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BÝR KAVRAM KAPÝTALÝZM NEYÝ ANLATIR? TÜRKÝYE'DE KAPÝTALÝZMÝN VE FETÝ
ÝNÞA SÜRECÝ

0lan Edilmemi_ Sava_:

Bir Kavram Kapitalizm ve Türkiyede Kapitalizm

Ayr1ca, ekonomi biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlan1labilir, ne de kimyasal ay1raçlardan. Her ikisinin de yerini,
soyutlama gücü almal1d1r. Ancak, burjuva toplumda emek ürününün meta-biçimi -ya da meta1n deer-biçimi- ekonomik hücrebiçimidir. Bu biçimlerin tahlili, s1 bir gözlemciye, küçük ayr1nt1lar gibi gelebilir. Asl1nda da, küçük ayr1nt1lar üzerinde durulmakta
ama t1pk1 mikroskobik anatomide yap1ld11 gibi.

(K. Marx, Kapital, Önsöz)

Gerçeklikle gerçekliin bilgisi aras1nda ilan edilmemi_ bir sava_ sürüyor. Arkada_1m/meslekta_1m ^. Gürça Tuna bu ilan
edilmemi_ sava_1n izini Türkiye gerçeinde sürüyor. Çal1_mada kapitalist toplumsal ili_kilerin serpilip geli_mesinin temel
belirleyenlerinden art1-deer yaratman1n yani üretken sermayenin belirgin hale geldii y1llar1n (1950lerin sonlar1ndan
itibaren ve 1960lar1n sonlar1) analizi yap1larak iki düzlem aras1ndaki ili_ki kurulmaya çal1_1lacakt1r. 0ki düzlem
ifadesinden kastedilen _ey, Türkiyede kapitalist geli_menin belirginle_tii y1llar1n olgusal gerçeklii ve bu gerçekliin teorik
olarak bize sunduu olanaklard1r. Bu olanaklar1n 1srarla i_aret edilmesindeki temel kayg1 sadece tarihin bir dönemini doru
anlamakla s1n1rl1 deildir. Kapitalizmin süreklilik arz eden sermaye birikim mant11n1 anlamak ve daha da önemlisi bu
mant11n daha bir belirleyici olduu günümüzün hangi kavramsal düzeneklerle ve nas1l anla_1lmas1 gerektiini göstermektir.
Türkiye gerçei ve bu gerçein teorik olanaklar1 elinizdeki kitapta Marksist kavramlar dolay1m1nda, Marksist kavramlar
1_11nda analiz ediliyor. Kavramlar idealize edilmeden, olgular çoulluunda boulmadan (bizi de bomadan) bu iki düzlem
aras1nda gerekli balant1lar kuruluyor.

Gerçekliin bilgisi, gerçekliin varolu_ ko_ullar1 ve ona ula_ma amac1 ile dorudan balant1l1d1r. Olgusal gerçeklik ve onlar1
anlamam1za olanak salayan kavramlar aras1 ili_kiler, kapitalist sanayile_me ile daha dinamik ve zorlu bir biçim alm1_t1r.
Özellikle tarihsel bir örtü_menin ürünü olan sanayile_me ve kapitalizmin dinamik i_leyi_i bilgiye ula_may1 çok daha zorlu k1l1yor

Bu zorluu nas1l a_aca1z? Soyutlama ve soyutlaman1n ürünü olan kavramlara ba_vurarak. Kelimelerle konu_ur, kavramlarla
dü_ünürüz. Kat1 olan her _eyin buharla_t11 dönemin y1k1c1l11ndan kavramlar/kavramlar1m1z da kurtulamad1. Kavramlara,
kavramlar1m1za yap1lacak çar1 dü_ünmeye, soyutlama yeteneklerimizi canl1 k1lmaya yönelik çar1d1r. Soyutlama sürecinin
temel malzemesi yani kavram üretilecek malzeme gerçekliktir. Dü_ünmeye yönelik çar1 asl1nda gerçeklie yönelik çar1d1r. Gerçe
Kapitalizm. Gerçeklik: Sanayile_me. Tarihsel geli_im sürecindeki gerçeklii i_aret etmek için kulland11m1z iki kavram. Bu iki
kavram çoul, çok dei_kenli olu_ halindeki gerçekliin somut bütünselliini bizlere veriyor. Ama bu somut bütünsellik kapitalist
sanayile_me sürecinde sadece geni_leyerek yeniden üretim deil ama her süre/zaman içinde geni_leyen yeniden üretim bir dizi
farkl1l11n üretilmesi ve bir a_amadan sonra farkl1l1klar1n tetikledii geni_leyen yeniden üretimdir. 0lan edilmeyen sava_1n
süreklilik arz etmesinin temel nedeni bu farkl1l1klar1 yaratarak geni_leyen ve bir a_amada ise farkl1l11n geni_leyen
yeniden üretime yol açmas1d1r. Bu belirlemeyi farkl1 bir dille asl1nda K. Marx i_aret etmi_tir. Kapitalizm üretim sürecinde
sadece meta üretmez ama geni_leyerek yeniden üretimi için art1k-deer üretir. Geni_leyen yeniden üretimin kayna1 canl1 emek
ve canl1 emein enerjisinin aç1a ç1kard11 deerdir. Canl1 emein ücreti, enerjisinin bir k1sm1na kar_1l1k gelir: Canl1 emein
kendisini yeniden üretecek bir miktar. Ama kar_1l11 ödenmemi_ enerji, yani art1k kapitalist sanayile_menin temel
belirleyenidir. Bu kar_1l11 ödenmemi_ emek hem kapitalist ve hem de i_çi s1n1f1n1n zaman içinde geli_ip serpilmesine
neden olur. Üretim sürecinde yarat1lan art1k, metaya içkin olduu için mutlaka yeniden para biçimine dönü_melidir. Biz buna
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realizasyon diyoruz. Realizasyon metaya içkin olan enerjinin para biçiminde aç1a ç1kmas1 anlam1na gelir, ama bu para
biçimini çok daha önemli k1lan bir dizi nedenden dolay1 yeniden üretime aktar1lmas1 yani yeniden deerlenmesi (revolarization) gerekiyor. Bu bir anlamda sermaye sürecinin tekrar1 yani geni_leyen yeniden üretimi anlam1na gelirken,
asl1nda bu tekrar toplumsal aç1dan kapitalizmin yap1sal mant11n1n sosyalizasyonu anlam1na geliyor: Bir ba_ka deyi_le
elde edilen art1-deerlerin tetikledii geni_leyen yeniden üretim. Realizasyon ve deerlenme (volarizasyon) zorunluluu bu
mekanizmay1 gerekli k1lar. Farkl1l1klar yaratan geni_leyen yeniden üretim mekanizmas1 varolan anlam1nda gerçekliin
farkl1la_arak yeniden üretilmesidir. Tam da bu nedenden dolay1 gerçeklikle gerçekliin bilgisi aras1ndaki ilan edilmemi_
sava_ süreklilik arz eder. Tam da bu nedenden dolay1 bir zaman dilimi içinde geli_tirdiimiz kavramlar1n farkl1la_arak
dei_en gerçeklik içinde sürekli bilenmesi gerekiyor. Yoksa körelirler. Dier yandan bu kavramlar1 tan1mlarken s1kça yap1lan bir
hata ile bu kavramlar1 iktisada ya da sosyolojiye ait kavramlar olarak tan1mlayamay1z. Farkl1l1klar yaratan geni_leyen
yeniden üretim mekanizmas1 tam anlam1yla toplumsal alanda zaman içinde tüm toplumsal olan1 belirleyen bir dinamie
sahiptir. Bu dinamii i_aret eden kavramlar iktisat ya da ba_ka disipline indirgemeyecek kadar toplumsald1rlar.
0ndirgendikleri gerçekliin genellikle eksik ve feti_le_tirilmi_ bilgisini verecektir. Farkl1l1klar yaratan geni_leyen yeniden
üretim mekanizmas1/i_leyi_i kendi içinde bir dizi çeli_kili içsel balant1lar olan somut bütünü yeniden yeniden in_a eder. 0n_a
sürecinin mant11 yap1sal olarak ayn1 iken, in_a sürekli farkl1l1klar yaratarak kendini devindirir.

Anlat1lan bu dinamik süreç yap1sal homojenle_me ve kendine benzerlerin toplam1 olan bir yap1 ve bu yap1n1n sürekli
kendinin tekrar1 olarak analiz ediliyor. Geni_leyen yeniden üretim bir homojenle_me ve süreklilik arzeden tekrar deildir.
Dü_en kâr oranlar1 her zaman ayn1 somut içerie sahip kâr oranlar1n1n dü_ü_ü deildir. 0_te kavramlar1n ta_la_t1r1lmas1 tam da
bu noktada ba_l1yor. Gerçekliin dinamik dei_imini farkl1la_arak geni_lemesini anlamam1z1/analiz etmemizi önleyecek bir
yöntem tarz1 bu. Yöntemsel olarak kolaya kaçma. Sabah erken okula gitmesi gerektii söylenen küçük çocuun verdii; geçen hafta
gitmi_tim ya cevab1na benzer bir kaç1_ hali. Sermaye birikiminin farkl1la_arak geni_leyen yeniden üretiminin zaman içinde
yarataca1 somut bütünsellik, her zaman farkl1 toplumsal etkile_imlere sahip olacakt1r.

0lan edilmemi_ sava_1n iki temel belirleyeni bir yandan canl1 emein enerjisi ile biçimlenen varolu_ metala_t11 için dier
metalar gibi analiz ediliyor. Canl1 emein kendi enerjisine yabanc1la_mas1 ve meta formunda feti_izmi beslemesi bilgi
üretim sürecini çok daha zorlu k1l1yor. Bu zorluu Keynesyen ulusal muhasabe sistemi çok daha feti_istik bir hale getiriyor.
Canl1 emein enerjisi ile can verdii tüm toplumsal canl1-kanl1 varolu_ yat1r1mlar, tassaruflar, milli gelir gibi bütünselle_tirilmi_
verilere dönü_türülüyor. Türkiye gibi geç kapitalistle_en geç ulus-devletlerde kalk1nmac1-ulusalc1 dil/istekler Keynesyen ulusal
muhasebe sistemi ile örtü_tüü oranda ya_anan süreci anlamak-analiz etmek çok daha da zorla_1yor.

Sevgili arkada_1m Gürça bu sorunlarla k1yas1ya mücadele ediyor. Farkl1l1k yaratarak geni_leyen yeniden üretimini
belirleyen temel dei_ken olan üretken sermaye kavram1 ve bu kavram1n olu_um sürecini Türkiye pratiinden hareketle analiz
ediyor. Yukar1da anlat1lan mekanizma aç1s1ndan üretken sermayenin tarihsel geli_imi, kapitalizm kavram1n1n yap1sal
belirleyenlerinin olu_mas1 anlam1na geliyor. Gürça1n deimi ile Kapitalizmin in_a sürecinin dinamii olan üretken sermayenin
olu_um-geli_im sürecini incelemek, Türkiyenin yak1n dönem kapitalist geli_me sürecindeki toplumsal dei_menin kavranmas1
için de önemlidir. Ama Gürça sadece olgu-kavram aras1ndaki ili_kileri dinamik bir _ekilde ele alm1yor, çok daha önemlisi
yukar1da i_aret edilen feti_izm-yabanc1la_ma sürecinin bilgi üretim sürecinde yaratt11 etkileri de çal1_mas1nda ele al1n1yor.
Yazar1m1z sorunu aç1k bir _ekilde; Türkiyede kapitalistle_me sürecine yönelik teorik-kavramsal tart1_man1n çok s1n1rl1
olduu a_ikârd1r demekle kalm1yor ve devamla üretken sermayenin birikimini sadece nicelik yönünden ele alan popülizm ve
benzeri dola_1m/bölü_üm merkezli analizlere ele_tirel yakla_1yor. Yakla_1m1n1 sermaye, zenginlik birimi deil, toplumsal
taraflar1 olan toplumsal bir ili_kidir diyerek netle_tiriyor. Bu netlik kavram ve olgularla zenginle_tirildii ölçüde feti_istik iktisat
temelli analizleri de gündemine alm1_, ele_tirmi_ oluyor.

^. Gürça Tunan1n elinizdeki çal1_mas1 gündelik hayat1m1z1 bir karabasan gibi içine alan ve her hareketimizde plastik bir
hapishane gibi bizi daha bir ku_atan kapitalizmin olu_umunun bu topraklara özgü geli_imini anlat1yor. Bir kavram1n
ya_amla içerik kazanmas1 anlat1l1yor. Bu anlat1m Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1n1n çabas1 ile dola_1ma giriyor. SAV1n
gerçekle_tirmeye çal1_t11 büyük tabloda önemli bir eksiklik gideriliyor. Tablo daha bir belirgin hale geldi. Büyük tablodaki
eksiklikleri gidermede büyük bir emek-heyecanla çal1_an Serap Kurta çok te_ekkür ederim. Ama hala yap1lacak çok ama çok i_
var. Farkl1l1k yaratarak geni_leyen kapitalist geli_me kimseyi usta ve hiçbir bilgiyi mutlak k1lm1yor. Sözü burada Turgut
Uyara b1rakmal1:

Halbuki acemilik. Efendimiz acemilik. Bir ta_ alacaks1n1z. Yontmaya ba_layacaks1n1z. ^ekillenmeye yüz tutmu_ken
atacaks1n1z elinizden. Bir ba_ka ta_, bir ba_ka ta_ daha. Sonunda bir y11n yar1m yamalak biçimler b1rakacaks1n1z.
Belki ba_kalar1 sever, tamamlar. Ama her ta_a sar1l1rken gücünüz, a_k1n1z, korkunuz yenidir, tazedir.
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