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TÜRKÝYE'DE KAPÝTALÝZMÝN VE SOSYAL GÜVENCESÝZLÝÐÝN ÝNÞASI
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50 Liran1n Mutluluu ve Her Dokunduunu Alt1n Yapan Midas-Cacuslar1n Yaratt11 Mutsuzluk

fuat ercan

-Cacus maaras1na çekip götürdüü öküzleri, halk1n gözünden gizlemek için kendisini donat1r ve dindar görünür. Ama Herkül, ök
böürmelerini ve tutsak ettii insanlar1n feryatlar1n1 duyacak, Cacus'u uçurumlar ve kayalar aras1nda aray1p bulacak ve
öküzleri bu hain ve cani kimsenin elinden kurtaracakt1r. Cacus, dindar tefeci, çalan, soyan ve her _eyi yiyen habis ve cani
demektir. Ve bütün bu yapt1klar1n1n bilinmesini istemez, kimse onu bulamayacak san1r, çünkü maaraya sürükledii ayak izlerini,
sanki maaradan d1_ar1ya b1rakm1_lar gibi düzenler. Tefeci de dünyay1 böyle aldat1r, sanki yararl1ym1_, herkese öküz
da1t1yormu_ gibi davran1r, oysa hepsini parçalar ve tek ba_1na yer bitirir. ... Ve biz, e_kiyalar1n, katillerin, h1rs1zlar1n
nas1l i_kenceyle kemiklerini k1r1yor, kafalar1n1 kesiyorsak, bütün tefecilerin de, kemiklerini daha beter k1rmal1, öldürmeli,
pe_lerini b1rakmamal1, lanetlemeli ve kafalar1n1 kopartmal1y1z." (Martin Lutherden aktaran K.Marx, Kapital-I)

Mitolojiden iki karakter. Midas her dokunduunun alt1n olmas1n1 istemi_, bu isteinin aç1a ç1kard11 problemleri gizlemesi
bir yana kendi varl11n1 da tehdit eden bir durum yaratm1_, oysa Roma mitolojisinde Cacus öle mi? K.Marx Kapitalin can
al1c1 bölümlerinden birinde M.Lutherden Cacusa ait bir al1nt1 yapar. Lutherin kemiklerini k1rmal1 dedii tefecilik ile Cacus
aras1ndaki paralellii yeniden, yeni ko_ullara uyarlar. K.Marx Midas1n isteinin yap1sal bir zorunluluk haline geldii ili_kiler
düzeneini (sermaye düzeni-kapitalizm) ve bu düzenein egemeni olan Cacuslar1n (sermayedarlar1-kapitalistleri) analizini
yapar. Biriktir biriktir! Musa da bu peygamberleri de bu! Öykü dokunduu her _eyi alt1na (metaa) dönü_türen ama ya_amaya
devam eden Cacuslar1n öyküsüdür. Dier yandan her _eyin metala_t11 bir dünya da metalara ula_maya olanak salayan 50 Türk
Liras1, ya_l1 teyzelerin gazete sayfas1na s1mayan mutluluk ifadelerini ele veren bak1_lar1. Bunlar meslekta_1m, örencim
ve arkada_1m Ferhat Akyüz ün çal1_mas1n1n bende yaratt11 çar1_1mlar. Bir çal1_may1 anlaml1 ve özel k1lan çar1_1mlara
aç1k olmas1d1r. Türkiyede ya_anan sosyal güvenlie ili_kin dönü_ümü analiz eden çal1_mas1nda sevgili Ferhat bu alana ait bildi
çal1_malardan farkl1 bir yol izliyor. Sosyal güvenlik alan1nda gözlemlenen radikal dei_imleri analiz etmek için Cacusun göz
boyama tekniklerinin neler olduunu anlat1yor. Ferhat çal1_mas1nda sosyal güvenlik alan1nda neler dei_iyor sorusu yerine
neden dei_iyoru da içeren niçin dei_iyor sorusuna yöneliyor. Niçin sorusu ister istemez sosyal güvenlii tan1mlayan sosyalliin
biçimlendii gerçekliin analizine yönelmeyi gerektiriyor. Ferhat1n çal1_mas1n1n yaratt11 çar1_1mlar1na devam edelim.

Cacus tar1m toplumlar1n1n temel zenginlik kaynaklar1ndan biri olan öküzleri çalarken, h1rs1zl11 aç1a ç1kmas1n diye özel bir
yöntem uygular: Yar1 insan, yar1 canavar olan Cacus hayat1n1 maarada sürdürür, sadece geceleri öküz çalmak için d1_ar1
ç1kard1. Öküzleri çald11n1 kimse anlamas1n diye de onlar1 ba_lar1ndan itip geriye doru sürükleyerek maaras1na götürürdü ki
herkes öküzlerin ayak izlerine bak1p onlar1n asl1nda maaradan d1_ar1ya doru kaçt1klar1n1 sans1n. Köylüler her sabah
kalk1p da öküzlerini yerlerinde bulamad1klar1nda Cacusu suçlamaz, ayak izlerinin gittii yöne bakarak öküzlerin Cacusun
maaras1ndan ç1k1p k1rda ya da ah1rda kaybolduklar1n1 san1rlard1. Kapitalist toplumda h1rs1zl1k t1pk1 ba_lar1ndan
geri itilen öküzler gibi muazzam bir meta birikimi yani zenginlik olarak gösterilir. Marx bu i_leyi_i çok daha aç1k bir dille anlat1r:
"Sanayi, tasarrufun biriktirdii malzemeyi salar." Bunun için, tasarruf, tasarruf; yani art1-deerin ya da art1-ürünün elden
geldiince büyük k1sm1n1 sermayeye çeviriniz. Birikim için birikim, üretim için üretim.. (Marx, Kapital-I). Birikim için birikim, üretim
üretim bir defa ba_lad11nda onbinlerce y1l süren toplumsal ya_am ortam1n1 h1zla dei_tirmeye ba_lam1_t1r. Sermayenin
ki_iselle_mi_ biçimi olan bireysel kapitalistin tek istedii birikimdir, birikim için ise zaman içinde dokunduu her _eyin
metala_mas1 gerekiyor. Bu metala_ma zamanla tüm toplumsal ili_kileri kapsayacak bir düzenee dönü_ür. Ama bu dönü_ümün
gerçekle_mesi için muazzam meta üretimi ayn1 zamanda metalar1 üretecek muazzam emek-gücünü gerekli k1lar. Roma
mitolojisindeki Cacusu da _a_1rtacak bir _ekilde çald11 öküzlerin biçimini de dei_tirir, günümüz Cacuslar1. Midas üretim
araçlar1ndan yoksun kalan insanlara dokundukça emek-güçleri de biçim dei_tirerek metala_1yor. Binlerce y1l süren tar1msal
üretimde ve toprak sahipliine ba1ml1 olma hallerinden özgürle_en insanlar özgür-özgür sermayedarlara enerjilerini/ emek güçleri
satarlar. Asl1nda satmak zorunda kal1rlar. Hiç bir üretim arac1na sahip olmayan insanlar emek-güçlerini satmak zorunda
deiller, ama emek-güçlerini satmadan ya_amlar1n1 sürdüremezler. Çal1nan tüm öküzler Cacusun maaras1ndan ç1k1yor, ama
Cacus onlar1 çalm1yor, öküzler Cacusun maaras1na kendi istekleri dahilinde gidiyorlar. Bu gitmenin emek-gücü aç1s1ndan bir
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de kar_1l11 vard1r; ücret. Çal1_malar1n1n kar_1l11 da verilmiyor mu (Cacus taraf1ndan), çal1_malar1n1n kar_1l11 da
al1nm1yor mu (ücretliler taraf1ndan)? Evet veriliyor ve al1n1yor. O zaman sorun yok. Kapitalist için emein sahip olduu
potansiyel yani emek-gücü metala_mas1 gerekiyor, çünkü o metalara biçim verilebilen canl1 ate_tir. Ama zamane Cacuslar1n1
(kapitalistlerini) harekete geçiren tek _ey, kullan1m-deeri üretmek ve bunlardan yararlanmak deil, dei_im-deeri üretmek ve
bunu çoaltmakt1r. Bizzat deeri geni_letme i_ine kendisini büyük bir tutkuyla kapt1ran kapitalist, insanlar1 üretim için üretime
zorlar.(Marx, Kapital). Maaraya çekilen her emek-gücü Cacus1n daha bir güçlenmesine neden olur. Cacus vampir gibi sadece
canl1 emein enerjisini çekip ald11nda ya_ar hale geliyor. Ne kadar çok canl1 emein enerjisini çekip al1rsa o kadar güçleniyor
ve daha fazla ya_1yor.(Karl Marx). Cacuslar için canl1 emein çekilip al1nd11 mekanlar fabriklar, atölyeler olmakla birlikte,
canl1 emee duyduu ihtiyaçtan dolay1 canl1 emein ya_ad11 tüm alanlar1 sürecin temel belirleyeni haline getirmeye çal1_1r,
getirir. Bu çaba zaman içinde öncelikle binlerce y1l süren ve toprak üzerinden devam eden ihtiyaçlar1 kar_1lama tarz1n1n
dönü_türme (biçimsel boyunduruk alt1na al1nmas1) ile ba_lar ve Cacuslar1n birikim yapmalar1na bal1 olarak zamanla emein
tüm toplumsal varolu_u kapitalist i_ için yeniden tan1mlan1r (gerçek boyunduruk alt1na alma). Bu pratik i_leyi_in teorikideolojik dile getirili_ görevini ise iktisatç1lar üstlenmi_tir. 0ktisatç1n1n tan1mlad11 gerçeklik içinde roller dei_ir, ki_ile_mi_
sermaye olma d1_1nda tarihsel bir deeri olmayan kapitaliste zenginlik yaratma görevi verilir, ücretliler (proletarya) ise
sadece bir art1-deer üretme makinesi olarak tan1mlan1r. Marx1n ifadesi ile ekonomi politik kapitalistin tarihsel görevini son
derece ciddiye al1r. Bu ciddiye alma halinin biçimlenmi_ ve genel kabul gören ve bir ölçüde etik olmayan ifadesi i_leyi_i
doalla_t1ran, normalle_tiren emek piyasas1 kavramla_t1rmas1 olmu_tur. Bu kavramla_t1rma ile emeini kendinden
ay1ran insanlar emek-güçleri d1_1nda deersizle_tirilmi_ ve patates, kömür gibi dier metalar1n konumuna indirgenmek
istenmi_tir. Patates, kömür kilo al1n1p sat1l1rken, emek-gücü metas1 saatle ölçülerek kar_1l11nda ücret veriliyor. Ama bu ücret
yine maliyet unsuru. Bu ahlan1p-vahlanmaya neden oluyor. Sahibinin sesi büyük iktisatç1m1z devreye giriyor:

"Ücretlerin" diyor John Stuart Mill, "hiç bir üretken gücü yoktur; bunlar bir üretken gücün fiyatlar1d1r. Ücretler, emek ile birlikte me
üretimine, ancak, aletlerin fiyatlar1n1n bu aletlerin kendisiyle birlikte, bu üretime katk1da bulunmalar1 ölçüsünde katk1da
bulunurlar. Eer emee sat1nal1nmaks1z1n sahip olunabilseydi, ücretten pekâlâ vazgeçilebilirdi.". Ama, eer i_çiler havayla
ya_ayabilselerdi, bunlar1n herhangi bir fiyatla sat1nal1nmalar1 da sözkonusu olmazd1. Bu nedenle, bunlar1n s1f1r
maliyetleri, matematik anlamda, kendisine daima biraz daha yakla_1labilecek, ama hiç bir zaman ula_1lamayacak bir
limittir. (Marx, Kapital-I)
Emek-gücünün maliyetini s1f1rlamak istei kapitalizmin en önemli çeli_kisidir. Emek-gücünü bir beygir gibi çal1_mas1 gerekiyor,
beygirin ertesi gün i_e gelebilmesi ve dahas1 geldiinde çal1_abilmesi için emek-gücünü ayakta tutacak bir gelire ihtiyaç
duyulmaktad1r.

Ekonomi politiin, proleteri, yani ne sermayesi ne de toprak rant1 olan, sadece emekle ve tek yanl1 ve soyut emekle
ya_ayan ki_iyi, ancak i_çi olarak gözönünde tuttuu kendiliinden anla_1l1r. Öyleyse ekonomi politik, ilke olarak, onun t1pk1
herhangi bir beygir gibi ancak çal1_abilecek kadar kazanmas1 gerektiini tan1tlayabilir. Onu çal1_mad11 zamanda, insan
olarak dü_ünmez, bu özeni ceza mahkemelerine, hekimlere, dine, istatistik tablolar1na, siyasete ve dilenciler çavu_una
b1rak1r. (Karl Marks 1844 El Yazmalar1, Ekonomi Politik ve Felsefe; s: 105)

Ücretli-çal1_an1 çal1_mad11 zamanda, insan olarak dü_ünmez ama çal1_an1n emek-gücünü hastal1k ve benzeri durumlarda
yeniden üretilmesini salayacak mekanizmalara da ihtiyaç duyar. Yani ceza mahkemeleri, din, istatistiin yan1 s1ra bir de
emek-gücünün yeniden üretimini salayacak ko_ullar1n haz1rlanmas1n1 gerektirir. Bu gereklilik kapitalist toplumun toplumun
toplam yeniden üretimi için gerekli olduu kadar1yla Cacuslara kar_1 mücadele eden ücretliler mücadelesinin de etkisi ile
biçimlenir. 0htiyaç sadece çal1_an1n sal1kl1 bir _ekilde üretim sürecine dahil olmas1 deil, sermaye birikim sürecinde
gözlemlenen art1_a bal1 olarak daha fazla emek-gücüne ihtiyaç duyulmas1 ile ili_kilidir. O zaman sadece çal1_ma halinde deil,
çal1_man1n vücudundan çekilip al1nd1ktan sonra zamanla geriye kalan ya_l1l11n da güvence alt1na al1nmas1 gerekiyor.
Yani sermayenin farkl1l1k yaratarak geni_lemesi beraberinde yeni emek-güçlerine ya da görece art1-deer döneminde nitelikli
emek-gücünün artan üretimine ihtiyaç duyulmakta. Bu zorunluluk emekçi çocuklar1n1n da emekçi olma zorunluluunu gündeme
ta_1yor, bu zorunluluk ilk elden kullan1m deerini Cacusa sunan emekçilerinin üretim sürecinden ayr1lma halinde yani
ya_l1l1kta bir güvenceleri olmamalar1 gelecek için bir dizi sorun ç1karacakt1r. Yani yeni emek-gücünü Cacusa sunanlar gelecek
kayg1s1 ile emek piyasas1na girmek istemeyecektir. Sadece ya_l1l1k deil, sakat kalma ve hastal1k halleri de bu
anlamda özel önem kazanacakt1r. Emek-gücünün toplam toplumsal yeniden üretiminin çeli_kili varl11 bu anlamda sosyal güvenl
mekanizmas1n1 yap1sal varolu_ ko_ullar1n1 bizlere aç1klar.

Ama sosyal güvenlik ücretin yan1 s1ra ek maliyet anlam1na geliyor. Bu maliyeti kim kar_1layacak? Bu maliyeti kar_1lamak
için olu_turulacak kayna1n (fonlar1n) yükü ve dahas1 kontrolünü kim salayacak? Bu sorular1 nas1l cevapland1raca1z? Cacus
bu günlerde sosyal güvenlik mekanizmas1 için yeni alavere dalavereler geli_tirdii ölçüde sorular bu gün çok daha önem kazand1
Cacusun Midas vari dedii her _eyi sermayeye çevirme istei bir maliyet olarak sosyal güvenlik sorumluluktan kaçmas1 ve
dahas1 sosyal güvenlik için ayr1lan kaynaklar1 etkin bir _ekilde kullanma istei inan1lmaz teknik bir dil ve karma_1kla_an
uygulamalarla sorulara cevap vermemizi daha da zorla_t1rmakta. Elinizdeki çal1_ma bu zorluklar1
a_mam1(z1)/a_man1z1 kolayla_t1racak nitelikte. Ferhat oldukça önemli bir belirleme ile analizine ba_l1yor:
Burada amaç, sosyal güvenliin, kapitalizmin organik bütünsellii içinde sermayenin yap1sal eilimi ve emein yap1sal eilimi
aç1s1ndan ne anlama geldiini ortaya koymakt1r.
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Sosyal güvenlii kapitalizmin organik bütünsellii içinde ele alma ayn1 zamanda bu alanda Cacuslar1n isteklerini hokkabazl1kla
dönü_türen Cacuslar1n terzilerini (sermayenin organik ayd1nlar1n1) gündeme almay1 gerektiriyor. Bu organik ayd1nlar
efendisinin ç1kar1na uygun elbiseler diktii için ve genellikle de toplumda egemen dü_ünce olduu için dikkatle ele_tirel analize
tutulmalar1 gerekiyor. Ferhat sosyal güvenlik alan1ndaki analizlerin genel çerçevesini de çiziyor:

Kapitalist üretim ili_kileri içinde deer üretmeden emee aktar1lan her _ey ve verimli olmayan etkinlik kara deliktir. Sendikalar
ve emek yanl1 sivil toplum örgütlerinin, sosyal güvenliin dönü_ümünü sosyal hak kategorisinde deerlendirmesi, emek-gücü ve
sermaye aras1ndaki temel mübadele ili_kisinin bir biçimi olan sosyal güvenlii salt bir hukuk/yasa olgusuna indirgemektedir.
Hak, sahibine kar_1l1ks1z verilmez; bir yükümlülük söz konusudur. Sosyal güvenliin dönü_ümünü sosyal haklar1n erozyonu ola
anlama biçimi, emek-gücü ve sermaye aras1ndaki temel mübadele ili_kisinin dei_tiini anlamak için gerekli fakat yeterli deildir.

Ferhat1n i_aret ettii gibi sosyal güvenlik, emek ve sermaye aras1ndaki mücadelede emee kapitalist i_i dayatman1n arac1
ise son dönem geli_meleri de emek-sermaye aras1ndaki ili_kilerin bu gün ula_t11 a_ama üzerinden analiz edilmesi
gerekiyor. Bu gereklilik dier yandan bir ba_ka çeli_kili ama dola_1mda olan sosyal-demokrat analizlere de bakmay1
gerektiriyor. Sosyal güvenlik sistemini metala_maya kar_1 decommodification (kavram asl1nda K.Polanyiye aittir) yani
metala_mama arac1 olarak gören analizler, sosyal güvenlii metala_mama yönünde bir eilim olarak ele al1n1r. Esping
Anderson1n çal1_malar1nda biçimlenen ve ama oldukça etkili olan bu bak1_ aç1s1nda piyasa mekanizmas1 ile çal1_anlar
aras1ndaki ili_kinin önemli bir dier dei_keni olarak devlet devreye sokulur. Emek-gücünün toplam toplumsal yeniden üretiminde
uzun erimli problemleri-riskleri belirsizlikleri azaltacak bir kurum olarak devlet. Burada belirleyici olan emekçinin emekgücünden ayr1_mas1 deil, emek-gücünün ihtiyaçlar1n1 minimum düzeyde kar_1layacak bir düzenein kurulmas1d1r. Offenin i_a
ettii üzere dier metalardan farkl1 olan emek-gücünün devaml1l11n1 salamak için metala_mayan bir dizi destek sisteminin
geli_tirilmesi gerekiyor. Bu yüzden sadece vicdan deil ama daha da önemlisi sistemin uzun erimli yeniden üretimini
salayacak bir vicdan ve onun i_aret ettii arac1 devletten bahsediyoruz. Ama bu vicdani bak1_/analiz emek-sermaye
aras1nda çat1_man1n bir uzant1s1 olan sosyal güvenlik sorununu daha teknik-hesaplanabilir bir düzeye ta_1r. Birikimin
ba_lar1nda, daha dorusu kapitalist i_leyi_in olu_um a_amas1nda sorunun daha aç1k bir _ekilde biçimlendiini Ferhat
çal1_mas1nda Nadir Özbekten bir al1nt1 ile i_aret etmi_tir:
Türkiyenin sosyal problemi s1n1f mücadelesine terk edilmemeli, devlet hakemlii esas olmal1yd1... Elbette Türkiyemizde de
her yerde olduu gibi çal1_anlar ve çal1_t1ranlar vard1r. Ve zaman zaman bunlar1n ç1karlar1 çeli_ik olabilir. Fakat bu
çeli_kileri ortadan kald1rman1n en iyi yolu s1n1f mücadelesi deil devlet hakemliidir. Devlet, s1n1f mücadelesine yer
b1rakmayacak, onu lüzumsuz hale getirecek tedbirleri almal1d1r

Ya_l1 teyzelerimizin mutluluu bu devlet hakemlii ile ilgili olabilir mi? Daha ba_ka bir ifade ile farkl1l1k yaratarak toplumsal
i_leyi_i egemenlik alt1n alan i_leyi_in aç1a ç1kard11 güvencesizlik, ve onun ac1lar1n1 azaltan müdahaleler olarak sosyal
güvenlik sistemi. Bir anlamda emek-gücünün yeniden üretiminde aç1a ç1kan her türlü problemi azaltma yönünde i_lev gören sos
güvenlik mekanizmalar1n1n kayna1 her durumda yarat1lan toplam toplumsal zenginliktir. Ama bu toplumsal zenginlik yani
toplam art1-deer üzerinden yarat1lacak kaynak s1n1flar aras1nda nas1l payla_1lacak. Devletin arac1l1k ettii erken dönem
sosyal güvenlik sistemi bir anda bütçenin kara delii olarak adland1r1ld1. O zaman ne yap1lmal1. Bu kaynaklar1n1n bir araya
getirilmesi özellikle finansal derinlii de art1rma ad1na kamudan özele aktar1lmal1 ve dahas1 emek gücünün toplumsal yeniden
üretimi için gerekli kayna1n önemli bir k1sm1 dorudan çal1_an yani ücretlilere aktar1lmas1 gerekiyor. Midas1n dokunduu her
_eyi metala_t1rmas1 bu alanda i_lemeye ba_l1yor. Kapitalist i_leyi_ içinde özel bir meta olan paran1n önemli bir k1sm1n1
olu_turan sosyal güvenlikle ili_kili kaynaklar1n toplanmas1 i_letilmesi de kapitalistlerin etkinlik alan1na çekiliyor. Midas1n
bu alana giri_i Cacuslukla birle_tiriliyor. Bildiimiz kara delik, etkinsizlik, verimsizlik ifadeleri ile günümüzde yeniden
biçimlendiriliyor. Deersizle_me tehlikesinin de olduu günümüz ko_ullar1nda sosyal güvenlik alan1 sermayelerin derinle_ipgeni_lemesine yarayaca1 gibi yeni deerlenme alan1 olarak da ele al1n1p-dei_tiliyor. Yani s1kça i_aret edildii gibi bu
d1_ar1dan gelen kötü çocuklar1n kötü isteklerinin ürünü deil, farkl1l1k yaratarak geni_leyen kapitalist sermaye birikim ili_kilerinin
doal sonucudur. Ferhat1n Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakan1 Murat Ba_esgiolunun, dönü_ümün hem ulusal hem de
uluslararas1 bir proje olduuna ili_kin sözlerine yer vermesi anlaml1:

IMF ile uluslararas1 görü_meler çerçevesinde dier yap1sal reformlar1 görü_tüümüz gibi sosyal güvenlik reformunu da görü_tük a
tamamen milli bir tasar1md1r. Yani Türk toplumunun ihtiyac1ndan doan ertelenmi_ bir reformu, yap1sal bir reformu hayata
geçirme söz konusudur. Yani IMFin ilgilendii nedir? Diyor ki; bütçe aç1klar1 fazla, bu sistemin verdii aç1k fazla. Dolay1s1yla
bunlar1 giderin diyor. Yani bunu gidermek için 50 tane formül var, 50 tane yol var. Yani finansman aç11n1 gidermenin 50
tane yolu var ama biz burada dizayn ettiimiz emeklilik sigortas1 var, genel sal1k sigortas1 var, sosyal yard1m ve
hizmetler var ve tek çat1 dediimiz bütün i_lemlerin 0nternet ortam1nda yap1laca1 bilgi i_lem taban1na dayal1 yeni yönetim
anlay1_1na dayal1 bir sistemi hayata geçirmek için biz bu köprü reformu yapt1k.
Türk toplumunun ihtiyac1ndan doan bir reform deil ama Türkiyede kapitalist ili_kilerin birikim aç1s1ndan ula_t11 a_ama ve
bu a_amaya bal1 olarak dünya kapitalist sistemle bütünle_meyi salayan bir reform/zorunluluk.
Bir ek vurgu daha yapal1m o da, kapitalist sermaye birikiminin geni_leyen yeniden üretiminin toplumun tüm hücrelerine
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s1zmas1 belirsizlik ve güvence ihtiyac1n1 art1rd11 bir dönemde sosyal güvenlik mekanizmas1n1n kendisinin metala_ma
sürecine girmesi üzerine dü_ünülmesi gereken bir durum. Emek-gücünün ya_am ortam1 artan ölçüde belirsizlie, enformelle_mey
riskelere aç1ld11 bir dönem de öde ve devam et (pay and go) demenin olas1 yarataca1 problemleri dü_ünmemiz gerekiyor.
Sermayenin farkl1la_arak geni_leyen yeniden üretimi bir zamanlar ifade edilen piyasa ile toplum aras1ndaki ayr1m1 iyice
ortadan kald1rm1_t1r. Realizasyon ve yeniden deerlenme (re-volarizasyon) mekanizmas1 tüm gerçekliimiz oldu ise
piyasan1n nerede ba_lay1p nerede bittii, ya da sosyalin nas1l tan1mlanaca1n1 yeniden sormam1z gerekiyor. Ayn1
zorunluluk kamu-özel ayr1m s1n1rlar1n1 da ortadan kald1rm1_t1r. A.Badiounun i_aret ettii gibi her _ey özel olduunda, her
_ey kamusal da oluyor. Güvenlik sistemindeki dei_im asl1nda ücretlilerin kendi geleceklerini kendilerini güvence alt1na
almas1d1r. Devlet kamusal destek sistemlerinden k1smi vazgeçiyorsa ve hizmetleri bir meta gibi sunuyorsa o zaman vergi
vermenin mant11-me_ruiyeti nas1l salanacak. Tüm bu geli_meler asl1nda hem siyasal olan1 ve hem de siyasal alan1
yeniden tan1ml1yor. Sermayenin farkl1l1k yaratarak geni_leyen mant11n1n ta_1y1c1 özneleri için bu siyasal olan ve
alan1n dei_imi anlam1na geliyor. Art1k Midas metala_t1rd11 her_eyi Cacus vari gizlemeye gerek duymuyor, insanlar1n
gözlerinin içine baka baka onlar1n varolu_ ko_ullar1n1 sermayele_tiriyor, nesnele_tiriyor. Buna kar_1 sermayenin nesnesi
olan, sermaye için olanlar1n say1s1 ve ya_am alanlar1 da geni_leyip-derinle_iyor. Temel sorun bu nesne olma hali içinde
olanlar kendileri için siyaseti yeniden tan1mlayacaklar m1? Temel sorun bu nesne hali içinde olanlar kendileri için yeni
siyasal alanlar açabilecekler mi?

0_te Ferhat1n çal1_mas1n1n bende yaratt11 çar1_1mlar. Ve bir bayram arefesinde gözlerinde kad1nlar1n 50 tl ile yarat1lan
mutluluu. Mutluluklar1 insanda mutsuzluk yarat1yor. Elli Türk Liras1na muhtaç eden i_leyi_i bize hissettirdikleri için
hissedilen mutsuzluk. Sermayenin farkl1l1k yaratarak geni_leyen i_leyi_inin dedii ve dönü_türdüü bir alan olarak sosyal güvenlii
anlamam1z1 salayacak böyle bir çal1_may1 yapan sevgili Ferhat Akyüzün emeinin ürününü okurken hissettiim sistemi anlamaya
yönelik güzel duyguyu inan1yorum ki siz okurlar da hissedeceksiniz. 0nan1lmaz enerjisi ve titizlii ile çal1_malar1 dola_1ma
sokan Serap Kurt hemen hepsi sermayenin farkl1l1k yaratarak geni_leyen i_leyi_inin dedii noktalar1 i_aret eden
çal1_malar1 yay1nlad11 ölçüde biz büyük tabloyu daha iyi görebiliyoruz. Bu büyük tabloyu görmemizi salad11 için de Serap Kurt
ayr1ca te_ekkürlerimi iletmek istiyorum.

i_te alçakl1k ta_lar1yla donat1lacak bir ülkedesin
ve nas1l ba_a ç1k1l1r siz söyleyin
sevgili insanlar
ben nas1l
ömür boyu bunca zebaniyi seyrederken
yitirmedim akl1m1 sorar1m size
(Leyla Erbil-KALAN)

{tab=KÜNYE}
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Bask1 Öncesi Haz1rl1k: Ülkü Gündodu
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{tab=ARKA KAPAK}

"Türkiyede ya_anan sosyal güvenlie ili_kin dönü_ümü analiz eden çal1_mas1nda sevgili Ferhat bu alana ait bildik çal1_malardan
farkl1 bir yol izliyor. Sosyal güvenlik alan1nda gözlemlenen radikal dei_imleri analiz etmek için Cacusun göz boyama
tekniklerinin neler olduunu anlat1yor. Ferhat çal1_mas1nda sosyal güvenlik alan1nda neler dei_iyor sorusu yerine neden
dei_iyoru da içeren niçin dei_iyor sorusuna yöneliyor. Niçin sorusu ister istemez sosyal güvenlii tan1mlayan sosyalliin biçimlendii
gerçekliin analizine yönelmeyi gerektiriyor."

Fuat Ercan
{/tabs}
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