1450-1640). Feodalizmin krizleri ve karfl›laflt›¤› ikilemler ancak iflbölümünün co¤rafi olarak
da¤›l›m› sayesinde çözülebilmifltir. Bu dönemin sonunda Kuzey Bat› Avrupa merkez olmufltur. ‹spanya ve kuzey ‹talya flehirleri yar› çevre konumuna,
Kuzey Avrupa sistemin esas çevre konumuna gelmifllerdir.
2. 1650- 1730 durgunluk dönemi s›ras›ndaki ticari savafllar ‹ngiltere’yi yaflayan
tek merkez devlet konumuna getirmifltir.
3. 1760’dan sonra endüstriyel üretim ve hammaddeye duyulan ihtiyaç sonucunda sistem co¤rafi olarak yay›lmaya bafllam›flt›r ve sonucunda ‹ngiliz egemenli¤i alt›nda bir dünya sistemi oluflmufltur. Rusya en önemli d›fl sistem
olarak yar› çevrelerin aras›na kat›l›rken Latin Amerika’n›n geri kalan bölgeleri, Asya ve Afrika çevre olmufllard›r. Bu yay›lma Amerika ve Almanya’y›
yar› çevre sonunda da merkez yapm›flt›r. Merkez kendi imalat ürünleriyle
çevrenin tar›msal ürünlerinin mübadelesini yapmaktad›r. Endüstrinin bir
yerde yo¤unlaflmas› flehir proletaryas›n› yaratm›flt›r. fiehir proletaryas› ise
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merkezde kapitalist sistemin dengesini tehdit eden içsel bir tehlike olarak
görüldü¤ü için endüstriyel burjuvazi sat›n almak zorunda kalm›flt›r.
4. I. Dünya Savafl› ile yeni bir süreç bafllam›flt›r. Bu süreçte Rusya’daki devrim
sonucunda Rusya çevre konumuna düflmüfltür. Kapitalist dünya ekonomisi
Birleflik Devletlerin egemenli¤i alt›nda birleflmifltir. II. Dünya Savafl›’ndan
sonra pazarlar genifllemifl ve egemen güç yeniden kurulan Bat› Avrupa olmufltur. Latin Amerika, Birleflik Devletlerin yat›r›mlar›na ayr›l›rken Güney
Asya, Orta Do¤u ve Afrika koloni olmaktan kurtulmufllard›r. 1960’lar›n sonlar›ndan beri Birleflik Devletlerin politik egemenli¤indeki düflüfl, kapitalist
giriflimcinin özgürlü¤ünü art›rm›fl ve çokuluslu flirketler ortaya ç›km›flt›r. Buna ra¤men varolan toplumsal durumda iki temel çeliflki vard›r: birincisi k›sa
dönemde, iflçi s›n›f›n›n “art›¤›n›n” flirket kâr› biçiminde al›nmas›, uzun dönemde ayn› s›n›f›n yayg›n tüketimine duyulan güvenle çeliflmektedir. ‹kinci
olarak k›sa dönemde karfl›t hareketlere verilen çok küçük ayr›cal›klar k›sa
dönemde s›n›f savafl›n› bertaraf ederken dünya ekonomisinin bir sonraki
krizinde birden yükselmeye bafllamas›na neden olabilir. Wallerstein uzun
dönemde dünya kapitalizminin bütün alanlar›nda çat›flma olaca¤›n› sonunda sosyalist bir dünyan›n kurulaca¤›na inanmaktad›r” (Peet, 1991, s.50-51).
Wallerstein’›n Dünya Sistemi yaklafl›m›, kapitalizmin geliflmesinin tarihsel kökenleri ba¤lam›nda Frank’›n teorisini yeniden gözden geçirip gelifltirme çabas› olarak de¤erlendirilmektedir. Bununla birlikte kapitalizmi üretim iliflkileri yerine dolafl›m iliflkileri -sermayenin küresel düzeyde dolafl›m›- aç›s›ndan ele ald›¤› bu nedenle de s›n›f mücadelesinin kayna¤›na inmedi¤i için elefltirilmektedir.

EKLEMLENME KURAMI
Teorik olarak yap›salc› Marksizmden beslenen Eklemlenme Kuram› hem Ba¤›ml›l›k Kuram›na, hem de Dünya Sistemi yaklafl›m›na elefltirel bakmaktad›r. Ba¤›ml›l›k
Okulu ve Dünya Sistemi kuram› Üçüncü Dünya ülkelerinin azgeliflmiflli¤inin nedeni olarak kapitalizmi göstermektedir. Her iki yaklafl›mda azgeliflmifl ülkelerin sömürülmesinde temel önceli¤i ticarete, uluslararas› pazar iliflkilerine vermektedir
SIRA S‹ZDE
(Larrain, 1998, s.180). Eklemlenme kuram› Üçüncü Dünyay› ya da azgeliflmiflli¤i
anlamak için üretim biçimi kavram› yerine toplumsal formasyon kavram›n› kullan›r. Althusser etkisinde geliflen bu yaklafl›m, toplumsal formasyonlar›
D Ü fi Ü N E L ‹ Mekonomik,
politik ve ideolojik düzeylerdeki pratikler çerçevesinde ele al›r. Buna göre toplumsal formasyon birden fazla üretim biçiminin birbirlerine eklemlenerek birarada buS O R U
lundu¤u yap›y› ifade eder.
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Eflitsiz geliflme kapitalist
üretim biçiminin yay›lmas›
nedeniyle dünyan›n baz›
bölgelerinde ortaya ç›kan
çarp›k ve s›n›rl› geliflmeyi
ifade eder.

Bettelheim’a göre kapitalist
toplumsal formasyonlar›n
yay›lmas› sonucunda ortaya
ç›kan iflbölümü nedeniyle
farkl› toplumsal
formasyonlar aras›ndaki
eflitsizlik yeniden
üretilmektedir.

Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

kapitalist olmayan toplumlar aras›ndaki iliflkinin karmafl›k oldu¤u görüflüne dayan›r. Kapitalist olmayan toplumlar›n, kapitalist toplumlar›n egemenli¤ine karfl› direnç gösterebilece¤ini, dolay›s›yla san›ld›¤›n›n tersine hemen y›k›lamayaca¤›n› savunur.
Üretim tarzlar›n›n eklemlenmesi yaklafl›m› toplumsal formasyonlar aras›ndaki
ve içindeki eflitsiz geliflmeyi aç›klamaya çal›flm›flt›r. Eflitsiz geliflme kapitalizmin yay›lmas› sonucu dünyan›n baz› bölgelerinde üretim güçleri geliflirken, baz› bölgelerinde çarp›k ya da s›n›rl› bir büyümeyi ifade eden bir kavramd›r (Marshall, 1999).
Eklemlenme kuramc›lar›ndan Charles Bettelheim (Peet, 1991, s.68-69) toplumsal formasyonlar› birçok üretim biçiminden oluflan karmafl›k bütünlükler olarak tan›mlar. Bu karmafl›k bütünlükler içinde ekonomik, politik ve ideolojik olarak
kapitalist üretim biçimi hâkim olabilir. Bununla birlikte bireyler, ayn› anda köylü
ve ücretli iflçi olarak hem kapitalist hem de kapitalist olmayan üretim iliflkileri içinde yer alabilirler. Bettelheim’a göre kapitalist üretim iliflkilerinin bütün dünyada
hâkim olmas›, uluslararas› bir iflbölümünün ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Bu
iflbölümü gere¤ince egemen olan toplumsal formasyonlarda geliflmifl bir endüstriyel üretim ve geliflmifl üretim iliflkileri görülürken hâkimiyet alt›ndaki toplumsal
formasyonlarda, üretici güçlerin geliflmesini durduran politika ve ideolojiler görülmektedir. Bütün bunlarsa bu farkl› toplumsal formasyonlar aras›ndaki ekonomik
eflitsizliklerin yeniden üretilmesine neden olmaktad›r. Bettelheim’a göre bir bölge
ya da ülkenin baflka bölge ve ülkeler taraf›ndan sömürülmesi durumu toplumsal
formasyon kavram›yla aç›klanabilir.
Bettelheim kapitalist üretim biçiminin ulusal ve uluslararas› düzeyde üretim
güçleri ve üretim iliflkilerini iki düzeyde yeniden üretti¤ini iddia eder. Buna göre
kapitalist üretim biçiminin yay›lmas› ulusal düzeyi bozar ve parçalar. Kapitalist
üretim biçimi, eme¤in toplumsallaflmas›, ücretlerin seviyesi vb. konularda belirleyici hale gelir. Bunun sonucunda kapitalist olmayan üretim biçimlerinin yerine geçer ve eski üretim biçiminde yer alanlar kapitalist üretim iliflkilerine dâhil olurlar.
Fakat bunun yan›nda kapitalist üretim biçiminin hâkimiyetine ra¤men eski üretim
biçimlerinin korunma, yeniden yap›lanma gibi e¤ilimleri de görülebilir. Bettelheim
buna örnek olarak tar›msal üretimi vermektedir. Tar›m sektörü içinde yer alan üreticilerin pazarla iliflkileri zay›f olabilir. Ürettikleri ürünü en düflük fiyattan satmalar› gerekirken kendi yeniden üretimlerini devam ettirebilmeleri için daha yüksek fiyattan satabilirler.
Eklemlenme kuramc›lar›ndan Barbara Bradby (Peet, 1991, s.70-71; Wolpe,
1984) kapitalizm öncesi üretim biçimlerini, üretimin ihtiyaçlara göre yap›ld›¤› ve
henüz imalat ve tar›m›n birbirinden ayr›flmad›¤› metalaflmam›fl ekonomiler olarak
aç›klamaktad›r. Bu tan›mlamada Bradby, Luxemburg’un do¤al ekonomi kavram›ndan yararlan›r. Bu üretim biçimlerinde çözülme süreci toprak ve eme¤in meta haline gelmesi, art› de¤er elde etmenin üretimin amac› haline gelmesiyle gerçekleflti¤ini belirtir. Bradby’e göre kapitalizm öncesi üretim biçimlerinin çözülme süreci
her yerde, her zaman ayn› h›zla ortaya ç›kmayabilir. Bu çözülme sürecini anlayabilmek için Bradby üç noktaya dikkat çeker. ‹lk olarak kapitalizmin kendi iç dinamiklerine, yeniden üretimine ve yay›lmas›na bak›lmas› germektedir. ‹kinci olarak, kapitalizm öncesi üretim biçimlerinin içsel yap›s›na, temel üretim iliflkilerine ve yeniden üretim sistemlerine bak›lmas› önemlidir. Son olarak da kapitalizm ve kapitalizm
öncesi üretim biçimleri aras›ndaki iliflkiye, eklemlenmeye bak›lmas› önemlidir.
Bir baflka eklemlenme kuramc›s› Pierre-Philippe Rey (Peet, 1991, s.71-72;
Wolpe, 1984) kapitalist ve kapitalist olmayan toplumsal formasyonlar aras›ndaki
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iliflkiyi aç›klayabilmek için, feodalizmden kapitalizme geçifli model olarak ele al›r.
Bu dönüflümde üç aflama oldu¤unu belirtir. Birinci aflamada kapitalizm emek gücü ve tar›msal ürün elde edebilmek için feodal üretim biçimine ihtiyaç duymaktad›r. Bundan dolay› uzun bir süre feodal yönetici s›n›fla burjuva s›n›f›n›n ç›karlar›
birbirleriyle uyum halindedir. ‹kinci aflamadaysa kapitalizm egemenli¤ini kurmufltur ama ucuz iflgücü ihtiyac› için kapitalist olmayan üretim biçimlerine ihtiyac› vard›r. Üçüncü aflamadaysa kapitalizmin iflgücü için art›k kapitalizm öncesi üretim biçimlerine ihtiyac› ortadan kalkm›flt›r. Rey, çal›flmas›n› yapt›¤› dönemde, kapitalizmin henüz söz konusu aflamaya gelmedi¤ini belirtmektedir.
Eklemlenme kuram›n›n genel olarak toplumsal de¤iflme yaz›n›na yapt›¤› katk›lar› flu flekilde de¤erlendirilmektedir. Eklemlenme kuram›nda toplumsal de¤iflme
dinamik bir süreç olarak ele al›nm›flt›r. Bu dinamik süreç içinde hem kapitalist toplumlarda yaflanan de¤iflimler, hem de bu de¤iflimlerin kapitalist olmayan toplumlar üzerindeki etkisine bak›lm›flt›r. Bu anlamda “geliflmenin farkl› toplumsal kesimler için farkl› anlamlara geldi¤i, bunun da kendisini bir ve di¤er toplumsal prati¤i
savunma ya da engelleme türünde pratiklerle aç›¤a ç›kt›¤› belirtilmifltir” (Ercan,
1996, s.185). Toplumsal de¤iflme¤inin do¤rusal olaca¤› yönündeki iddialara karfl›
ç›km›flt›r. Bu çerçevede yapt›klar› somut analizler sonucunda kapitalizmin yaratt›¤› eflitsiz geliflme e¤ilimi nedeniyle eski üretim biçimleri ve iliflkilerinin hemen y›k›lmayabilece¤ini, belirli bir dönem için güçlenebilece¤ini ve korunabilece¤ini
göstermifltir. Ayr›ca eklemlenme kuram› soyut bir kavram olan üretim tarz› kavram› yerine toplumsal formasyon kavram›n› kullanarak ayn› anda ekonomik, politik
ve ideolojik süreçlerin analizini yapm›flt›r (Ercan, 1996, s.185-186).
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