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Önsöz'den

Kapitalizmin yap1sal olarak ula_t11 en tehlikeli
a_ama nedir diye soracak olursak, kendi ad1ma her _eyin tüketim ve
tüketimcilik üzerinden analiz edilmesi olduunu rahatl1kla söyleye bilirim.
Tüketici olmak genel de kötü bir _ey, ama daha da kötüsü toplumu
anlama/aç1klama ve dahas1 dönü_türme amac1 olan insanlar1n analiz ve
aç1klamalar1nda tüketici olmalar1d1r. Analiz ve aç1klamalarda tüketici olmak
Nurdan Gürbilekin hakl1 olarak i_aret ettii gibi bir söz patlamas1 ile
birlikte gerçekle_iyor. Kavramlar yerini h1zla içerii bo_alt1lm1_ sözlere
b1rak1yor. Bu yer dei_tirmenin en ak1l almaz yan1 ise Marksistlerin de kendi kavramlar1n1
söze/sözcüklere dönü_türmeleridir. Sömürü, sermaye, emek, i_çi s1n1f1,
emperyalizm, para gibi ya_am1 anlamam1z1 salayan kavramlar/kavramlar1m1z SÖZCÜKLEREdönü_türüldü. Yap1sal olanla
tarihsel olan, ampirik olanla olmayan
aras1ndaki içsel balant1lar1 kuran kavramlar1m1z söze dönü_türüldü.
Kapitalizmin yap1sal mant11, toplumun en küçük hücrelerini içine alacak
_ekilde kendini günü birlik in_a ederken, in_aa sürecini teknik ve kaç1n1lmazl1k
içeren bir dil ile ifade ediyor. Yani sermayenin mant11 sosyalle_irken,
ya_am1n her alan1na el at1yor, müdahale ediyor ve dönü_türüyor. Bu amans1z
sald1r1 kar_1s1nda savunmac1 bir halde kavramlar1m1z1 söze çevirerek ayakta
kalmaya çal1_1yoruz. En basit ifade ile anlatmak istediim kavramlar1 harekete
geçirecek gerçeklii (somut dei_imleri) anlamaya çal1_mak yerine somut gerçeklik ve dei_imlerin üzerindenatlayarak analizler
yap1l1yor, yani
kavramlar1 canl1 k1lan, güçlü k1lan harekete geçiren somut gerçekliin dönü_ümü
gündeme al1nm1yor.

{tab=ÖNSÖZ}

Merkez Bankas1:

Parasal Sistemin Gardiyan1na Neler
Oluyor Olanlar1 Muhalifler Görüyor mu?
Bak1lanla
kurulan ili_ki aslen bir seyir ili_kisine, sözün kendisi bir vitrine dönü_tü&
Epeydir vitrinde ya_1yoruz(Nurdan Gürbilek, Vitrinde Ya_amak, s. 29)

Kapitalizmin
yap1sal olarak ula_t11 en tehlikeli a_ama nedir diye soracak olursak, kendi
ad1ma her _eyin tüketim ve tüketimcilik üzerinden analiz edilmesi olduunu
rahatl1kla söyleye bilirim. Tüketici olmak genel de kötü bir _ey, ama daha da
kötüsü toplumu anlama/aç1klama ve dahas1 dönü_türme amac1 olan insanlar1n
analiz ve aç1klamalar1nda tüketici olmalar1d1r. Analiz ve aç1klamalarda
tüketici olmak Nurdan Gürbilekin hakl1 olarak i_aret ettii gibi bir söz
patlamas1 ile birlikte gerçekle_iyor. Kavramlar yerini h1zla içerii
bo_alt1lm1_ sözlere b1rak1yor. Bu yer dei_tirmenin en ak1l almaz yan1 ise Marksistlerin
de kendi kavramlar1n1 söze/sözcüklere dönü_türmeleridir. Sömürü, sermaye, emek,
i_çi s1n1f1, emperyalizm, para gibi ya_am1 anlamam1z1 salayan kavramlar/kavramlar1m1zSÖZCÜKLERE dönü_türüldü. Yap1s
olanla tarihsel olan, ampirik
olanla olmayan aras1ndaki içsel balant1lar1 kuran kavramlar1m1z söze
dönü_türüldü. Kapitalizmin yap1sal mant11, toplumun en küçük hücrelerini içine
alacak _ekilde kendini günü birlik in_a ederken, in_aa sürecini teknik ve
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 09:39

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

kaç1n1lmazl1k içeren bir dil ile ifade ediyor. Yani sermayenin mant11
sosyalle_irken, ya_am1n her alan1na el at1yor, müdahale ediyor ve dönü_türüyor.
Bu amans1z sald1r1 kar_1s1nda savunmac1 bir halde kavramlar1m1z1 söze çevirerek
ayakta kalmaya çal1_1yoruz. En basit ifade ile anlatmak istediim kavramlar1
harekete geçirecek gerçeklii (somut dei_imleri) anlamaya çal1_mak yerine somut gerçeklik ve dei_imlerin üzerindenatlayarak
analizler yap1l1yor, yani
kavramlar1 canl1 k1lan, güçlü k1lan harekete geçiren somut gerçekliin dönü_ümü
gündeme al1nm1yor.

Daha
önce Devlet Planlama Te_kilat1ndaki
dönü_ümleri analiz edip kitapla_t1ran sevgili arkada_1m Ümit Akçay elinizde
tuttuunuz kitapta paran1n ulusal düzeyde gardiyan1 olan Merkez Bankas1n1 analiz
ediyor, ama analize ba_lamadan önce iç çekerek analizine ba_l1yor;

Ancak
_a_1rt1c1 olan, merkez bankas1n1n ana ak1m d1_1ndaki yakla_1mlar ya da
özellikle ele_tirel yakla_1mlar taraf1ndan da dikkatle ele al1n1p incelenmemi_
olmas1d1r.

Evet,
ne yaz1k ki Ümit hakl1 ve sadece merkez bankas1 deil ya_am1n kapitalizmin
ihtiyaçlar1 dorultusunda dönü_türülüp in_a edildii tüm alanlarda ayn1 iç
çekilecek bir gerçeklikle kar_1la_aca1m1z1 rahatl1kla söyleyebilirim.

Peki,
hayat1n tüm alanlar1nda gerçekle_en dei_im/dönü_ümü e_zamanl1 nas1l ele
alabiliriz? Bu sorunun belki de ilk ve en önemli ura1n1n yeniden kavramlara
dönmekle ve kavramlar üzerinden dil kurmakla mümkün olaca1n1 dü_ünüyorum.

Bu
k1sa belirlemelerden hareketle kapitalizmi tan1mlayan en temel yap1sal
belirlemenin kapitalist toplumsal ili_kilerin geni_leyen yeniden üretimi olduunu söyleyebiliriz. Kapitalist
toplumsal ili_kilerin geni_leyen yeniden üretiminde, üzerinde en çok durulan konu
metalar1n yeniden üretimi olmu_tur. Kapitalist toplumsal ili_kilerde burada
detayland1ramayaca1m1z kadar merkezi öneme sahip olan metala_ma süreci, sadece insanlar1n en temel ihtiyaçlar1n1
metala_t1rm1yor, ayn1 zamanda insanl1k tarihinin en ac1mas1z dönü_ümü olan emek gücünün metala_t1rmas1n1 da
beraberinde getiriyor. Bir ba_ka ifadeyle emek-gücü, insanlar1n kendi
bedenlerinden çekilip al1narak al1n1p sat1lan bir meta haline geliyor.
Emek-gücünün metala_mas1 ayn1 zamanda emek-gücünün geni_leyen yeniden üretimini
gerekli k1l1yor. Bu ilk elden meta
ile emek-gücü aras1ndaki yap1sal ve
içsel balant1lar1n aç1a ç1kar1lmas1n1 gerektiriyor. Ama gerek metalar1n kendi
aralar1ndaki ve insanlarla olan ili_kisini düzenleyen fiyat mekanizmas1,
gerekse emek-gücünün zaman üzerinden nicelikle_tirilmesi (ücret), dei_im
deerinin egemenliini salayan paran1n da kapitalist mant1k içinde yeniden
biçimlenmesini zorunlu k1lm1_t1r. Dei_im deeri toplumsal ili_kilerde egemen
olduu oranda, dei_ime konu olan _eyler aras1ndaki ili_kileri salayan ve
ortak ölçü olan paran1n da toplumsal ili_kilerde geni_leyen yeniden üretimi, en
çok göze çarpan ve ama analizi en zor olan paran1n toplam geni_leyen yeniden
üretim sürecini de ba_latm1_t1r. Marksizm, belki de daha doru bir ifade ile
K.Marks, analizlerini metalar1n
geni_leyen yeniden üretimi üzerinden gerçekle_tirmi_, yani metan1n en feti_istik karakteri üzerinde younla_arak kapitalizmin
yap1sal olarak oldukça önemli olan bu alan1n1 de_ifre etmi_, yani kavramsal
düzeye ta_1m1_t1r. Ama gerek emek-gücünün
toplumsal olarak geni_leyen yeniden üretimi ve gerekse de paran1n toplumsal olarak geni_leyen yeniden
üretimi konusu yeterli önemde ve düzeyde Marksist analizlere konu
olmam1_t1r. Evet bir meta olarak emek-gücü ve evet bir meta olarak para analiz
edilmi_tir, fakat emek-gücü ve paran1n toplumsal olarak geni_leyen yeniden
üretimi ve bu alanlar1n içsel derin balant1lar1 üzerinde durulmam1_t1r.
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Emek-gücünün geni_leyen yeniden üretim merkezi olan hane halk1, öncelikle
feminist ama daha sonra Marksist feministlerce ele al1p analiz edilmi_tir. Ama
elinizdeki çal1_man1n temel ve zorlu ura1 olan paran1n toplumsal geni_leyen
üretimi, üstyap1 kurumu ya da özün aç1a ç1kt11 biçimler olarak tan1mland11
için yeterli ve gerekli düzeyde kavramsalla_t1r1lmam1_t1r. Bahsettiimiz
toplumsal ihtiyaçlar1n yeniden üretim alan1 olan üretim ile üretimin
gerçekle_mesi için gerekli olan emek-gücü ve paran1n yeniden üretiminin içsel
derin balant1lar1 yeteri kadar geli_tirilmemi_tir. Ama toplumsal gerçekliin
kapitalist anlamda in_as1 bu alanlar1n içsel çoul balant1lar1 dolay1nda
gerçekle_iyor. Egemen sosyal bilimlerin tan1mlad11 _izofrenik dünyada bu
alanlar bir gerçekliin parçalar1 olarak deil, her biri farkl1la_m1_
disiplinlerin ara_t1rma nesnesine dönü_türülmü_tür. 0htiyaçlar1n, yani
zenginliin (metalar1n) yeniden üretimi ekonomi disiplinine havale edilirken,
zenginliin payla_1m1 siyaset bilimine, aile (hane halk1) ise sosyolojiye
b1rak1lm1_t1r. Bu ayr1_ma gerçekliin anla_1lmas1ndan öte, gerçekliin belirli
iktidar ili_kileri içinde analiz edilerek, verili gerçekliin yeniden üretimini
salam1_t1r. Oysa verili gerçeklii dönü_türen, dei_tirmek isteyen müdahaleci
bir analizin bu alanlar1 analizlerine katmas1 gerekir, hatta gerçeklie ait bu
alanlara müdahale yap1lmas1 gerekiyor.

Paran1n
geni_leyen yeniden üretiminin analizi bu _izofrenik ayr1m içinde en zorlu
alanlardan biridir. Elinizdeki çal1_ma i_te bu zorlu alan1 kavramsal bir
düzenek içinde ele al1yor ve dorusu söze dönen kavramlar1 yeniden
kapitalizmin yap1sal özellikleri dolay1nda analiz ediliyor. Somut gerçeklik
içinde kavramlar1n güçlenecei dü_üncesinden hareketle de Türkiye pratiinden
hareketle, yani merkez bankas1n1n özgüllükleri üzerinden analiz ediliyor.

Son
zamanlarda merkez bankas1n1n ba1ms1zl11 üzerinden yürütülen tart1_malar (ki
bunlar daha çok ele_tirel olmayan iktisatç1lar aras1nda teknik bir konu olarak
ele al1n1yor) ve merkez bankas1na yönelik pratikler asl1nda meta, emek-gücü ve
çok daha önemlisi ulusal pazarlar, ulusal siyasal düzenekler aras1ndaki içsel
ili_kiler ve bu ili_kilerin dönü_ümünü i_aret ettii ölçüde anlaml1.Ba_ka bir
dei_le merkez bankas1ndaki dei_iklikleri kavramsal aparatlarla anlamaya
çal1_t11m1zda, kapitalizmin yap1sal/güncel mant11n1 daha kolay anlam1_
olaca1z. Egemen analizlerin teknik ve dolay1s1yla nötr olarak i_aret ettikleri
bu alana yönelik dei_iklikler, sadece kapitalizmin bugünkü i_leyi_ine ait bir
çok _eyi bizlere vermekle kalmaz, ayn1 zamanda yukar1da i_aret ettiim paran1n
yeniden üretiminde önemli olan siyasal ili_kiler alan1n1 da içine alan bütünsel
bir analize bizi yönlendirir. Bilindii üzere ulus devletler merkez bankalar1 dolay1nda
parasal alana müdahale ederler. Yani devlet merkez bankas1 kanal1 ile ekonomik
ya_amda para ak1_1nda ortaya ç1kacak baz1 olumsuzluklar1 elimine etme amac1
güder. Merkez bankas1 bu anlamda bir emme/basma tulumbas1 gibi piyasadaki
fazlal1klar1 emerek veya piyasada likit s1k1nt1s1 olduunda piyasaya para
sürerek denge ko_ullar1n1 salamaya çal1_1r. Bu yöntemleri daha da somutla_t1racak
olursak, merkez bankas1 uygulad11 faiz oranlar1n1 indirip/yükselterek, ya da aç1k
piyasa i_lemlerine girerek/girmeyerek, bankalara uygulad11 kar_1l1klar1
azalt1p/çoaltarak denge ko_ullar1n1 yaratmaya çal1_1yor. Bu önemli
i_levlerinden dolay1 K. Polanyi hakl1 olarak, merkez bankalar1n1n ortadan kald1r1lmas1 durumda, ulusal
ekonomilerinin birer enkaz y11n1na dönü_eceini belirtir. Devletin burada
ele almad11m1z emek-gücünün toplumsal yeniden üretim ko_ullar1n1 güvence
alt1na alma ile para arz1n1 belirli düzenlemelerle güvence alt1na alma en temel
i_levleri aras1nda olmu_tur (S. De Brunhoff). Yukar1da i_aret ettiimiz içsel olarak birbiri
ile balant1l1 üç düzey aras1nda en önemli halka olan para arz1n1n güvence alt1na
al1nmas1 kapitalizmin toplam toplumsal yeniden üretimini salad11 ölçüde özel
bir öneme sahiptir ve bu yüzden de Agliettan1n doru bir tespitle i_aret
ettii gibi merkez bankas1n1n yüklendii i_levler sadece bir dizi teknik
i_leyi_ olarak ele al1namaz/analiz edilemez.

Gerçekten
de son zamanlarda aç1a ç1kan krizlere bakt11m1zda merkez bankas1n1n ne kadar
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önemli bir dizi i_leve sahip olduunu bir kez daha görmekteyiz. Sistemin
i_leyi_ine ait bütünsel bir dil kurulmad11ndan olsa gerek, ABD Merkez Bankas1nda
onsekiz y1l yönetici olarak görevde bulunan Alan Greespan ve dolay1s1yla da ABD
Merkez Bankas1, krizin temel suçlusu olarak gösterildi. Feti_izm o kadar
derinle_mi_ durumdaki Greespan kriz benim yüzümden ç1kmad1 ama ben de suçluyum
dedi. Özellikle a_1r1 meta üretiminin gerçekle_tii ko_ullarda dola_1ma sadece
a_1r1 miktarda para girmez, ama çok daha fazla yeniden deerlenme sorunu
ya_ayan, yani üretken sermaye olarak i_lev görememe tehdidi alt1ndaki
sermayelerin deersizle_me sorununu da yarat1r. Deersizle_me yönündeki tehdit
meta biçiminde yarat1lan ama para biçiminde ellerde birikilen deerlerin yine
en feti_ form olan para biçiminde deerlenmesine yol açar, ki biz buna hayali sermaye diyoruz. Böyle dönemlerde
ise, bu hayali sermayenin ç1lg1n geli_iminin en önemli düzenleyicisi olarak
merkez bankalar1 artan bir öneme sahip olurlar. D.Harveyin hakl1 bir _ekilde
i_aret ettii üzere yarat1lan ve gelecei ipotek alt1na alan hayali sermaye formasyonunun merkez bankas1
kanal1 ile sosyalizasyonu ya da geçerlilik
kazanmas1 için merkez bankas1 sürece müdahale eden kurum haline gelir.
Paran1n sermaye olarak deersizle_me krizleri, ayn1 zamanda paran1n mekânsal
k1s1t1 a_mas1 yani borç-kredi olarak farkl1 mekânlara yay1lmas1n1 (paran1n mekân
ihlali) h1zland1r1r. Bunun yan1 s1ra ve bununla birlikte, paran1n zaman
k1s1t1n1 a_mas1 (paran1n zaman ihlali) yani bugünden gelecei tüketecek
kredilerin artmas1, sadece ulusal paralar aras1ndaki ili_ki ve düzenekleri
ortadan kald1rmaz. Ama çok daha önemli bir a_amaya ula_t11nda, deerlenme
krizini a_mak için sermaye gelecei tüketmeye ba_lar. Süreç paran1n ortak genel e_deer olma özelliini
tahrip eder. Kapitalizm yüzle_tii krizleri a_mak için para biçiminde
deerlenme ama mekân ve zaman k1s1tlar1n1 a_acak deerlenme ko_ullar1
kapitalizmi çok daha yap1sal bir k1s1tla yüzle_tirir, yani bu süreç, genel ortak ölçünün tahrip edilmesine
neden olur. Ve tüm bu ko_ullarda merkez bankas1 ba1ms1zl11 ile hem mekân hem
de zaman k1s1t1n1 a_mak için kapitalizmin yap1sal mant11 dolay1nda bir
rasyonel kazanmas1 istenirken, ayn1 zamanda merkez bankas1 ba1ms1zl11n1n
bizzat kendisi ulus-devlet ile meta ve para aras1ndaki içsel ili_kilerin önemli
ölçüde dei_mesine ait bir dizi dei_imi aç1a ç1kar1r.

Merkez
bankas1n1n ba1ms1zl11na ili_kin muhalif analizlere bakt11m1zda (benim
bildiim Oktar Türelin Mülkiye Dergisi için kaleme ald11 metin ve Erinç
Yeldan1n k1sa gazete yaz1lar1 d1_1nda hemen hemen yok gibi) merkez
bankas1ndaki dei_iklere ulusal ba1ms1zl1k üzerinden yakla_1ld11n1
görmekteyiz. Merkez bankas1 dei_ikliklerine hiç ku_kusuz ulusal-ba1ms1zl1k
penceresinden bak1labilir, ama dei_imin yap1sal özellikleri ele al1nmad11nda
sorun t1pk1 egemen iktisatç1lar1n yapt11 gibi sadece teknik bir analize
indirgenmi_ olur.

Sevgili
Ümit, çal1_mas1nda, merkez bankas1 ba1ms1zl11n1 teknik ve feti_istik bir
düzeyde ele alma tehlikesine kar_1l1k, ilk elden soruna nas1l yakla_1lmas1
gerektiine ili_kin bir yöntem, bir güzergâh olu_turuyor. Bu güzergâh, iktisat
ve siyaset aras1nda varolan o sevimsiz k1rm1z1 çizgiyi ortadan kald1r1yor. Yazar1m1z1n
çal1_mas1nda 1srarl1 bir leitmotif
var, o da merkez bankas1 ba1ms1zl11n1n asl1nda dorudan siyaset ve iktidarla
ili_kili olduudur. Bu anlamda çal1_man1n heyecan veren yan1, iktisad1n kapal1,
kendi içinde görece huzurlu dünyas1ndan uzakla_arak, gerçekliin yap1
ta_lar1ndan biri olan iktidar ve güç ili_kilerine yönelmesidir.

Ümit,
merkez bankas1 ile iktidar ili_kileri ve temel i_leyi_ olarak metalar1n yeniden
üretimi aras1ndaki içsel balant1lar1 analize dahil ettii anda, son zamanlarda
uluslararas1 camiada heyecan verici tart1_malara neden olan paran1n varolu_u ve
i_leyi_ine ili_kin temel sorunsallarla da yüz yüze geliyor. Bu cesaret isteyen
bir bilme eylemliliidir. Tart1_man1n taraflar1ndan biri olan Marksist
ortodoksi paray1 metan1n yeniden üretimi ya da metalar1n dei_-toku_
ili_kilerinden hareketle analiz ederken, Weberyan analizler paray1
ulusal-siyasal yap1lar üzerinden yani paran1n merkezi siyasal ayg1t1n egemenlik
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alan1 üzerinden tan1ml1yor. Bu alandaki teorik tart1_ma kan1mca yukar1da i_aret
ettiim anlamda metan1n geni_leyen yeniden üretimi ile paran1n geni_leyen
yeniden üretimi aras1ndaki içsel derin balant1lar1 kurmak yerine, daha çok bir
dei_keni (meta1n geni_leyen yeniden üretimini) paran1n geni_leyen yeniden
üretimine önceleyen hiyerar_ik bir dil üzerinden (ya da tam tersi) analiz
ediyor. Bu tarz bir analiz gerçekliin kendisine haks1zl1k yapmak anlam1na
geldii gibi, bu iç içe geçmi_ iki alan1n birikim sürecinde dei_en i_lev ve
farkl1l1klar1 göz önüne al1nmadan statik bir zaman kurgusu üzerinden analizler
yap1l1yor. Oysa ad1 üzerinde geni_leyen yeniden üretimden bahsediyoruz. Kapitalizmin
geni_leyen toplumsal toplam yeniden üretimi, ilk elden ulus-devlet ile birlikte
e_zamanl1 olarak devam etmekte, ama ayn1 zamanda geni_leyen toplam yeniden
üretim, ulusal s1n1rlar1 a_acak eilimlere yöneldii ölçüde siyasal düzenek
yeni ko_ullarda yeniden tan1mlanmaktad1r. Para arz1 ve emek-gücü üzerindeki
düzenlemeler devem etmekle birlikte, düzenleme biçimleri ve ulus-devletlerin ve
dolay1s1yla merkez bankalar1n1n i_levlerinde de önemli dönü_ümler
gerçekle_iyor. Bu dinamik süreci en iyi ele verecek örnek ise,
geç-kapitalistle_en Türkiye gerçeinde T.C. Merkez Bankas1n1n tarihsel süreç içinde
olu_um ve biçimlenmesini yap1sal ko_ullar dolay1nda ele al1p analiz etmekten
geçiyor. Yani kavramlara hayat verecek somut gerçeklie yönelmekten geçiyor.
Sevgili örencim/arkada_1m, meslekta_1m Ümit, birçok _ey örendiim bu
çal1_mas1nda kavramsal düzenekleri dorudan ya_am içinde s1nayarak bilemekten
kaç1nm1yor.

Kitapta
T.C. Merkez Bankas1n1n geli_imi ve son dönem ba1ms1zl1k tart1_malar1n1n
analizinde iktisadi olan ile siyasal olan aras1ndaki arayüz üzerinde younla_1l1yor. Bu ara yüzeyde etkin olan merkez
bankas1n1n somut i_leyi_ine yöneliniyor. Böylece Türkiye gerçeine yönelen
çal1_mada, teorik aç1dan makro düzey ile mikro düzey aras1nda köprüler olu_turuluyor.
Kan1mca, bu ara yüzeyde olan kurumlar1n (DPT, Merkez Bankas1, Üniversiteler)
dönü_ümünü daha iyi analiz etmemiz gerekiyor, ancak ne yaz1k ki bu ara yüzeydeki
kurumlar1 analiz etmek konusunda muhalif analizler yeteri kadar yol almam1_t1r.
Elinizdeki heyecan veren çal1_ma, bu eksiklii kapatman1n nas1l olaca1na dair
önemli aç1l1mlar sal1yor.

Bu
tarz çal1_malar oldukça önemli. Önemli çünkü sermayenin organik ayd1nlar1
gerçekliin bilgisini egemen s1n1flar1n taleplerine uygun bir _ekilde
biçimlendiriyorlar. Sadece me_rula_t1rm1yorlar, ayr1ca i_aret ettikleri
gerçeklii dönü_türüyorlar. Önemli çünkü kavramdan kaçan ve dahas1 kavramlar1
vitrinde içerii bo_alt1lm1_ sözcüklere dönü_türen Marksist/muhalif kesimlere
kar_1 bu tarz çal1_malar gerçekliin gerçek renklerini aktar1yor. Önemli çünkü
kavramlar1 somut gerçekle bulu_turarak, muhalif-Marksist dilin sahiciliini
artt1r1yorlar. Ve son olarak önemli çünkü bu tarz çal1_malar yeni kavramlar
üretmenin önünü aç1yorlar.

Ak1nt1ya
kar_1 durarak bu yarat1c1 emekleri dola_1ma sokan/okuyucuya ula_t1ran Sosyal
Ara_t1rmalar Vakf1na (SAV), özellikle de sürece dorudan emeklerini katan
Serap ve Ülküye heyecanlar1n1 katan Metin ve Fatmaya te_ekkür ediyorum. Evet, SAV gibi yay1nevleri ve Ümit Akçay
gibi yazarlar1m1z1n olmas1 insana umut a_1l1yor.

Fuat Ercan -K1br1s
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