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ÖNE ÇIKAN SORULAR

 ■  Latin Amerika anlatısı bir ‘mit’ mi yoksa bir gerçek-
lik mi?

 ■ Şili’deki son protestoların kaynağı nedir?

 ■ Arjantin’de ekonomik koşulllar siyaseti nasıl etkili-
yor?

 ■ Brezilya’da hangi koşullar aşırı sağcı Bolsonaro’yu ik-
tidara getirdi?
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Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile birlikte düzenlediği-
miz Güncel Politika Seminerleri’nin ikincisi “Latin Amerika’da Siyasi Talepler ve Kurumsal 
Sınırlar: Dönüşüm Mümkün mü?” başlığıyla 5 Aralık 2019’da Boğaziçi Üniversitesi’nde dü-
zenlendi.

Siyaset bilimciler Zeynep Kadirbeyoğlu, Mert Arslanalp, Zeynep Gambetti ve Umut Ay-
dın’ın katıldığı semineri Mine Eder modere etti. Seminerde Latin Amerika ülkelerinde son 
dönemde görülen toplumsal hareketlerin tarihsel ve güncel kaynakları ele alındı.  Özellikle 
Arjantin, Brezilya ve Şili örneklerinin tartışıldığı seminer katılımcıların soruları ile devam 
etti.  Seminer, Zeynep Kadirbeyoğlu’nun Latin Amerika ülkeleriyle ilgili yaptığı genel de-
ğerlendirmeyle başlarken Umut Aydın Şili, Mert Arslanalp Arjantin ve Zeynep Gambetti 
Brezilya özelinde değerlendirme ve yorumlarını paylaştılar.

LATIN AMERIKA ÜLKELERINE  
GENEL BAKIŞ

Zeynep Kadirbeyoğlu konuşmasına, Latin Amerika 
ülkeleriyle ilgili genel tarihsel bir perspektif sağlayarak 
başladı. Bu bağlamda, İspanya ve Portekiz sömürgesi 
durumunda olan bölge ülkelerinin; 19. yüzyılın başla-
rından itibaren bağımsızlıklarını kazanmaya başladığı 
ve bu tarihten itibaren bölgenin, liberal ve muhafa-
zakar görüşlerin birbiriyle çatıştığı bir siyasi ortam ve 
bir çok yerde iç savaşlar ve çatışmaların görüldüğü bir 
coğrafya olarak dikkat çektiği vurgulandı. 20. yüzyıla 
gelindiğinde ise çok çeşitli ülkeler, ekonomiler ve sosyal 
yapıların olduğu, bazı ülkelerin endüstrileşmekte daha 
ileride olduğu ve buna dayalı bir ekonomi geliştirdiği, 
bazılarının tarıma dayalı ekonomik gelişmeyi sürdür-
düğü, Venezuela gibi kimi ülkelerin de petrol gibi baş-
ka gelirleri olduğu belirtildi. Bu anlamda bütüncül bir 
Latin Amerika değerlendirmesinden çok çeşitli devlet-
lerden oluşan bir kıtadan bahsedildiği vurgulandı. 

“LATIN AMERIKA ANLATISI BIR ‘MIT’ MI 
YOKSA BIR GERÇEKLIK MI?”

Bu kapsamda seminer sırasında yöneltilen Latin Ame-
rika’dan gerçek bir bütün olarak bahsedilip bahsedi-
lemeyeceği, ülkeler arasında gerçekten bir geçişlilik; 
birbirini etkileme mekanizmalarının olup olmadığı, 
bütüncül bir Latin Amerika anlatısının bir “mit” mi 
yoksa bir gerçeklik mi olduğuna yönelik soruya yanıt 
olarak; ortak dil ve sosyal alanlardaki bazı benzerlikler 
dışında kıta olarak büyük bir benzerlik olmadığı, Latin 
Amerika’nın hem coğrafi olarak oldukça büyük hem 
de kültürel olarak çok çeşitli unsurları barındıran bir 
kıta olduğu, gerek ülkeler arasında gerekse aynı ülke 
içerisinde çok ciddi farklılıkların bulunduğu ve bu bağ-
lamda tek bir Latin Amerika’dan bahsetmenin çok da 
mümkün olmadığı cevabı verildi.

Bölge ülkelerindeki genel siyasi ve kurumsal dengelere 
de özet olarak değinen Kadirbeyoğlu, Siyaset bilimci 
O’Donnell’e atıfta bulunarak Şili, Brezilya ve Arjan-
tin’in 1960 ve 70’lerde Donnell’ın “bürokratik otori-
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teryan rejimler” olarak tanımladığı bir askeri rejime ev-
rildiğini belirtti. Brezilya’da 1964’te başlayıp çok uzun 
süren, Arjantin’de 1966’da ve 1976’da tekrar başlayıp 
yine uzunca süre devam eden, Şili’de ise 1973’te baş-
layıp 80’lerin sonunda sona eren ve demokratik rejime 
geçilse dahi bazı politikalarda askerlerin hala söz sahibi 
olabildiği bu rejimler, Kadirbeyoğlu’na göre özellikle 
ekonomik politikalarda askerin siyasi kontrolü çok da 
fazla bırakmadığı sınırları çok belli olan bazı teknokra-
tik “iyi” ekonomik politikaların belirlendiği ve bunun 
dışına çıkılamadığı sınırlı bir demokrasiye geçilmesine 
yol açmıştır. 

“BIR YERDEN SONRA DEMOKRASI  
BU INSANLAR IÇIN ANLAMINI  
YITIRMEYE BAŞLIYOR”

1980 sonrası Latin Amerika’nın neredeyse tamamında 
demokratikleşmeyle eş zamanlı olarak neoliberal dönü-
şümlere dayalı ekonomik düzenlemeler yapıldığı ve bu-
nun bir sonucu olarak bir yerden sonra bu insanlar için 
demokrasinin anlamını yitirmeye başladığı Kadirbe-
yoğlu’nun üzerinde durduğu bir diğer nokta oldu. Bu 
bağlamda, bu dönemi anlatmak için Philip Oxhorn’un 
“düşük yoğunluklu vatandaşlık” kavramına atıfta bu-
lunularak kurumlar açısından insanların eşit muamele 
görmediği, zengin elitler ile alt veya orta gelire sahip 
grupların farklı muamele gördüğü ve bunun yarattığı 
bir takım toplumsal hareketler olduğu belirtildi. Son 
döneme geldiğimizde de bunun devam niteliğinde çe-
şitli dalgalanmaların bölgede gözlemlendiği belirtildi 
ve çeşitli Latin Amerika ülkelerindeki dalgalanmaların 
sebepleri özet olarak açıklandı. 

“LATIN AMERIKA’YI DIĞER BÖLGELERLE 
KARŞILAŞTIRIRSAK EN ZENGIN %20 ILE 
EN FAKIR %20 ARASINDAKI UÇURUMUN 
DAHA KÖTÜ OLDUĞU BIR TEK YER VAR.  
O DA SAHRAALTI AFRIKA.” 

Kadirbeyoğlu konuşmasında, bölge ülkelerinin 2014 
yılı ve sonrası gayri safi yurtiçi hasılalarını incelerken; 
özellikle Meksika, Arjantin, Şili ve Uruguay’ın oldukça 
iyi durumda olduğu ancak gelir dağılımına bakıldığın-
da çok ciddi eşitsizliklerin olduğunu belirtti.  En zengin 

%20 ile en fakir %20 arasında ciddi bir uçurum olduğu 
mevcut toplumsal hareketlerin de zeminini oluşturan 
bu eşitsizliğin özellikle de bölgedeki neoliberal dönü-
şümler sonrası arttığı yine Kadirbeyoğlu tarafından be-
lirtildi. Bu eşitsizliğin ciddiyetine dikkat çekmek için 
diğer dünya ülkeleriyle Latin Amerika karşılaştırıldı-
ğında, en zengin %20 ile en fakir %20 arasındaki uçu-
rumun daha kötü olduğu tek bölgenin Sahraaltı Afrika 
olduğu vurgusu yapıldı.

Katılımcılarla Latinobarómetro verilerini de paylaşan 
Kadirbeyoğlu, bu verilere göre insanların en önemli so-
runları olarak işsizlik, finansal ve ekonomik sorunlar ve 
güvenlikle ilgili sorunların ön plana çıktığını belirtti.

ŞILI

Şili özelinde değerlendirme ve yorumlarda bulunan 
Umut Aydın, konuşmasını Şili’de son bir buçuk ayda 
olan protestolar ve bunların nedenlerini açıklamaya 
ayırdı. Bu doğrultuda, Şili’de son aylarda olan geliş-

“Demokratik rejime 
geçilse dahi sınırların 

çok net olduğu, 
belirli ekonomik 

kararların siyasetin 
artık malzemesi 

olmadığı, teknokratik 
birtakım ‘iyi’ 

ekonomik politikaların 
belirlendiği çok sınırlı 

bir demokrasiye geçildi.”
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meleri özetleyerek konuşmasına başlayan Aydın, Ekim 
başında metro ücretlerinin artışını takiben öğrencile-
rin başlattığı protestoların büyüdüğünü ve bunun 
sonucunda büyük şehirlerde OHAL ilan edildiğini 
ve askerin düzeni sağlamak amacıyla sokağa çıktığını 
anlattı. 

Umut Aydın, askerin sokağa çıkmasının sembolik ola-
rak önemli olduğunu çünkü askerin Şili’de diktatörlü-
ğün bitimi olan 1990’dan itibaren ilk kez sokakta görü-
lüyor olduğunu belirtti. Umut Aydın’a göre bu pek çok 
Şilili için büyük bir travma yaratırken sadece alt ve orta 
gelirden insanların değil üst gelir grubundan da pek 
çok insanın katıldığı daha geniş kapsamlı protestoların 
olmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak, 25 Ekim günü, 
toplam nüfusu 6 milyon olan Santiago’da 1.2 milyon 
insanın katıldığı büyük bir barışçı protestonun gerçek-
leştiği belirtildi. 

Şili devlet başkanı Piñera’nın, protestoların 5. günün-
de protestolara karşı olan tutumunu değiştirdiği ve 
halktan özür dilediği ve bir sosyal reform paketi öne 
sürdüğü yine konuşmada belirtilirken, Piñera’nın 
sosyal reform paketinin protestoların büyüklüğüne 
göre çok cılız kaldığı ve gösterilerin devam etmesini 
engelleyemediği belirtildi. Protestoların herhangi bir 
lideri, destekleyen bir muhalif parti ya da grup olma-
dığını da belirten Aydın, protestoların sonucunda 
1980’den kalma mevcut darbe anayasası yerine sosyal 
hakları ön plana çıkaran yeni bir anayasa isteğinde uz-
laşılmaya başlandığını belirtti. 

“ŞILI’YI BIRAZ BILENLER IÇIN BU 
PROTESTOLARIN VE SOSYAL PATLAMANIN 
OLMASI ÇOK BÜYÜK BIR SÜRPRIZ 
OLMADI”

Protestoların sebeplerini de inceleyen Umut Aydın, 
Şili’yi bilenler için bu protestoların sürpriz olmadığını 
belirtti. Bunun birincil nedeni olarak ülkede giderek 
artan eşitsizlik ve buna paralel olabilecek şekilde siyasi 
partilerin halktan tamamen kopmuş olmasını öne sür-
dü.  Eşitsizlikle ilgili önemli bir nokta olarak Şili’nin 
aslında OECD üyesi de olan zengin bir ülke olduğu 
ancak en zengin %20’lik kesimle en fakir %20’lik kesim 
arasında ciddi bir uçurum olduğu, büyüme söylemiyle 

halkın yaşadığı refah arasında ciddi bir zıtlık olduğu 
belirtildi. İnsanların neden protesto ettiklerini bile an-
lamayan siyasi elitlerin varlığı, halkın kadınların kürtaj 
hakkı gibi pek çok konuda siyasetçilerin çok ötesinde 
olması yine Umut Aydın’ın konuşmasında vurguladığı 
konular arasında yer aldı. 

Konuşması sırasında katılımcılardan gelen soruları da 
yanıtlayan Aydın, Şili’deki protestoların neden beklen-
dik olduğu ile ilgili soruya cevap olarak ülkede genel 
bir protesto kültürü olduğu, genç kuşağın askeri dik-
tatörlük altında yaşamadığı ve buna bağlı olarak pro-
testo etmeye daha yatkın olduğu, 2018 sonrası artan 
ciddi feminist protestoların olduğu, anayasada sosyal 
haklara yer olmadığı ve bunun halkın artan sağlık, eği-
tim, emeklilik gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını 
karşılayamadığı ve tüm bunların sonuçları olarak da 
mevcut protestoların da çok da sürpriz olmadığı yanı-
tını verdi. 

ARJANTIN 

Mert Arslanalp, Arjantin’in geçtiğimiz sonbaharı böl-
genin geri kalanına göre daha sakin geçirdiğini belir-
terek geçtiğimiz Ekim ayında ülkede gerçekleşen se-
çimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arjantin’de 
seçimler olduğu ve seçimleri sol Peronist aday Alberto 

“Asker, diktatörlüğün 
bitmesinden beri sokağa 

çıkmamıştı.  
Onları tekrar sokakta 
görmek pek çok Şilili  
için ciddi bir travma 

yarattı”
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Fernandez’in kazandığı ancak bunun toplumsal çal-
kantılara yol açmadığı belirtildi. Bu bağlamda, 1983’te 
demokratik yönetime geçildiğinden beri Arjantin’in 
gücü bir iktidardan diğerine geçirebildiği ve bunun si-
yasi çalkantılara yol açmadığı vurgulandı. 

Arslanalp konuşmasında, siyasi çalkantı olmamasına 
rağmen son 4-5 yıldır Arjantin’de ciddi bir ekonomik 
çalkantı olduğu ve bunun seçim sonuçlarına etki ettiği-
ni belirtti. Bu çerçevede, Arjantin tarihine genel olarak 
bakıldığında bir örüntü olduğu belirtildi. Bu örüntü, 
ekonomik koşulları bağlı olarak Peronistlerin bir dö-
nem iktidarı kaybettiği ve yerini merkez sağdan birile-
rine bıraktığı akabinde ekonominin daha kötü olduğu 
ve Peronistlerin sonraki seçimde tekrar iktidara geldiği 
bir örüntü şeklinde açıklandı.

“ARJANTIN’DE RADIKAL SOLA ÇOK CIDDI 
BIR KAYIŞ OLMAYACAĞINI TAHMIN 
EDIYORUM.”

Yeni seçim sonuçlarının Arjantine’e neler getirebilece-
ğini de tartışan Arslanalp, ülkede, sola kayma olduğunu 
belirtirken bunun çok da güçlü, radikal bir sola kayma 
olmayacağı görüşünü belirtti. Bunun sebepleri olarak 
hükümetin ciddi bir dış borca sahip olduğu, ülkede 
enflasyonun çok yüksek olduğu ve bu sebeple ülkenin 
sosyal harcama marjının çok düşük olduğu belirtildi. 
Buna ek olarak, küresel ekonomideki yavaşlamanın 
kendisi ve Arjantin’in tarım ürünlerinin ihracatına 
dayalı ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda, bu-
nun; sosyal harcamalarda bir sıçramaya yol açacak bir 
artış meydana getiremeyeceği yorumu paylaşıldı. Daha 
temkinli, kriz koşullarında yoksulları koruyacak belli 
sosyal politikaları geliştirip ama bir yandan da makro 
ekonomik dengelerin gözetileceği bir politika uygula-

nacağının beklenildiği belirtildi. 

BREZILYA

Zeynep Gambetti, konuşması sırasında neoliberal, 
güvenlikçi ve biyopolitik üçgeninden çıkacak yeni fa-
şizmlerin nasıl olabileceği, bunların eski faşizmlerden 
nasıl farklı olabileceği tartışmalarına değinerek teorik 
bir çerçeve üzerinden Brezilya siyasetini inceledi. 

Brezilya siyasi tarihiyle ilgili genel bir siyasi perspektif 
sağlayan Gambetti, 1964-1985 arası ülkede askeri yö-
netim dönemi olduğunu, 1985 sonrası iki partili bir 
dönemin olduğunu anlattı. Ülkede 2010’ların başın-
dan itibaren etkisini hissettiren ekonomik kriz ve nere-
deyse her üç siyasetçiden birinin dahil olduğu, devlete 
ait petrol şirketi Petrobras üzerinden dönen büyük bir 
yolsuzluk skandalının ortaya çıktığı ve bunun da ülke-
deki siyasal sistemin çöküşüne rol açtığı belirtildi. Tüm 
bunların sonucunda, halkın mevcut siyasetçilerin hiç-
birini istemediği ve tamamen yeni bir siyasi figür olan 
ve halen Brezilya’nın devlet başkanı olan aşırı sağcı li-
der Jair Bolsonaro’nun iktidara geldiği belirtildi. 

“21. YÜZYILDA FAŞIZM BELKI DE 
ORDULARA IHTIYAÇ DUYMAYACAK.” 

Katılımcılardan gelen Almanya ve İtalya örnekleriyle 
karşılaştırıldığında, Brezilya’nın faşist bir yönetime 
sahip olduğunu söylemenin erken olup olmadığına 
yönelik soruya Gambetti; bunun faşizmden ne anla-
dığımızla ilgili olduğu, 21. yüzyıl faşizminin 20. yüzyıl 
faşizmiyle aynı şekilde oluşmayabileceği belki de yeni 
faşizmin ordulara bile ihtiyacının olmayacağı çünkü 
çok daha farklı silahları olabileceği yanıtını verdi.
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