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DÜÞÜNCE FABRÝKALARI SERMAYENÝN HARÝCÝ BELLEÐÝ

Sunu_

Goethe arkada_1 Schillere ya_am ilkesini aç1klar; Etkinliini art1rmadan ya da dorudan doruya canland1r1p (ya_am1ma)
bir _ey katmadan bana yaln1zca bilgi veren her _eyden nefret ediyorum. (Aktaran, F.Nietzche)

Bana yaln1zca bilgi veren her _eyden nefret ediyorum. Goethenin bu ifadesi her ne kadar insanl11n tüm tarihsel deneyimi
için geçerli olsa bile, bilginin ya_ama bir _ey katmas1, ya_am1 dönü_türmesi kapitalist sanayile_me sürecinde çok daha belirgin
bir hal ald1. Kapitalist sanayile_me ve kapitalist modernle_me insan1n ya_am ortam1n1 (insan-doa/insan-insan) h1zla
dönü_türmü_tür. Bu muazzam dönü_ümün önemli belirleyenlerden biri (de) bilgidir. Bilgi ve bilgi üretim süreci kapitalist toplumsa
ili_kilerin merkezinde yer al1r.

Özlem Tezcek elinizde tuttuunuz çal1_mas1nda dei_im/olu_um halindeki bir gerçeklik olarak bilginin sistematik bir _ekilde
üretildii dü_ünce fabrikalar1n1 analiz ediyor. Sevgili Özlemle doktora tezi için bir isim ararken çal1_ma sürecinde edindiimiz
bilgilerden hareketle Dü_ünce Fabrikalar1 ismini uygun bulduk. Ama arkada_lar için isim pek fazla anlaml1 gelmedi. Çal1_ma
tez olarak sunulduktan k1sa bir süre sonra kitap dünyas1na bir kitap dü_tü: Fikir Üreten Fabrika TÜS0AD1n ilk On y1l1 19701980.

Desene bugün fikir üreten bir fabrika kurmaya karar verdik! (F. Berker ve G. Uras, Fikir Üreten Fabrika, 9)

Fikir üreten fabrika ifadesi TÜS0AD1n ilk on y1l1n1 yazan Feyyaz Berker ve Güngör Urasa ait deil. Abdullah Lokantas1nda
TÜS0AD1n kurulu_ karar1 verildikten sonra lokantadan ç1karken Vehbi Koçun tan1mlamas1. Bilgi üretimine ili_kin böyle bir
tan1mlama yap1lacaksa hiç ku_kusuz meta üretiminin Türkiyedeki duayeni Vehbi Koç yapar. Türkiyede kapitalist
sanayile_menin belirli bir a_amaya ula_t11n1n ifadesi olan TÜS0AD1n kurulu_u, Türkiyede kapitalist birikimin Koçlar1n1 bir
araya getiren _emsiye bir örgüttü. Koçlar kendi ç1karlar1n1 ortak bir güce dönü_türmek için TÜS0AD1 kuruyorlar. Ç1karlara uygu
dü_ünsel ortam1 haz1rlamaya yönelik olarak TÜS0AD1n geçen onca zaman içinde çok ama çok ba_ar1l1 olduunu söyleyebiliriz.
Ba_ar1n1n önemli göstergelerinden birisi de, sermaye/sermayelerin kendi ç1karlar1na uygun ihtiyaç duyduklar1 bilgiyi bilfiil
kendi _emsiye örgütleri ile deil, sahip olduklar1 iktidar ve güç donan1mlar1na bal1 olarak organize bilgi üreten yap1lar
arac1l11yla elde etmesi olmu_tur. S1n1f bilincinden bahsettiimiz her yerde art1k _unu diyebiliriz: sermayeler harici bir
bellek ve dü_ünce üretim i_levi gören dü_ünce fabrikalar1 üretiyorlar. Türkiyede de olu_um halinde olan bu yeni yap1lanman1n
sonuçlar1 kadar bu yap1lanmaya yol açan mekanizmalar da özel anlam/önem ta_1maktad1r. Dü_ünce fabrikalar1n1n
sermayenin kendi etkinlii d1_1nda kendine özgü olu_umlara/kurumlara dönü_mesi, kapitalizmin yap1sal belirleyenlerini
anlamam1z1 salayacak ipuçlar1 sunuyor. Bu belirlemelerin Türkiyede gerçekle_mesi ise bu topraklarda kapitalist
modernle_menin özelliklerini anlamam1za olanak sal1yor.
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Dü_ünce fabrikalar1na duyulan ihtiyaç, iktidar ili_kileri içinde biçimlenen bilginin üretim ko_ullar1n1n daha bir sistemin yap1sal
mant11 içinde biçimlenmesine neden olmu_tur. Yap1sal mant1k derken her _eyin dei_im deerine dönü_mesi yani
metala_mas1n1 kast ediyorum. Bilginin metala_mas1, bilginin tamamen dei_im deerine dönü_ümü e_ zamanl1 olarak bilgi
üretim sürecinin kendi içinde çe_itlenmesine yol açm1_t1r; üniversitelerin içinde piyasa için bilgi üreten ara_t1rma merkezleri,
sermaye örgütlerine bal1 dü_ünce fabrikalar1 (TÜS0AD-EAF/TOBB-TEPAV vs.) ve tamamen piyasa için ba1ms1z bilgi üreten
fabrikalar. Kitapta bu farkl1la_man1n detayl1 bilgisini bulacaks1n1z.

Dü_ünce fabrikalar1 sadece bilginin dei_im deeri olarak belirgin bir biçim almas1na neden olmam1_, bilgi üretim sürecinin
içerenlerini de önemli ölçüde etkilemi_/dönü_türmü_tür. Say1lar1 günden güne artan bilgi i_çileri (knowledge workers) ve bunlar1
çal1_ma ko_ullar1n1 da belirleyecek yani bilgi kapitalist sanayile_menin boyunduruk alt1n alacak mekanizmalar1 harekete
geçirmi_tir. Bu mekanizmalar ve bu mekanizmalara tabi olan bilgi i_çileri üzerine daha detayl1 çal1_malar1n yap1lmas1
gerekiyor.

Dü_ünce fabrikalar1n1n yeni ko_ullar içinde biçimlenerek önemlerini artt1ran güncel nedenler dorudan kapitalist
modernle_menin/sanayile_menin ula_t11 a_ama ile ilgilidir. Kapitalist modernle_me/sanayile_me gerek genel olarak
toplumsal olan1n ve çok daha belirgin biçimde tekil sermayeler için risk ve dolay1s1yla belirsizliklere neden oluyor. Risk ve
belirsizliklerin kayna1nda sermaye birikim zorunluluu yat1yor ve bu zorunluluk birikimin ula_t11 her a_amada daha bir
zorla_1yor. Birikim sermayenin deerlenme zorunluluuna bal1 olarak mekânsal geni_leme (yerelle_me ve küreselle_me) ve
yeni alanlara yönelme (doan1n, dü_üncenin, eitimin, sal11n vs metala_mas1) ihtiyac1n1 art1rd1kça yeni malumatlara,
bilgilere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Kapitalist modernle_menin/sanayile_menin artan yap1sal egemenlii beraberinde
sistemin iki de bir krize girmesine neden oluyor. Artan kriz gerek sermayelerin ortak kolektif uzun erimli varl11n1 ve
gerekse tekil sermayelerin varl11n1 olumsuz etkiledii ölçüde, gelecek korkusu ayn1 zamanda gelecee yönelik belirsizlii a_ma
ihtiyac1n1 douruyor. Bilgi bu anlamda bugün ile gelecek aras1nda köprü i_levi görüyor, ama köprüyü sadece sat1n alma gücü ola
kullan1yor. Tezcekin çal1_mas1nda gözlemlenecei üzere dü_ünce fabrikalar1 sadece sermayelerin dorudan ç1karlar1 için
dü_ünceler üretmez ama ayn1 zamanda sistemin artan krizleri ile daha belirginle_en me_ruluk krizlerine kar_1 da dü_ünce
üretme ihtiyac1 art1yor. Tüm bu dei_imler; bilginin dei_im deeri için üretildii, ayr1 ve kendi içinde örgütlenmi_ dü_ünce
fabrikalar1n1n geli_mesine neden oluyor.

Kapitalist sanayile_me ba_1ndan itibaren bilgiyi önemli k1lm1_t1r ifadesini biraz daha açmam1z gerekiyor. Olu_um
halindeki dü_ünce fabrikalar1 bize sadece günümüze özgü bir mekanizmay1 deil ama sistemin yap1sal dilini de verecek nitelikte.
Bana yaln1zca bilgi veren her _eyden nefret ediyorum ifadesi dorudan gerçeklikle bilgi aras1ndaki dinamik ili_kiyi veriyor.
Bu ili_ki üzerinde biraz daha durmam1z gerekiyor. Özlem Tezcekin kitab1nda i_aret ettii gibi:

kapitalizmin var olmas1n1 salayan ve özgün bir toplumsal üretim ili_kileri biçimini i_aret eden bilgiler topluluu, pre-kapitalist
toplumsal gerçeklie müdahale etmi_, onu dönü_türmü_ ve nihayetinde kurulan yeni toplumsal gerçekliin mutlak ve evrensel bilgis
haline gelmi_tir.

Tezcekin bu aç1klamalar1ndan hareket edecek olursak o zaman içinden geçtiimiz toplumu tan1mlamak için kullan1lan ve
oldukça da etkili olan bilgi toplumu kavram1 ile nas1l bir ili_ki kuraca1z? Bu kavramdan hareketle yap1lan analizlere yönelik
tepkimiz kapitalist sanayile_menin sahip olduu yap1sal özellikleri ve çok daha önemlisi bu özelliklere içkin s1n1fsal çeli_kileri
gizlemesidir. Ama dier yandan bilgi toplumu kavram1na yönelik ele_tiriler ise bu yöndeki analizleri ele_tirmek ile bilginin
kapitalist sistemdeki önemi aras1ndaki farkl1l11 göz ard1 ediyorlar. Bilgi toplumu temelli analizlere hay1r demeliyiz, ama
kapitalist sanayile_me için bilginin çok önemli olduuna da 1srarla i_aret etmeliyiz. Sadece i_aret deil neden önemli olduunun
da detayl1 olarak analiz edilmesi gerekiyor. Bu balamda ilk ifade _udur: Kapitalist sanayile_menin olu_umu ve
geli_iminde bilgi ve bilgi üretim süreci her zaman için çok belirleyici olmu_tur. Belirleyiciliinin birbiriyle ili_kili birçok nedeni
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olmakla birlikte burada i_aret etmek istediim iki temel dinamik var: 0lk dinamik sanayi devrimi ve ikincisi de kapitalizmdir.
Tarihsel olarak birbiriyle örtü_en bu iki düzenein ikisi de bilgi ve bilgi üretim sürecini çok önemli k1lar. 0lk dei_ken, sanayile_me,
toplumsal ihtiyaçlar1n kar_1lanmas1nda önemli bir dei_ime kar_1l1k geliyor. Toplumsal yeniden üretim için gerekli ihtiyaçlar
mihver unsur olan toprak ve tar1msal faaliyetten imalata geçi_i i_aret ediyor. Doadan elde edilen ürünler üzerinde i_lem
yaparak (emek-gücü ve makinelerle) gerekli olan ihtiyaçlar yarat1l1r. Sanayi devrimi ve sanayile_meyi i_aret eden bu
tan1m1zdaki iki eylemliliin ikisi de bilgiyi gerekli k1l1yor; doadan hammaddeyi çekip almak ve i_lemek. 0_lemek ifadesi ise
bir yandan i_lemi yapacak emek-gücünün (dei_ken sermaye) nitelik bilgiye sahip olmay1 ve dier yandan girdilere yeni biçim
verecek makinelerin (dei_mez sermaye) üretilmesi. Asl1nda tüm bu i_lemleri emek üzerinden tan1mlayabiliriz. Doadan
i_lenecek girdileri çekip almak için emek-gücüne ihtiyaç duyulacak ve bu girdiler üzerinde i_lem yapmak için kullan1lacak
makineleri üretmek için emek gücüne ihtiyaç duyulacak ve sonuç olarak girdiler ile makineler aras1nda harekete geçirici güç olara
üretimde kullan1lan emek-gücü. Bu üç eylemlik halinin de bilginin farkl1 biçimlerini içerdiini söyleyebiliriz. Sanayile_menin insan1
tarihsel bilgi donan1m1n1n bir ürünü olmas1, tarihsel olarak artan i_bölümünün ula_t11 a_amay1 i_aret etmesi aç1s1ndan özel b
önem ta_1yor. Doan1n bir parças1 olan insan1n doadan farkl1la_arak doa üzerinde egemenliini in_a etmesi ve kapitalist
sermaye birikim mant11 ile örtü_mesiyle birlikte bilgi çok daha önemli ve dahas1 teknik/nötr olmayan s1n1fsal bir özellie
dönü_mü_tür. Bu iki düzenein etkile_imini K. Marx1n inan1lmaz anlat1m1ndan aktarmak gerekiyor: Makine k1l11ndaki
nesnelle_mi_ emek, bizzat emek süreci içersinde, egemen bir güç olarak canl1 emein kar_1s1na dikilir&.Toplumun
beynindeki bilgi ve yetenek birikimi, genel üretici güçler birikimi, bu süreçte emee kar_1 sermaye taraf1ndan özümsenir& (K.
Marx, Grundrisse). Kapitalist düzenein, üretimin yap1lma amac1n1 kullan1m deerinden dei_im deerine dönü_türmesi ile
ihtiyaçlar ve istekler aras1ndaki balant1 kopu_u. Bu kopu_ sadece emek ile emek-gücünün birbirinden ayr1lmas1na
(i_çile_me) neden olmam1_. Çok daha önemlisi bu ayr1_ma, üretim sürecinin iç örgütlenmesini dei_tirdii ölçüde zihin emei ile kol
emeinin de ayr1_mas1na neden olmu_tur. Sermaye birikim süreci zihin emeini egemenlik alt1na ald11 ölçüde genel toplumsal
emek, emek deil sermaye biçiminde gözükmeye ba_lam1_t1r. Kapitalist modernle_mede feti_izmin önemli kaynaklar1ndan
biri ile kar_1la_1yoruz. Bilimsel faaliyetin ve bu faaliyette harcanan zihin emeinin teknoloji ve makine olarak i_çinin
kar_1s1na ç1kar. Marx1n ifadesi ile Bilim makinede, i_çinin d1_1nda ve ona yabanc1 bir _ey olarak belirir; canl1 emek,
ondan ba1ms1z olarak i_leyen nesnelle_mi_ emee tabi k1l1n1r. (Marx, Grundrisse).

Kapitalist sanayile_me sadece emee ihtiyaç duymaz ama farkl1 düzeylerde bilgi ile donanm1_ emek-güçlerine de ihtiyaç
duyar. Yani kafa ve kol emei farkl1 düzeylerde sistemin temel girdisine dönü_ür. Ama bu dönü_üm çok daha dinamik bir biçimde
gerçekle_ir. Ve süreç bilginin önemini zaman içinde art1r1r. Niçin? Çünkü kapitalist sanayile_me sadece üretim deil, geni_leyen
toplumsal üretimdir. Ama dü_ünceme göre kapitalist sanayile_meyi dinamik k1lan farkl1l1klar yaratarak geni_leyen toplumsal
üretimdir. Üretim sürecinde yarat1lan art1-deer, sadece geni_leyen üretime neden olmaz ama çok daha önemli olan her
geni_leyen üretim toplumsal ili_kiler setinde farkl1l1klar yarat1r. Bu farkl1l1klar1n toplumsal alanda yaratt11 her etkinin
dü_ünce düzeyine ta_1nmas1 gerekiyor. Ama kapitalist sistemin sadece üretim deil ama art1-deer üretimi olduu için yarat1lan
her yeni deer yeni art1-deer üretimi içinde deerlenme zorunluluu dei_mez sermayenin geli_mesine neden olacakt1. Emein
verimliliini artt1rmaya yönelik bu geli_meler (görece art1-deer üretimi) beraberinde zihin emei ile kol emei aras1ndaki fark1
artt1rmakla kalmaz, zihin emeini daha çok sermayenin egemenlii alt1na çeker. Zaman faktörünü analize katt11m1zda
geni_leme için daha önce sermaye taraf1ndan egemenlik alt1na al1nm1_ emek ve toplumsal bilgi olarak nesnelle_mi_
zihinsel emein farkl1 bile_enlerine ihtiyaç duyulur. Dier yandan, bu bile_enlerin üretim süreci sonucunda aç1a ç1kartt11 her
art1-deer yeniden deerlenme zorunluluuna tabi olduu için sermayeler risk ve belirsizlikleri de içeren daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyar. Yarat1lan art1-deerin deersizle_meden dei_ken sermaye (canl1 emek) ile dei_mez sermaye (ölü emek) aras1nda en
uygun bile_eni bulmas1 yani sermayenin genel olarak toplumsal ortam1 ile dorudan üretim süreci içinde deerlenmesini
zorunlu k1l1yor.

Bu çerçevede, rekabet olgusu balam1nda Sabanc1 Üniversitesi ile Rekabet Forumu, mikro ve makro ekonomik ara_t1rmalar
balam1nda Koç Üniversitesi ile Ekonomik Ara_t1rma Forumu ve uluslararas1 ili_kiler balam1nda Boaziçi Üniversitesi ile "D1_
Politika Forumu" kurulmu_tur. (tusiad. org.tr)

Dü_ünce fabrikalar1 sisteme içkin bu mant1k dolay1nda geli_mi_tir. Çoul i_levi vard1r. 0lk etapta zihin emeini sermayenin
egemenlii alt1na sokmam1_, yukar1da i_aret ettiimiz stratejik öneminden dolay1 bu yöndeki etkinlikleri yat1r1m yap1lacak
bir alana çevirmi_tir. Bu alan1n temel girdisi zihin emei iken ç1kt1s1 ise metala_m1_ bilgi olmu_tur. Ama bir ad1m daha
atacak olursak üretilen bilgi genel olarak sermaye ve tekil sermayelerin ç1karlar1n1 i_aret ediyor, ç1karlar1 gerçeklie
dönü_türecek gücü içinde ta_1d11 için sadece ideoloji üretmez, gerçeklii biçimlendirerek yeniden sermaye ad1na üretirler. Kapita
sanayile_mede teknik i_bölümüne (dar anlamda) ili_kin bilgi etkin bir _ekilde hayata geçirildii ölçüde geni_ anlamda i_bölümü yan
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sermayeler aras1 ili_kilerin yolunda gitmesi için yani rekabet ve koordinasyon için de bilgi önem kazan1r. Özellikle sermayenin
farkl1la_arak geni_leyen yeniden üretimi zaman ve mekân k1s1tlar1 ile kar_1la_t11 ölçüde riskler ve belirsizlikler artar. Bu
noktada ise s1n1f bilinci, sermayenin s1n1f bilinci tekil ya da belirli bir nesnellii payla_an sermayelerin ç1karlar1n1
tan1mlayacak s1n1f bilinci yetersiz kalacakt1r. 0_te bu a_amada sermaye harici bir bilinç, harici bir bellek kullanacakt1r.

Dü_ünce fabrikalar1 sermayenin artan gücü yani harici bellei haline gelmi_tir. Bu harici bellein stratejik önemi artt1kça proje
üretimi gündelik ya_am1m1z1n bir parças1na dönü_mü_tür. Toplumsal ili_kiler ve toplumsal olan1 içeren bu durum bilgi üretim
süreçlerini etkiledii ölçüde de, sistematik bilgi üretim merkezi olan üniversitelerin inan1lmaz bir h1zla dönü_melerine neden
olmu_tur. Toplumun toplam yeniden üretimi için organize olan üniversiteler sermaye ile dolayl1 ili_kiler içinde varl11n1
sürdürürken, yeni ko_ullarda dorudan giri_imci yani kapitalist bir mant1k dolay1nda biçimlenmeye ba_lad1. D1_ar1dan gelen
bir tehdit olarak Sermaye üniversiteden defol! diyorduk. Ama _imdi üniversiteler sermaye mant11 içinde biçimlenen _irketlere
dönü_üyor. Rektörler art1k s1k1lmadan kendilerini giri_imci rektör olarak tan1ml1yorlar.

Özlem Tezcekin elinizdeki çal1_mas1 sermayenin olu_um halindeki d1_sal belleini Türkiye gerçeindeki örnekleri ile analiz
ediyor. Bu analiz kapitalizm ile bilgi aras1ndaki ili_kiyi aç1a ç1kard11 ölçüde anti-kapitalist mücadele sürecinde bilginin ne kadar
önemli olduunu da i_aret ediyor. Sistematik olarak kapitalizm ve kapitalistlerin gelecei kapitalist mant1k üzerinden
biçimlendirecei bilgi ile y1k1m sürecine kar_1 duranlar1n mücadelesine 1_1k tutacak olan bilgi. Günümüz gerçei mücadelenin bu
yönünü daha bir önemli k1lm1_t1r. Mücadele edenlerin, edecek olanlar1n ihtiyaç duyduu dei_im sürecinin bilgisi. Muhalif
yap1lar1n bilgi üretim sürecinde alaca1 yol ayn1 zamanda kapitalizme kar_1 politikle_menin h1zlanarak daha sal1kl1
olmas1na neden olacakt1r. Egemenlerin organize olan bilgi üretim sürecinin kar_1s1nda ne yaz1k ki organize alternatif bilgi
üretilemiyor. Bu yüzden bu yöndeki çabalar çok önemli ve çok anlaml1. Özlem Tezcekin çal1_mas1 sürece zaman1n1/enerjisini
katt11 için çok önemli. Ama bu önemli çaba/enerjiyi dola_1ma sokmak da bir o kadar önemli. Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1n1n
(SAV) bu ad1mlar1/enerjileri biraraya toplamas1 çok ama çok önemli. SAV1n dola_1ma soktuu çal1_malara/kitaplara
bakt11m1zda kapitalizmin, kapitalizmin Türkiye pratiinin büyük fotoraf1n1 ele verecek birbirini destekleyen çal1_malar
olduunu görüyoruz. Büyük harita her çal1_mada daha belirgin, daha görünür hale geliyor. Marksist kavramsal düzenekleri canl1kanl1 hale geçirecek önemli bir emek-çaba. Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1na, çal1_mas1 ile örenen-öreten ili_kisini kar_1l1kl1 hale
getiren Özlem Tezceke, büyük fotorafa yap1lacak anlaml1 f1rça darbelerine hayat veren sevgili Serap Kurta te_ekkür ediyorum.
Ayd1nlatma için çal1_maya, daha çok çal1_maya. Umutlanmaya devam.

0nsan1-doay1 tahrip eden kapitalizmi de_ifre etmeyen, y1k1m makinesi kapitalizmi ve kapitalistleri canland1r1p
geli_tiren, güçlendiren her çe_it bilgiden nefret ediyorum.

Fuat Ercan-Te_vikiye
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SUNU^ / FUAT ERCAN
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