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Sermaye Birikimi, Kalkýnma, Azgeliþmiþlik

Kalk1nma kavram1n1n tuhaf bir
sihri var gibi görünüyor. Bu kavram kullan1ld11nda sanki etrafa bir sihirbaz1n
elindeki asadan y1ld1zlar saç1l1yor gibi. Herkes bu kavram1n sihri kar_1s1nda
hayranl1a kap1l1yor ve inan1lmaz bir h1zla büyüleniyor. Bu büyü öylesine
etkili ki kalk1nmay1 talep etmeyen, savunmayan, istemeyen doal olarak
kalm1yor.

Hakim politik güçlerin yan1 s1ra
çe_itli toplumsal, politik hareketlerin, muhalif sol pratiklerin ya da hakim
kuramsal yakla_1mlar1n yan1 s1ra ele_tirel konum al1_lar1n dahi kalk1nma
kavram1 etraf1nda örülmü_ böylesi bir büyünün etkisinde kald11 anla_1l1yor.
Öyle ki muhalif analizlerin politika önerileri bile sonuçta onlar1 muhalif
olduklar1 güçlerle i_birliine yönlendiriyor.
Hâlbuki Marx1n belki de en temel katk1s1 kapitalizmin ve kapitalizme
ait kavramlar1n doal olmad11n1, aksine tarihsel ve belirli bir toplumsal
üretim tarz1na ait olduunu göstermesidir. Dolay1s1yla Marxta kavramlar,
örnein kar, ücret, rant vb. gibi, içerikleri itibariyle genel alg1lay1_tan
farkl1d1r. Dier bir deyi_le Marx, genel kabule ayk1r1 olarak, rant ile
topra1, ücret ile emek gücünü özde_le_tirmez, aksine topra1n rant, emek
gücünün de ücret ile tan1mlanmas1na yol açan tarihsel toplumsal bir sistem
olarak kapitalizmi sorunsalla_t1r1r. Kalk1nma kavram1 da benzer biçimde,
örnein rant ve ücretin kapitalist sisteme ait kategoriler olmas1 gibi gerçekte
kapitalist sisteme ait bir kategori olarak dü_ünülmelidir. Bu bugünün toplumsal
üretim sisteminin dayatt11 bir zorunluluktur ve bu sistemin anla_1lmas1 için
de elzemdir.
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tarihsel ve belirli bir toplumsal üretim tarz1na ait olduunu göstermesidir.
Dolay1s1yla Marxta kavramlar, örnein kar, ücret, rant vb. gibi, içerikleri
itibariyle genel alg1lay1_tan farkl1d1r. Dier bir deyi_le Marx, genel kabule
ayk1r1 olarak, rant ile topra1, ücret ile emek gücünü özde_le_tirmez, aksine
topra1n rant, emek gücünün de ücret ile tan1mlanmas1na yol açan tarihsel
toplumsal bir sistem olarak kapitalizmi sorunsalla_t1r1r. Kalk1nma kavram1 da
benzer biçimde, örnein rant ve ücretin kapitalist sisteme ait kategoriler
olmas1 gibi gerçekte kapitalist sisteme ait bir kategori olarak dü_ünülmelidir.
Bu bugünün toplumsal üretim sisteminin dayatt11 bir zorunluluktur ve bu sistemin
anla_1lmas1 için de elzemdir. Yani biz günümüzde kalk1nmadan bahsedilirken
ister istemez kapitalist kalk1nmadan yani topra1n rant olmu_, emek gücünün
ücretlenmi_ halinden bahsederiz. Bunun aç1k edilmesi yukar1da bahsettiimiz
büyüyü bozacakt1r. Mehmet Türkay1n birinci bölümde kalk1nma-geli_me üzerine
yaz1lar1 bu büyüyü bozacak niteliktedir. Bu balamda Türkay1n özellikle
modernle_me, ilerleme, geli_me ve kalk1nma kavramlar1n1n gerek felsefi
kökenleri, gerekse bir ara_t1rma program1 olarak devreye sokulmas1yla ilgili
yapt11 tart1_ma, bu kavramlar1n nas1l çou zaman ya_anan toplumsal gerçekliin
anla_1lmas1n1 zorla_t1r1c1 paradigmalar haline gelebildiini aç1k bir _ekilde
ortaya koymaktad1r. Yine Türkay1n 1srarla alt1n1 çizdii bir ba_ka vurgu ise, özellikle geli_me kuram1na alternatif olarak
ortaya ç1kan ve 0kinci Dünya Savas1 sonras1nda birçok muhalif toplumsal hareket
üzerinde muazzam etkisi olan azgeli_mi_lik kuramlar1 ve buradan türeyen
Üçüncü Dünyac1l1k tezlerinin, ele_tirel bir ekonomi politik çerçevesinden
deerlendirilmesi gerekliliidir. Okuyucu, yazar1m1z1n, özellikle kapitalizmin
e_itsiz ve bile_ik geli_imi ve kurumsal, ili_kisel ve mekânsal yay1lmas1
üzerine yapt11 analizlerle, Üçüncü Dünyac1 tezlerin Marksist bir ele_tirisini ortaya
koyduu görü_lerini bir bütün olarak bu çal1_mada bulabilecektir.

Mehmet Türkay1n yaz1lar1, uzun
y1llar birlikte mesai yürüttükleri Fuat Ercan1n çal1_malar1 ile birlikte
dü_ünüldüünde Türkiyede ele_tirel sosyal bilimler ve muhalif sol dünya aç1s1ndan,
aac1n dallar1ndan ç1kan yeni kollar gibidir. Ayn1 toprak ve kökten beslenen
ancak geli_mesini kimi zaman dier kollarla münaka_a halinde kimi zaman da
onlardan faydalanarak farkl1la_t1rabilmi_ özgün bir kavray1_1n ürünüdür.

Türkayda bu özgünlük özellikle
Türkiye kapitalizmi üzerine çal1_malar1nda kendini göstermektedir. Her _eyden
önce sahip olunan Türkiye kapitalizmi perspektifi, kapitalist sistemin yap1sal
dinamikleri ile corafyan1n toplumsal-politik, s1n1fsal özgünlüünün iç içe
geçmi_ haline i_aret etmektedir. Bu analiz Türkiyede kapitalizmin geli_me
sürecini d1_ar1dan belirlenen, d1_ dinamiklerin belirledii bir süreç olarak
okumad11 için emperyalizm merkezli yakla_1mlardan ya da içerinin özgünlüünü
feti_le_tirerek anlama çabas1 içine girmedii için devlet merkezli
yakla_1mlardan kendini ay1r1r. Türkiyede kapitalizmin geli_imi sürecini
s1n1fsal bir ili_ki ve süreç olarak sermaye birikimini merkeze koyarak
anlama-aç1klama çabas1 Türkay1n bu balamdaki çal1_malar1n1n en belirgin
özellii olarak kar_1m1za ç1kar. Dier yandan sermaye birikimi yakla_1m1,
Türkay1n, Türkiye kapitalizmi ile kalk1nma analizlerinin ortak paydas1n1
olu_turmaktad1r. Sermaye birikimi kapitalizmin geli_me sürecinin okunabilecei,
kapitalist sistem için yap1sal bir aks iken özel olarak kalk1nma sorunu da
kapitalist sermaye birikimi sürecinin farkl1 evrelerinde, bu birikim süreci ile
ili_kili olarak anlam kazanan bir kavram-politika olarak ortaya konur.
Türkay1n çal1_malar1nda ve lisansüstü derslerinde üzerinde özellikle durduu
Türkiyede geli_me dü_üncesinin evrimi de, bu çerçevede, sermaye birikimini
merkeze koyarak, Türkiyede kapitalizmin geli_mesi süreci paralelinde analiz
edilir. Örnein Türkay1n 1920ler ve 1930lu y1llarla ilgili, dönemin önemli
fikir ak1mlar1n1 temsil eden tarihsel ki_iliklerden olan ^evket Süreyya
Aydemir, Ahmet Aaolu ve Ahmet Hamdi Ba_ar üzerinden yapt11 tart1_ma, bu
alanda zaten çok ender olan çal1_malara, birikim süreci perspektifinden
bak1larak yap1lan özgün bir katk1y1 ifade etmektedir. Burada aç1kça ifade etmek
gerekir ki, bu konunun yani Türkiyede geli_me dü_üncesinin evriminin, sermaye
birikimi perspektifinden yaz1lmas1 birçok nedenle elzem görünmektedir. Umal1m
ki Türkay1n bir sonraki kitap çal1_mas1 bu yönde olsun.
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Türkay1n çal1_malar1n1 önemli ve
ay1r1c1 k1lan bir dier nokta, odakland11 farkl1 olgu ve süreçleri, Türkiyede
genel olarak yap1ld11n1n aksine, her bir çal1_mas1nda ayn1 kuramsal yakla_1m
üzerinden aç1klama çabas1d1r. Bu durum ampirisist ve eklektik çal1_malar1n
çokça yayg1n olduu Türkiye sosyal bilim dünyas1 için ayr1ca önemlidir.
Kalk1nma ve Türkiyede kapitalizmin geli_mesine yönelik analizlerinin
ortakla_t11 bir zemin olarak sermaye birikimi, Türkay1n dünya ekonomisi,
devlet ve ABye dair yakla_1mlar1n1n da arkas1nda yatan bir çerçeve olarak
görünür.

Mehmet Türkay ve uzun y1llar
birlikte mesai geçirdikleri Fuat Ercan1n kalk1nma sorunu üzerine odaklanarak
ba_lad1klar1 çal1_malar1, bugün kapsam1n1 oldukça geni_letmi_ ve sosyal bilimlerin
bütününü kapsayan bir çerçevede sermaye birikimi olarak adland1rabileceimiz
kuramsal yakla_1m1n, Türkiye sosyal bilimler dünyas1 içinde geli_mesine öncülük
etmi_tir. Birçok genç akademisyen ve lisansüstü örencinin yeti_mesinde ve bu
perspektifi geli_tirmeye ve farkl1 alanlara uygulama çabas1nda ise onlar1n
bilimsel donan1m1 yan1 s1ra sahip olduklar1 insani donan1m1n ta_1d11 önem
a_ikârd1r. Mehmet Türkay, yakla_1k yedi senedir, büyük bir co_kuyla ve artan
kat1l1mla süren ve ayr1 ayr1 ya da birlikte çok say1da çal1_man1n üretildii
Küçükkuyu çal1_ma grubunun da Fuat Ercan ile birlikte iki mimar1ndan biridir.

Elinizdeki kitap Mehmet Türkay1n
çe_itli yerlerde yay1nlanan makale ve konu_malar1ndan bir derlemeyi
içermektedir. Fuat Ercan1n gizli k1_k1rtmalar1, Özgün Akduran ve Demet
Özmenin incelikli planlar1 ve bizim 1srar1m1za ek olarak Sosyal Ara_t1rmalar
Vakf1ndan Serap Han1m1n sonuç al1c1 yakla_1m1 bu derlemenin ortaya
ç1kmas1ndaki küçük katk1lard1r. Derlemenin as1l emekçisi aç1k ki yazar1d1r.

Mehmet Türkay1n, genç
akademisyenlerin giderek önemsizle_tirildii bir dönemde, böylesi bir kitab1n
önsözünün yaz1lmas1n1 bizden talep etmesinin, onun örencileri olarak bizi
onurland1rmas1n1n yan1 s1ra da bir anlam ta_1d11 aç1kt1r.

Sayg1lar1m1zla.
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