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Merhaba,

Eleştirel sosyal bilim e-dergisi SAV KATKI, 4. sayısıyla okurlarıyla buluşurken, bu dosya “Teknoloji” konusuna 
ayrıldı. Bu sayıda dört özgün makale ve bir kitap incelemesi mevcut. Yazılar, Endüstri 4.0’dan kapitalizmde bilgi 
sorununa, yerelden küresele değişen emek süreçlerinden post-kapitalizm tartışmalarına uzanan veçheleriyle 
teknoloji olgusunun pratik ve kuramsal iz düşümlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alıyor. Yazıların tümünde 
hâkim anlayışın teknolojiyi fetişist, indirgemeci, tarihsiz ve toplumsuz bir şekilde kavramayan bir çerçeve ara-
yışı olduğu söylenebilir. 

Berna Güler ve Elif Tuğba Şimşek’in ortak çalışmaları “Gaziantep Tekstil Atölyelerinden Fabrikalara: İşçileş-
me, Direnişler ve Mücadeleler”de yazarlar, 70’lerden bu tarafa küresel politik ekonominin dönüşümünü bes-
leyen geniş çaplı teknolojik gelişmelerin, devletin işlevlerinin yanı sıra üretim ilişkileri ve emek süreçlerini de 
dönüştürdüğü noktasından hareketle, emeğin bu dönüşüme verdiği tepkiyi ve yeniden şekilleniş hikâyelerini 
Gaziantep tekstil atölyeleri örneği üzerinden anlatmakta. Bu bağlamda çalışma küçük atölyelerden, organize 
sanayi bölgelerindeki büyük fabrikalara kadar, tekstil işçilerinin çalışma rejimindeki dönüşümüne ışık tutmayı 
hedefliyor. Sonuçta yazarlar, Gaziantep’te sınıf olma hallerinden, alternatif mücadele/direniş yöntem ve araçları 
tartışmalarına uzanan oldukça zengin bir çalışmayla bu sayıya katkı veriyorlar.

Mehmet Aydın’ın makalesi “Kapitalizmde Bilginin İşlevi ve E-Devlet Uygulamaları” başlığını taşıyor. Bu ça-
lışmanın hareket noktasında ise günümüz kapitalist toplumunda bilginin işlevi var. Buna göre kârlılık peşinde 
üretim araçlarının geliştirilmesi ile emek gücünün iş bilgisinin gelişimi el ele giden gelişmelerdir. Bu bağlamda 
çalışma, teknolojiyi metada nesnelleşmiş bilgi olarak kavranmakta ve bilginin de kapitalizmin geldiği noktada 
merkezileşme eğilimden nasibini almakta olduğunu göstermektedir. Aydın, e-devlet uygulamalarını piyasanın 
ihtiyaç duyduğu türden bilgilerin merkezileştirilmesi bağlamında açıklıyor.

Sayının bir diğer makalesi “Değişen Teknolojiler ve Endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı Anlamaya Dair Bir Giriş” baş-
lıklı çalışması ile Suat Aksoy, 18. yüzyıl sonlarından bu yana adeta süreklilik kazanmış bir sanayi devrimi anla-
yışına yaslanıyor. Aksoy, bu devrimin temel belirleyenlerinden olan teknoloji olgusunu, son dönemde giderek 
popüler hale gelen Endüstri 4.0 kavramı üzerinden, ancak kapitalizme özgü dinamikler etrafında tartışıyor. 
Çalışma yapay zekâ, üç boyutlu yazıcılar, robotik ve biyo, nano ve uzay teknolojileri, şeylerin interneti (internet 
of everything) vb. gelişmeleri Endüstri 4.0’ı simgeleyen en dikkat çekici olgu ve süreçler olarak yansıtmakta ve 
bütün bunların sermaye birikimiyle bağlantısı kurularak ele alındığı takdirde gerçek anlamda kavranabileceği 
görüşünü savunuyor. Bu bağlamda çalışmada Endüstri 4.0 tartışmalarının ardında egemenlerin asıl derdinin 
sermaye döngüsünü hızlandırmak olduğu öne sürülüyor. 

Kurtar Tanyılmaz’ın “Post-Kapitalizm Teorileri ve Teknolojik Belirlenimcilik” makalesi, başlığından da kolay-
ca anlaşılacağı üzere, çeşitli yorumlarıyla günümüzde kapitalizm-sonrası bir dünyayı müjdeleyen/öneren/öne 

Teknoloji

M. Gürsan Şenalp
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süren kimi (özellikle de Dean, Hardt ve Negri, Zizek gibi eleştirel) yazar ve teorileriyle hesaplaşıyor. Eleştirisi-
nin merkezinde ise bu türden yaklaşımların kapitalizmde sömürü olgusunun içini boşalttıkları düşüncesi yer 
alıyor. Bu çerçevede sömürü artık üretimle ilgili bir olgu olmaktan çıkarılarak, dolaşım alanına özgü Ricardocu 
bir rant teorisine dönüştürülüyor. Çalışma, kapitalist üretim ilişkilerinin var ettiği “çelişkileri” silikleştiren ve 
asıl meseleyi bölüşüm ilişkilerini düzenleyen kurumsal-yönetsel yapılar arasında gören “uyumcu” anlayışlara 
itiraz etmektedir. Dahası Tanyılmaz’a göre bu yaklaşımlar kapitalizmde değişimin ana dinamiği olarak tekno-
lojiye belirleyici rol verdikleri için teorik temelleri bakımından açık ya da örtük olarak teknolojik belirlenim-
cilikten kaçamazlar.

Bu sayının son çalışması Özgür Narin tarafından kaleme alınan bir kitap tanıtım yazısı. Narin, “Sibernetik 
Girdabında Farklılaşan Proletarya” başlığı altında Nick Dyer Witheford’un 2015 yılında yayımlanan Cyber-Pro-
letariat: Global Labour in the Digital Vortex kitabını değerlendiriyor. 

İyi okumalar diliyoruz.

SAV Katkı, 2017 (4): Çerçeve Sunuş
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Gaziantep tekstil atölyelerinden 
fabrikalara: 
İşçileşme, direnişler ve mücadeleler

Berna Güler*

Elif Tuğba Şimşek**

Özet   
1970’li yıllarla birlikte küresel ekonomi politikalarında yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümü besleyen teknolojik gelişmeler, 
yeni üretim teknikleri, haberleşme ve ulaşım yöntemleri devletin işlevleriyle birlikte üretim ilişkileri ve emek süreçlerini de 
dönüştürücü nitelikte olmuştur. Çalışmamız, üretimin mekânsal dönüşümü üzerinden emeğin yeniden şekillenişi ve emeğin 
bu dönüşüme gösterdiği reaksiyonla birlikte ele alınmıştır. Çalışmanın odaklandığı analiz alanı tekstil sektörü olup, iki ayrı 
üretim mekânı olarak küçük tekstil atölyeleri ve büyük fabrikalar seçilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde Gazi-
antep sanayisinde tekstilin yeri ve sermaye birikim sürecinde devletin rolüne dair kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Ardın-
dan çalışmanın asıl konusu olan üretim mekânlarının dönüşümü ve işçileşme dinamikleri analiz edilmiştir. Atölyelerden 
fabrikalara doğru yaşanan dönüşüm özellikle 1970’li yıllardan itibaren kendini göstermeye başlarken, geçmişten günümüze 
kadar küçük tekstil atölyelerinin büyük fabrikalara dönüşme sancısını içeren zaman aralığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmamızın son bölümünde ise tekstil işçilerinin gerçekleştirdikleri grev ve direnişlere yer verilmiş, bu mücadele sürecinde 
yaşanan farklı örgütlenme deneyimleri ve dönüşüm olanakları irdelenmeye çalışılmıştır.

From Gaziantep’s Textile Mills to Factories: Proleterianization, Resistance and Struggles
As of 1970s, the transformation of global economic policies and supporting new technological developments have changed 
the relations of production and labor process, along with new production techniques, communication and transportation 
methods, and the functions of the state. In our study, the formation of labor through spatial transformation of production is 
tackled with the reaction of against this. The main focus of the study is the textile industry. Small textile mills and big facto-
ries are picked as two different production spaces. With this framework, in the first section of the study, the importance of the 
textile industry for Gaziantep and the role of the state within the capital accumulation process are briefly analyzed. Then, the 
main focal point of the study; namely the transformation of the production spaces and the dynamics of proleterianization are 
examined. While the mills have started to turn into factories especially by 1970s, in this article it’s tried to discuss the time 
period in which from past to present, the pain of the transformation from small textile mills into big factories is experienced. 
At the final section of our study, the strikes and the resistance of the textile workers are addressed, the different organization 
experiences and the transformation possibilities within this struggle are scrutinized.

Anahtar kavramlar: Gaziantep, tekstil sektörü, işçileşme, grevler, mücadeleler, direnişler
Keywords: Gaziantep, textile industry, proleterianization, strikes, struggles, resistance.

*  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programında hazırlanan “Atölyelerden Fabrikalara 
Gaziantep'te Tekstil İşçilerinin İşçileşme Dinamikleri” adlı bitirilmemiş yüksek lisans tez çalışmasının bir ürünüdür.

** Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Elif 
Tuğba Şimşek Çalışma Ekonomisi yüksek lisans tez öğrencisi.  

SAV Katkı, 2017 (4): 7-20
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Dağ yeli, dağın yüreği, söyle
Kimdi Odysseus

Antep’e gelenlerin delisi miydi1 

Giriş 
Her kent yaşanmışlıklarıyla tarihsel süreçte edindi-
ği tüm toplumsal ilişki ve birikimleriyle, farklı izler, 
farklı tınılar taşır. Toplumsal ilişkiler ve birikimler 
kendi iç dinamikleriyle ilintili olduğu kadar, bulun-
duğu coğrafya ve dünya üzerindeki tüm ilişki ve sü-
reçlerle bağlantılıdır. Çalışmanın gerçekleştirildiği 
mekân olan Gaziantep’te emekçiler; toplumsal iliş-
kileri, mücadeleleri, göçleri,  devasa kültürü ile diğer 
kentlerden birçok açıdan farklılaşabilmektedir. Fark-
lılığı yaratan ise Gaziantep’in tarihsel süreçte yaşadı-
ğı mekânsal dönüşüm, sınıfsal ve toplumsal olduğu 
kadar, sermaye birikimiyle de yakından ilişkilidir. 
Tüm bu ilişki ve süreçleriyle araştırmacılarda merak 
uyandıran Gaziantep, bu bağlamda birçok çalışmaya 
konu olmuştur.2 Bu kadar çeşitli ilişkiyi barındıran 
bir kentin geniş bir çerçevesini çizmek oldukça zor ve 
zahmetli bir iştir. Bu mahiyetten yola çıkarak; büyük 
bir çerçevenin içine sadece küçük bir dokunuş yap-
mak ve küçük bir fotoğraf yerleştirmek niyetiyle gir-
dik. Zira fotoğrafımız Gaziantep’in sınıfsal dokusuna 
dair, Gaziantep’i Gaziantep yapan emekçiler üzerine 
odaklanacaktır. Akademik bilgi üretiminde zaman ve 
maddi olanakların kısıtlılığı göz önünde bulunduru-
larak, Gaziantep’te tüm sektörlerde çalışan emekçile-
rin incelenmesi mümkün olmadığı için en ağırlıklı 
sektör olan tekstil sanayinde işçileşme ve deneyimler 
araştırma odağı olarak seçilmiştir.

Tekstil işçisi özelinde olan emek süreçleri, eme-
ğin sınıfsal ve toplumsal ilişkileri üzerine yoğunlaşa-
caktır. Gaziantep dokuma tezgâhlarında sadece çok 
çeşitli kumaşlar değil; hayaller, direnişler, mücadele-
ler de dokunmaktadır. İşçilerin kendi aktarımlarına 
dayanan tüm bu deneyimlerin, sermaye ile ilişkisini 
kurmak ise çalışmamız için zorunluluktur. Zorunlu-
luğunun nedeni ise sermayenin dışa açılımdan, ye-
relleşme süreçlerine, bölgeler arası eşitsiz gelişimden, 
devlet teşvik ve desteklerine kadar çok kapsamlı sü-

reçler barındırıyor olmasıdır. Ancak çalışmanın asıl 
amacı olan işçilerin emek süreçleri ve mücadelelerine 
mümkün olduğunca geniş yer verme adına Gaziantep 
tekstil sektörünün sermaye birikim ayağı daha kısa 
geçilmiştir. Böylelikle çok geniş bir direniş ve mü-
cadele geçmişine sahip olan Gaziantep tekstil işçileri 
makalemizde kendine daha fazla yer bulabilmiştir.

1. Çalışmamızda Ele Alış, 
Kavrayış ve Açıklayış Üzerine 
Notlar
Çalışmamızda ele aldığımız yöntemin öncelikli özelli-
ği; bütünden parçaya, tarihsel iz düşümden günümü-
ze yansıyan toplumsal ilişkilerin iç içe geçmişliğini, 
farklılıklarını ve çeşitliklerini, çatışmaları, gerilimleri, 
zıtlıkların birlikteliğini, nitel ve nicel özellikleriyle or-
taya çıkarmaktır. Çalışmamız eleştirel diyalektik yön-
temin izini sürmektedir (Ollman, 2006).

Gaziantep’te tekstil sektörünün geçmişi oldukça 
eskiye dayamaktadır. Gaziantep böyle uzun bir ilişki-
nin tüm ekonomik ve toplumsal neticeleriyle kendini 
gösterdiği yegâne mekânlardan biridir. Dolayısıyla 
araştırma evrenimiz oldukça geniştir. İpek Yolu Kal-
kınma Ajansı (İKA)’nın verilerine göre Gaziantep’te 
624 adet tekstil üretimi yapan büyüklü küçüklü üre-
tim tesisi bulunmaktadır. Yine Gaziantep sanayisin-
de çalışan işçilerin yüzde 55’i tekstil ürünleri imalatı 
sektöründe istihdam edilmektedir (İKA, Gaziantep 
Tekstil Sektörü). Ancak bu verilerin kayıt dışı faaliyet 
gösteren ve enformel şekillerde çalışan işyeri ve işçile-
ri kapsamadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sosyal alanın analizinde, gerçekliği ortaya koyma 
çabasının en etkin yöntem tekniği olan alan çalışması 
seçilmiştir (Kümbetoğlu, 2005). Gaziantep’in büyük 
bir kent olması, zaman ve maddi kısıtlılıktan dolayı 
çalışma evreni daraltılmak zorunda kalınmıştır. Yük-
sek lisans tezi hazırlık sürecinde gerçekleştirilen alan 
araştırmasında nitel yöntem teknikleri uygulanmıştır. 
13 tekstil işçisi, iki öğretmen, bir mühendis ve üç Su-
riyeli çocuk işçi olmak üzere toplamda 19 kişi ile de-
rinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 
çalışmamızda, işçileşmeye dair yaşanan dönüşümü 
daha iyi aktarabilme adına, hem atölye hem de fabri-
kada çalışma deneyimine sahip olan 5 tekstil işçisinin 
aktarımlarına yer verilmiştir.

Gaziantep tekstil atölyelerinden fabrikalara: İşçileşme, direnişler ve mücadeleler

1  Ülkü Tamer'in “Bir Adın Yolculuktu” şiirinden bir alıntı.
2   Bkz. Gültekin (2011); Doğan (2014); Karadaş (2011); Ataç (2011); 

Bedirhanoğlu ve Yalman (2009); Geniş ve Adaş, (2011); Karaçay-
Çakmak ve Erden (2005); Tutar vd. (2012); Mutluer (2003).
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Görüşmelerin tamamı derinlemesine görüşmeler 
şeklinde gerçekleştirilirken, yine görüşmeler sırasında 
yol gösterici ve görüşmeyi koordine edici yarı yapılan-
dırılmış 20 kılavuz sorudan ve katılımcı olmayan göz-
lem tekniğinden faydalanılmıştır. Yapılan görüşmeler 
görüşmecilerin izniyle kayda alınmış, daha sonra bu 
ses kayıtları deşifre edilerek kâğıda aktarılmıştır.

İşçilerin grev ve direnişlerine geniş yer verilen 
çalışmamızda, işçi görüşmelerinin yanı sıra sendika-
lar ve çeşitli kurumlarla da görüşme yapılmıştır. Türk-
İş’e bağlı Teksif Sendikası ve DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Bununla birlikte, Suriyeli üç çocuk ile görüşmemizi 
geçekleştirmemizde bize aracı olan ve aynı zamanda 
tercümanlığımızı yapan bir ailenin evinde kısa süreli-
ğine misafir olarak kalarak katılımcı olmayan gözlem 
tekniği ile yerli halkın Suriyelilere karşı bakış açısını 
değerlendirme olanağı sağlanmıştır. Suriyeli mülteci-
lere yönelik çeşitli çalışmalar yapan Kırk Ayak Kül-
tür ve Sanat Derneği ile de Gaziantep’te Suriyelilerin 
durumuna dair derinlemesine görüşme yapma fırsatı 
bulunmuştur.

Kapitalist toplumsal ilişkinin merkezinde yer 
alan emek-sermaye ilişkisinin izinin sürüldüğü bu ça-
lışmada, sosyo-ekonomik veriler asıl olarak iletişime 
geçtiğimiz İKA ile sağlanmıştır. İKA Gaziantep’in de 
içinde yer aldığı TRC1 Bölgesi’nden sorumludur. İl 
temelli verilere ulaşabilmek adına İKA ile online gö-
rüşme gerçekleştirilmiş, Gaziantep Ticaret Odası ile 
de yüz yüze bir görüşme yapılmıştır. Yine nicel veri-
lere ulaşımdaki en büyük kaynaklardan biri de TÜİK 
olmuştur.
        

2. Gaziantep Tekstil Sektörünün 
Tarihsel İzdüşümü  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihsel süreçte birçok 
farklı kavim ve uygarlığa ev sahipliği yapmış; Avru-
pa, Anadolu ve Ortadoğu arasında ekonomik, ticaret 
ve kültürel anlamda ulaşım ağının merkezi olmuştur. 
Özellikle Gaziantep bu konumun getirdiği ayrıcalık-
lardan oldukça faydalanmıştır. Gaziantep, Osmanlı 
döneminde önemli bir ticaret ve sanayi merkezi haline 
gelmiş, imparatorluk sınırları dışına taşan ticari can-
lılık gözlemlenebilmiştir. Osmanlı döneminin önemli 
dokuma merkezlerinden biri olan Gaziantep, bu ko-
numunu Cumhuriyet’ten sonra da korumuştur. 1927 

yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yarar-
lanılarak Gaziantep’te pamuklu ve ipekli dokuma fab-
rikaları kurulmuş, gümrük tarifelerinin arttırılmasıyla 
dokuma sanayinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
1970’li yıllara gelindiğinde ise büyük işletme sayısı-
nın arttığı ve dokuma ve konfeksiyon sektörünün en 
çok işçi çalıştıran sanayi sektörü olarak öne çıktığı 
görülmektedir (Başak ve Saracoğlu, 2011: 426). Uzun 
bir geçmişe sahip Gaziantep tekstil sektörü makalede 
1980 öncesi yaygın küçük tekstil atölyelerinin, 1980 
sonrası büyük fabrikalara dönüşümü üzerinden ele 
alınacaktır. Bu kapsamda da devlet teşvik ve yatırımla-
rı üzerinden devlet-sermaye ilişkisi irdelenecektir.

Gaziantep’te 1980 öncesi henüz organize sanayi 
bölgelerinin (OSB) yaygınlaşmadığı dönemde doku-
macılık faaliyetleri el tezgâhlarında ve küçük atölye-
lerde sürdürülmektedir. Küçük tekstil atölyelerinin 
kümelendiği yegâne mekân ise Ünaldı Sanayi Bölgesi 
olmuştur. Ünaldı’ya dair elde ettiğimiz bilgiler büyük 
ölçüde bizzat Ünaldı’da çalışmış olan işçilerle yaptığı-
mız derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. Bu-
nunla birlikte Ünaldı’da gerçekleşmiş direnişleri konu 
alan kitap ve çeşitli haberler de Ünaldı’daki çalışma 
koşullarına dair bilgilere ulaşmamızda yardımcı ol-
muştur.3 Üretim araçlarından kopan, mülksüzleşen ve 
köyden kente göçen insanların kentte işçileşme süreç-
lerine dâhil oldukları ilk durak büyük ölçüde Ünal-
dı’nın tekstil atölyeleridir. Ortalama 10-15 kişinin ça-
lıştığı tekstil atölyelerinde kullanılan üretim araçları 
ise çoğunlukla düşük teknolojilidir. Bir makine başın-
da çalışan işçi sayısı üç-dört kişi arasında değişmekte-
dir. Bu sayı üretim mekânlarının ve üretim araçlarının 
dönüşümüyle azalmaktadır. Uzun çalışma saatlerinin 
ve enformel istihdam yapısının yaygın olduğu tekstil 
atölyelerindeki emek süreçleri ileriki kısımlarda de-
taylandırılacağı için şimdilik Gaziantep tekstil sektö-
rüne dair kısa bir giriş yapmakla yetinilecektir.

Ünaldı 1970’li yıllara gelindiğinde dahi küçük 
dokumacıların yoğunluklu olduğu bir alan olmuştur.  
Gaziantep’te ilk OSB için 1972 yılında arsa tahsisi-
ne başlanmış, o dönemden sonra dokuma atölyeleri 
yavaş yavaş OSB’ye taşınmıştır. Burada daha büyük 
fabrikalara dönüşen atölyeler, emek rejiminin de de-
ğişmesine yardımcı olmuştur. Ancak Ünaldı’da hala 
enformel emek yapılanmalarına sahip küçük tekstil 
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firmaları mevcuttur. Bununla birlikte, küçük atölye-
lerin OSB’de büyük fabrikalara dönüşmesi ve emek 
rejiminde yaşanan değişim, birçok ilişkiyi içerisinde 
barındıran uzun erimli bir süreçtir. Bu süreci 1980 
sonrası dünya ekonomisinin dönüşümü ve neo-libe-
ral politikalarla paralel okumak gerekmektedir. Ser-
mayenin sınırlarını aşma eğilimi ve küresel sermaye-
ye eklemlenme çabası, teknolojinin sermayeye daha 
geniş imkânlar tanıması, devletin sermayeyi destek 
ve teşvikleri, emek süreçleri ve işgücü maliyetlerinin 
düşüklüğü bu sürece içkindir. Nitekim sermayenin 
OSB’lerde kümelenmesi, dışa açılım ve işgücünün 
kullanımı noktasında birçok avantaj sağlamaktadır. 
Türkiye’nin büyük metropollerinde olduğu gibi Ga-
ziantep’te de geçim seviyesi son zamanlarda oldukça 
yükselmiştir. Bu noktada işverenler işçilerin geçim se-
viyesinde ücret vermek yerine, üretim alanlarını şehir 
merkezlerinin dışına taşıyarak ücret maliyetlerinin 
düşürülmesini tercih etmektedir. Ücret maliyetlerinin 
düşmesi aynı zamanda ürün fiyatlarının da aşağıya 
çekilmesi ile sonuçlanmakta; bu gelişme iç ve dış piya-
sada rekabetin koşullarını yaratmaktadır (Güler-Müf-
tüoğlu, 2000: 136).

1980 sonrası dönemde, tekstil gibi geleneksel 
nitelikteki malların ihracatında artış yaşanması ve 
OSB’lerin aktif şekilde faaliyete geçmesi birlikte göz-
lenmiştir. Özellikle 1994 krizi sonrasında geleneksel 
sayılabilecek iş kolları çerçevesinde ürün çeşitlen-
dirmesine gidilmiştir. Emek yoğun sektörler krizden 
çıkışın anahtarı olmuştur. 1996-1997 verilerine göre 
Gaziantep sanayi üretiminin yüzde 36.8’i yurtdışına 
ihraç edilmektedir. Kriz sonrasına denk gelen bu sü-
reçte ihracat yüzdesi artmış ancak bu artış geleneksel 
mallarla sağlanarak, emek yoğun sektörler güçlendi-
rilmiştir. Günümüzde de gıda, tekstil gibi geleneksel 
mallarda yoğunlaşma eğilimi değişmemiştir (Bedir-
hanoğlu ve Yalman, 2009: 247). 1980’lerden itibaren 
Gaziantep gibi ihracat ve sanayileşme sürecinde kıs-
men de olsa gelişme kaydeden kentler için asıl üze-
rinde durulması gereken nokta emek süreçlerinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmelerin asıl itici gücü 
ise bölgedeki emek süreçleri, Türkiye ortalamasının 
altındaki ücret düzeyleri, son derece düşük sendika-
laşma oranları olmuştur. Bu sürecin gözlemlenebilen 
sonuçları ise emek süreçlerinin enformelleşmesi, üc-
ret ve çalışma koşullarının esnekleştirilmesi ve sen-
dikal örgütlenme düzeylerinin daha da düşmesidir. 

Bu sürece giden yolda devletin rolü ise özellikle Ga-
ziantep özelinde tartışmalıdır. Gaziantep’in sermaye 
birikim sürecinde devletin rolünü yadsıyan görüşler 
mevcuttur. Bu görüşler, Gaziantep sanayisinin geliş-
mesinde itici güç olarak sermayenin kendi dinamik-
lerini öne çıkarmış, kamu yatırımlarını dönüşümün 
etkisiz bir elemanı olarak görmüştür (Başak ve Sara-
coğlu, 2011: 428). Yapılan açıklamalar genel olarak 
devletin ilgisizliği ve yerel yatırımcıların üstün giri-
şimcilik yetenekleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. An-
cak özellikle Gaziantep ve Denizli gibi kentlerde yer 
alan sermaye, 1950’lerden başlayarak devletin yaptığı 
yatırımları göz ardı edebilmektedir. Gaziantep planlı 
ekonomi döneminde devletin sanayi desteklerinden 
ve önemli altyapı yatırımlarından faydalanmakla 
beraber, 1980’lerden itibaren dışa açılma sürecinde, 
devletin sağladığı hibe ve çok düşük faizli kredileri 
de kullanmıştır. Bu nedenle, çalışmamızın devamında 
Gaziantep sermaye birikim sürecinde devletin rolü, 
devlet teşvik ve yatırımları üzerinden okunmaya çalı-
şılacaktır. Nitekim bu süreç aynı zamanda emeğin de 
şekillendiği/şekillendirildiği süreç olmuştur.

Devlet Teşvik ve Yatırımları Sonrası 
Tekstil
Devlet teşvik sistemleri, bir yandan sermayenin güç-
lendirilmesi ve sermayeye kaynak aktarımı işlevi gö-
rürken, diğer yandan da orta ve uzun vadede devletin 
de kendini yeniden üretiminin ve verilen teşviklerin 
devlet tarafından geri alım mekanizmasının kurul-
ması anlamını taşımaktadır (Ercan vd., 2016: 163). 
Gaziantep sermayesinin oluşumunda devletin etkisi-
ni yadsıyan görüşleri bu bağlamda okumak gerekiyor. 
Bu görüşlere göre Gaziantep sermaye birikimi devlet-
ten bağımsız bir gelişim süreci yaşamıştır. Ancak bu 
görüşlerin aksini savunanlar da mevcuttur. Gaziantep 
GAP Bölgesi’nde yer alan diğer kentlere göre devletin 
en çok yatırım yaptığı ve teşvik sunduğu il olarak gö-
rülmektedir.  Bu iki görüş farklılığı daha çok işveren-
ler nazarında gerçekleşmektedir. İşverenler ya devlet 
yatırımlarının azlığından yakınmakta veyahut kimi 
işverenler bazı bölge ve sektörlere haksız destek ve-
rildiğini iddia etmektedir. Bu iki bakış açısı arasında 
hangi iddianın gerçeğe daha yakın olduğunu ise dev-
let teşvik, destek ve yatırım verilerine bakılarak bulu-
nabilir.

Gaziantep tekstil atölyelerinden fabrikalara: İşçileşme, direnişler ve mücadeleler
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Gaziantep 1968’de bölgeler arası eşitsizliklerin 
azaltılması amacına yönelik olarak başlatılan Kal-
kınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) Projesi kapsamına 
alınmış, günümüze kadar düzenlenen birçok destek 
ve teşvik programlarına dâhil edilmiştir. Gaziantep’te 
2001-2014 yılları arasında enerji, imalat, madencilik, 
tarım ve hizmet sektörü de dâhil olmak üzere toplam 
1.774 yerli sermaye, 26 tane yabancı sermaye yatırımı 
için teşvik belgesi düzenlenmiştir. Aynı dönem için-
de ve yine aynı sektörlerin dâhilinde Gaziantep’e top-
lamda 11. 946,13 milyon TL değerinde yerli sermaye 
yatırımı yapılmıştır. Yine aynı dönem kapsamında en 
çok yatırım yapılan sektör ise 10.459,60 milyon TL 
ile imalat sektörü olmaktadır. İmalat sektörü içinde 
dokuma ve giyim sektörüne toplamda yerli sermaye 
sabit yatırımı 7.110,51 yabancı sabit sermaye yatırımı 
ise 113,90 TL’dir (Ekonomi Bakanlığı, 2014). 

Kullanılan nakdi kredilerin sektörel ayrımına 
bakıldığında ise Gaziantep’te tekstil sektörünün yeri 
daha iyi anlaşılacaktır. İçinde Gaziantep, Adıyaman 
ve Kilis illerinin bulunduğu TRC1 Bölgesi’nde bu-
lunan illere ait toplam nakdi krediler, 2008 yılından 
2012 yılına kadar her yıl artmış ve 2013 yılında 27,9 
milyar TL’yi bulmuştur. Bölgede kullanılan nakdi 
kredilerin en önemli payı ise Gaziantep iline aittir. 
Bu pay yıllar itibarıyla ortalama yüzde 87 civarında 
seyretmiştir. 2012 yılında Gaziantep ilinde en fazla 
kredi kullanılan sektör ise yüzde 47,6 oran ve yaklaşık 
olarak 6,6 milyon TL ile “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” 
sektörü olmuştur. Yine TRC1 Bölgesi 2013 yılı nak-
di kredilerin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde 
“Tekstil ve Tekstil Ürünleri” sektörü yüzde 45,8 oran 
ile ilk sırada yer alırken illerin nakdi kredi tutarları 
bakımından Gaziantep, İstanbul’un ardından ikinci 
sırada gelmektedir (İKA, 2014: 30).

6 Nisan 2012 tarihinde açıklanan Yeni Teşvik Sis-
temi ile uygulanmakta olan destek unsurları güncel-
lenmiştir. Buna göre Gaziantep’in de içinde yer aldığı 
üçüncü bölge için teşvik unsurları olarak; 2015 önce-
si kurulan işyerleri arasında OSB içinde olanlardan 
yüzde 30 yatırıma katkı oranı, yüzde 70 vergi indirim 
oranı belirlenmiştir. Sigorta Primi İşveren Hissesi Faiz 
İndirim Desteği ise altı yıl sürelidir. OSB dışında olan 
işyerleri içinse destek oranları düşmektedir (Ekonomi 
Bakanlığı, Teşvik Haritası). TRC1 Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren İKA da bölgesinde bulunan iller için çeşitli 

mali destekler sunmaktadır. Ajans 2014 yılı Bölgesel 
ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı kapsamın-
da 5.000.000 TL bütçe ayırırken, bu program ile TRC1 
bölge işletmelerinin bölge içi ve bölge dışı rekabet edi-
lebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Gaziantep 
için öncelikle destek verilecek sektörler plastik, kim-
ya, işlenmiş deri ürünleri, tekstil, gıda sanayi, tarıma 
dayalı sanayi, yenilenebilir enerji olarak belirlenmiştir 
(İKA, 2014: 4).

Diğer bir sermaye destek yatırımı ise OSB’lerdir. 
Sermaye için büyük avantajlar sağlayan OSB’lerin 
kurulması ise büyük ölçüde devlet tarafından ger-
çekleşmektedir. Gaziantep Organize Sanayi Bölge-
si, Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı olarak, Vilayet, Belediye, İl Özel 
İdaresi, Ticaret Odası Sanayi Odası, Sanayi İş Oda-
ları Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri 
Derneği iştirakleri ile kurulmuştur (GOSB, Tarihçe). 
1969 yılında istimlâk çalışmalarını tamamlayan Ga-
ziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1972 yılında arsa 
tahsislerine başlamıştır. 1980 sonrası artan talep ve ih-
tiyaca uygun olarak, 1987 yılında II. Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kurulmasına karar verilmiştir. 2. Bölge’nin 
altyapı çalışmaları ise 1997 yılında tamamlanmıştır. 
Gaziantep’te artan talebe karşı yetersiz kaldığı için ge-
nişletilme çalışmaları devam eden son OSB ile birlikte 
toplamda 5 OSB bulunmaktadır. Kuruluşu 1999 yılın-
da tamamlanan Gaziantep Serbest Bölgesi (GSB)’nde 
ise Ticaret Odası’nın verilerine göre ruhsatlı 35 firma 
vardır.  

Serbest bölgelerinin kuruluşu ve işletilmesi özel 
sektör eliyle yürütülmekle birlikte, bu bölgeler serma-
ye açısından mali ve ticari olmak üzere devlet tara-
fından sağlanan kolaylıklar ve teşviklerle birçok avan-
taja sahiptirler. Serbest bölgeler gümrük hattı dışında 
sayıldığı için serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer 
serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri 
uygulanmamakta, gelir veya kurumlar vergisi istisna 
ve muafiyetlerinden yararlanmaktadırlar. Firmalar 
kuruluş aşamasından 2009 yılına kadar çalıştırdıkları 
işçilerin ücretleri üzerinden gelir vergisi ödemedik-
leri gibi, bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile 
ilgili olarak yaptıkları işlemler nedeniyle doğan her 
türlü vergi ve harçtan da muaf tutulmuşlardır. Bölge-
de elde edilen kârlar serbest olarak istenilen ülkelere 
transfer edilebilmekte, Türkiye’den serbest bölgeye 
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yapılacak satışlar ihracat sayılacağından, bölge kul-
lanıcıları Türkiye’den KDV ödemeksizin mal satın 
alabilmektedir. Tüm bu devlet destekleri sermaye için 
büyük avantajlar yaratırken; emek üzerinde de daha 
sömürünün serbestleştirilmesine ve esnek çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. 
Serbest bölgelerde grevlerin, serbest bölgenin faaliye-
te geçmesinden itibaren 10 yıl süresince yasaklanması 
bunlardan sadece biridir (GSB, Mali ve ...).

Görüldüğü gibi devlet, sermaye için sağladığı 
teşvik, destek ve yatırımlarla birikim sürecine doğ-
rudan dâhil olmaktadır. Bununla birlikte, işçiler için 
OSB’lerde dahi düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, 
sendikasızlık gibi olumsuz çalışma koşulları devam 
etmektedir. Çok kapsamlı ve uzun erimli bir süreç 
olan Gaziantep sermaye birikim dinamiklerine çalış-
manın sınırlarından ötürü ancak belli ölçülerde de-
ğinebildik. Çalışmanın bundan sonraki bölümü, yine 
çok geniş bir birikime sahip olan Gaziantep tekstil 
işçilerinin emek süreçleri ve mücadele dinamikleri 
üzerinden devam edecektir.

3. Tekstil Atölyelerinden 
Fabrikalara 
Değişen Emek Süreçleri  

Bağın arkasından yekinen güneşin bakır ışınları vurdu
Güney’e dönük yüzüne

Yüreğinde kararının gerekçesini buldu
Yumruğunu kaldırdı

Yedi kat göğü deldi başı...4 

Emek yoğun bir yapıya sahip olmasından ötürü teks-
til sektörü, mekân ya da üretim araçlarını değiştirse 
dahi içinde barındırdığı emek bileşeni dominant fak-
tör olmaya devam edecektir. İster küçük atölyelerde, 
ister büyük fabrikalarda üretim gerçekleşsin, değişen 
makine başındaki işçi sayısıdır. Teknolojinin ilerle-
mesiyle beraber makine başına düşen işçi sayısı azalsa 
dahi kâr oranlarının belirleyici unsuru hala emektir. 
Üstelik makine başında çalışan işçileri oldukça yo-
ğun bir denetim ve üretim baskısı beklemektedir. Bu 
bağlamda, makalenin asıl derdi olan Gaziantep teks-
til sektörünün emek süreçleri, bu bölümde atölye ve 
fabrika olmak üzere iki ayrı üretim mekânı üzerinden 

incelenecektir. Emek süreçleri, bizzat derinlemesine 
görüşmelerin gerçekleştirildiği tekstil işçilerin dene-
yimlerinden aktarılacaktır.

Küçük Tekstil Atölyelerinde 
Emek Süreçleri
Gaziantep’te küçük tekstil atölyeleri ya da küçük teks-
til firmalarının yoğunlaştığı mekân dendiğinde ilk 
akla Ünaldı Sanayi Bölgesi gelir. Geçmişten bu güne 
Ünaldı, Gaziantep tekstil üretiminin merkezi olmuş, 
özellikle 1980 öncesi neredeyse bütün tekstil firma-
ları burada toplanmıştır. Henüz OSB’lerin tam ola-
rak faaliyete geçmediği zamanlarda Ünaldı, tekstilin 
kalbi durumundadır ve günümüzde dahi irili ufaklı 
tekstil atölyeleriyle üretime devam etmektedir. Gazi-
antep tekstil işçilerinin 1980 öncesi çalışma ilişkileri-
ni belirleyen nesnel unsurlara dair genel bir çerçeve 
çizersek, öncelikli enformel istihdam biçimlerinden 
bahsetmek gerekecektir. Ünaldı’da yer alan küçük 
tekstil atölyeleri çoğunlukla kayıt dışı faaliyet göste-
ren üretim mekânlarıdır. En fazla 10 işçinin çalıştığı 
ve 12 saatlik vardiyalar şeklinde dönüşümlü çalışılan 
bu mekânlarda, çalışma saatleri azalmamakta, fakat 
daha uzun süreler çalışılabilmektedir. İşçiler enformel 
şekillerde ve sigortasız istihdam edilmektedir. 1980 
öncesi küçük tekstil atölyelerinde işçiler çoğunlukla 
sosyal güvencesi olmadan çalışmıştır. Herhangi bir 
iş güvencesi yoktur ve sigortalı çalışmak isteyen bir 
işçinin yeri, sigortasız çalışabilecek başka bir işçi ile 
kolayca doldurulabilmektedir (Karadaş, 2012: 11-12).

Derinlemesine görüşme gerçekleştirilen işçilerin 
aktarımlarına göre, çevre illerden gelen Kürt işçiler, 
kimi zaman yerli işçilere göre daha ucuza çalışmayı 
kabul etmişlerdir. Şimdi ise Kürt işçilerin yerini Su-
riyeli işçiler almıştır. Bu durum çoğu zaman işçilerin 
arasını açan bir unsur olsa da zaman içerisinde işçiler 
kaynaşmakta ve özellikle direniş dönemlerinde bir-
leşmektedirler.  Çocuk işçiliği günümüzde de devam 
etmekte ve oldukça yaygındır. Üstelik şimdi emek 
süreçlerine Suriyeli çocuklar da dahil olmuştur. Alan 
araştırması sürecinde üç Suriyeli çocuk işçi ile görüş-
me fırsatı bulduğumuzu belirtmiştik. Bu görüşmeler 
rastgele girilen Bey Mahallesi’nde gerçekleşmiştir. 
Görüşülen çocukların üçü de okula gidememektedir 
ve ailesine yardımcı olabilmek için çalışmak zorunda-
dır. Çocuklardan biri 15 yaşında ve yedi kardeşi var-
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dır. Görüşülen işçinin kendisi bebek elbisesi satan bir 
mağazada çalışırken kardeşleri Ünaldı’da tekstil atöl-
yelerinde çalışmaktadır. Günde ortalama 11-12 saat 
çalışan kardeşler 500-600 lira civarınsa ücret almak-
tadırlar. Diğer iki Suriyeli çocuk işçiden biri lokanta-
da çalışırken, diğeri de mendil satarak ailesine destek 
vermektedir. Görüşme gerçekleştirilen Kırk Ayak 
Kültür Sanat Derneği’nden ise Suriyeli işçilerin daha 
çok enformel şekillerde çalıştıklarını, Suriyeliler için 
özel amele pazarlarının kurulduğunu öğrendik. Der-
nek, eskiden GOSB’de çalışan Suriyeli işçi sayısının az 
olduğunu, 2013’ten itibaren bu durumun değiştiğini 
ve denetlemenin zayıflamasıyla OSB’lerinde çalışan 
Suriyeli işçi sayısının arttığını belirtmiştir. Bunun-
la birlikte Suriyeli işçilerin varlığı kendini enformel 
çalışma şekillerinde yoğun bir biçimde hissettirmeye 
devam etmektedir. Suriyeli işçiler daha çok kayıtsız, 
sigortasız ve daha düşük ücretlerde çalışmaktadır.

Kadın istihdamına dair ise tekstil sektörünün sa-
hip olduğu kadın ağırlıklı istihdam yapısının aksine, 
Gaziantep tekstil sektöründe bu ağırlığın hissedil-
mediğini ifade edebiliriz. Bunun nedeni ise işçilerin 
kendilerinin de ifade ettiği gibi, Gaziantep toplumsal 
ve ekonomik hayatını etkileyen erkek egemen yapıdır. 
Kadınlar daha çok parça başı işlerde ve ev eksenli ça-
lışmaktadır. Bu durum aynı zamanda onların istatis-
tiklere yansımasını engelleyen bir unsurdur.

Küçük tekstil atölyelerinde işçi olmanın diğer 
bir nesnel gerçekliği ise işçilerin sahip oldukları ücret 
düzeyleridir. İşçilerin aktarımlarından da anlaşılaca-
ğı üzere ücretlerin düşmesi teknolojinin ilerlemesiyle 
yakından ilintilidir. Eski makinelere sahip küçük atöl-
yelerde üretim süreçleri daha fazla ustalık getirmekte 
ve zorluk içermektedir. Dolayısıyla ücretler daha yük-
sektir. Bununla birlikte, 1980’lerden itibaren gelişen 
teknoloji ile birlikte makinelerin kullanımı kolaylaş-
mış, bir makine daha az işçi ile yönetilebilmiştir. Bu 
durumda da zaman içerisinde işçilerin ücretleri eri-
meye başlamıştır. Ancak ücretlerin yüksek olmasının 
tek sebebi makinelerin kullanımı değil, asıl önemli 
unsur işçilerin direniş dinamikleridir. İşçilerin özel-
likle 1980 öncesi gerçekleştirdikleri grev ve direnişler 
nedeniyle ücretlerinde büyük oranlarda artış yaşan-
mış, çevre illere ve hatta bazı batı illerine nazaran üc-
retlerini yükseltebilmişlerdir. İşçilerin örgütlülüğüne 
dair ise grev ve direniş süreçlerinde ortaya çıkan bazı 

bir araya gelişlerden ve sendikalaşma deneyimlerin-
den bahsedilebilir. Ancak bu deneyimler 1980 Darbe-
si ile birlikte bıçak gibi kesilmiş, sendikalar kapatıl-
mıştır. 

Şimdi ise tüm bu süreçleri işçilerin çalışma de-
neyimlerinden aktardıkları ve toplumsal ilişkilere 
yansıması üzerinden daha fazla irdelemeğe çalışa-
cağız. Küçük tekstil atölyelerindeki emek süreçleri, 
çalışmanın sınırlarından ötürü, 1970’lerden itibaren 
içinde barındırdığı büyük fabrikalara geçişin sancıla-
rını içeren dönemi kapsayacaktır. İşçilerin aktarımları 
bu sancıları çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 25 
yıldır tekstil sektöründe işçi olan M.B. Ünaldı’da kü-
çük atölyelerde de çalışmıştır. Büyük fabrikalara geçiş 
sürecine de hâkim olan M.B. atölyelerdeki çalışma ko-
şullarını şu şekilde aktarır:

Atölyelerde çalışma saatleri aşırı yorucu geçiyordu. 
Hiçbir iş güvenliği yok. Nefes alamıyorsun, çok faz-
la toz var. Bazı işyerlerinde tuvalet bile yoktu. Günde 
12 saat çalışılır, Cumartesi günleri daha kötü olurdu. 
Çünkü gece vardiyasına kalır, sabah çıkar ve öğlen 
12.00, 13.00 gibi tekrar işe giderdik.

M. B. özellikle atölyelerdeki sağlıksız çalışma ko-
şullarına vurgu yapmıştır. İşçiler kimi atölyelerde tu-
valet dahi olmadan oldukça ilkel koşullarda çalışmış-
tır. 15 yıldır tekstil sektörünün içerisinde dokumacı 
olarak çalışan M. T. ise organize sanayideki büyük 
fabrikalara geçilmeden önceki küçük tekstil atölyeler-
de üretim sürecini şu şekilde anlatır:

Atölyelerde bir makinede en az üç kişi çalışırdı: Kalfa 
(Halfe de deniyordu), Cağcı (Makinelerin arkasındaki 
büyük bobinleri değiştirir), Cağlar (Operatör yardım-
cısı gibi.) Makineye binlerce iplik giriyor, tüm iplikler 
kopmamaları için takip ediliyordu. Belki makinenin 
dört bin parçası vardı. O makineyi yönetmek zordu, 
o yüzden de ücretler fazlaydı. Şimdilerde bu ücretler 
çok eridi. 1990’lı yıllardan sonrası için özellikle geçiş 
süreci diyebiliriz. 2000’lere gelindiğinde yeni teknoloji 
girdi fabrikalara... Eski makinelerle iki halı üretiliyor-
sa mesela şimdiki makinelerle dört halı üretilebiliyor.  
Fakat aynı sürede ve daha az işçiyle.

Makine başında çalışan işçi sayısındaki düşüşle 
paralel olarak yaşanan ücret düşüklüğü tekstil sektö-
ründe emek süreçlerindeki dönüşümünün iki önemli 
nesnel gerçekliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yu-
karıdaki paragraf ile yapılan alıntıda makineyi yö-
netmenin zorluğundan bahsedilmektedir. Bu zorluk 
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fabrikalara giren yeni teknolojiyle birlikte belki de bi-
raz hafiflemiştir. Ancak bu sefer de aynı sürede daha 
az işçiyle gerçekleştirilen, dolayısıyla artan bir üretim 
baskısı konu olmuştur. M.T. uzun dönemde makine 
başında çalışan işçi sayısındaki ve ücretlerdeki azalı-
şa tanık olmuş ve bizzat deneyimlemiştir. 1980 öncesi 
çalışma biçimlerine tanık olan bir diğer işçi M.K. da 
ücretlerin erime sürecini ve artan iş yükünü ayrıntılı 
olarak açıklar:

12 yıl önce dokuma kalfasının ücreti asgarinin dört 
katı iken (asgari ücret 190 iken, 750-800 lira civarın-
da), şu an da asgari ücretin ancak 1 buçuk iki katı (en 
fazla 2 bin 500, 3 bin). Yani asgari ücrete göre yüzde 
100/200 erimiş oluyor. Bilgisayarlı dokuma makinesi 
ilk çıktığında başında üç kişi çalışıyordu, daha sonra 
ikiye düştü, şimdi ise bir kişi çalışıyor. Bu değişim or-
talama 10-12 yılda gerçekleşti. Üç kişinin yaptığı işi 
bir kişi yapıyor ama bir kişinin aldığı ücreti üç kişi 
almış oluyor. Ücrette bir değişim yok, iş yükü arttı. 
Teknoloji geliştikçe iş yükü artıyor, ücret artması ge-
rekirken aksine eriyor.

Peki, küçük atölyelerde disiplin nasıldı, örgüt-
lenme ve işçiler arasındaki iletişim ne ölçüdeydi? Bu 
soruların cevabını sırasıyla işçi M. K. ve işçi A. Ç. Şu 
şekilde verir:

1980 öncesi atölyeler vardı. Küçük atölyelerde daha az 
kişi çalışırdı ama örgütlenme daha kolay olurdu. Çün-
kü işçiler daha çok beraber vakit geçirir, daha fazla 
serbest ve birbirleriyle iletişim halinde olurdu. Şimdi 
fabrikalar var, daha çok işçi olmasına rağmen, örgüt-
lenme daha kolay olmasına rağmen, sendika yok. Ya-
salar değişiyor, baskı artıyor, sendikalar işlevsizleşti. 
Fabrikalarda denetim çok fazla, işçilerin iletişim kur-
ması engelleniyor.

Tüm bu koşulların ve aktarımların bize gösterdi-
ği,  ister atölyelerde ister büyük fabrikalarda olsun, her 
iki üretim mekânının da kendi içinde çeşitli zorluklar 
barındırdığıdır. Atölyelerde işçilerin deyimiyle daha 
az denetim ve serbestlik hâkimken, işçiler bu koşul-
ların yarattığı ortamdan faydalanarak daha çok kay-
naşmakta, ilişki kurmakta ve örgütlenebilmektedirler. 
Bu noktada istedikleri zaman sigara ve çay içebildik-
leri, kendilerine ait görece bir “özgürlük” alanına sa-
hiptirler. Bununla birlikte daha uzun saatler boyunca 
ve neredeyse tamamı sigortasız şekilde çalışmaktadır. 
Fabrikaya geçişte kısmen çalışma saatleri kısalmış ve 
daha fazla işçi sigortalı hale gelmiştir. Ancak şimdi de 
sahip oldukları özgürlük alanları daralmış, daha fazla 

denetim ve disipline maruz kalmışlardır. Üstelik yeni 
makineler yaptıkları işleri işlevsizleştirirken, işçiler 
önceleri sahip oldukları “ustalık” konumunu yitirmiş 
ve ücretleri de büyük ölçüde erimiştir. İlerleyen kı-
sımlarda görüleceği üzere, ücretlerin yüksek kalması 
aslında sadece işçilerin kendi işlerinin uzmanı olması 
ya da makinelerin kullanımıyla ilişkili değildir. Gazi-
antep tekstil işçileri sahip oldukları ücret düzeyleri-
ne, gerçekleştirdikleri direniş ve grevlerle ulaşmıştır. 
1980 öncesi yaygın olarak hayata geçirilen irili ufaklı 
direnişler, örgütlenmeler ve işçilerin girdikleri asgari 
ücret mücadelesi, bu gelişimin en büyük adımıdır.

Büyük Tekstil Fabrikalarında 
Emek Süreçleri
Küçük tekstil atölyelerinde çalışan işçiler, zaman içe-
risinde OSB’lerde açılan büyük fabrikalara kaymaya 
başlamıştır. Bu işçilerin fabrika üretim sistemine geç-
tiklerinde karşılaştıkları öncelikli sorun ise daha ön-
cede ifade edildiği gibi katı denetim ve artan disiplin 
olmuştur. Atölyelerde daha serbest koşullarda çalışan 
işçilerin, fabrikanın artan denetim ve üretim baskısı-
na alışmaları zaman almıştır. Hâlâ OSB’de çalışmaya 
devam eden ve kendini üretim bandının bir parçası 
gibi hissettiğini ifade eden işçi A. Ç. bu noktada yaşa-
nan dönüşümü şu şekilde ortaya koyar:

Atölyelerde daha serbesttik. Daha uzun çalışma saat-
leri vardı ama daha rahattık. Makinenin başında ça-
yını, sigaranı içebilirdin. Atölyede sigorta da olmadı-
ğından devamsızlık sorun olmazdı. Fabrikada disiplin 
çok fazla… Atölyede daha uzun süre çalışıyoruz ama 
daha kolay. Fabrikada daha kısa çalışma süresi var 
ama daha yoğun ve yorucu. Üretim bandının parçası 
gibisin.

A.Ç. ardından şöyle devam eder:
Dokuma makinesi sayısının artması, iplik makinesi-
nin devrini yükseltti. Sekiz yeni dokuma makinesinin 
gelmesiyle iplik ihtiyacı arttı. İplik çıkaran işçin hızını 
artırmak zorunda kaldı. Her iki makine için de yeni 
işçiler alınmadı. Biraz ücret artışı oldu sadece. Çok yo-
ğun tempo ile çalışılmaya başlandı. İş yükü yüzde 20 
artıyor, ama ücrette yüzde 20’lik artış yok.

A. Ç.’nin aktarımlarından açıkça anlaşılacağı gibi, 
atölye ve fabrika olmak üzere her iki üretim sürecini 
de deneyimleyen işçiler, iki süreç arasındaki farkı çok 
net ortaya koyabilmektedirler. Fabrika demek onlar 
için artan çalışma temposu, denetim ve üretim baskı-
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sıdır. Üstelik bu gelişmelere paralel olarak ücretlerde 
bir artış yaşanmamıştır. Daha yüksek teknolojiye sa-
hip makinelerde çalışma fırsatı bulan H.G. ise tekno-
loji-emek süreci ilişkisini şöyle değerlendirir:

Teknolojinin yükselmesi işi kolaylaştırmış olmadı, iş-
çinin yoğunluğu arttı. Makinelerin birçoğu artık bil-
gisayara bağlı ve takip ediliyor. Verimlilik ölçülüyor, 
kameralar sürekli sizi takip ediyor. Bazı fabrikalarda 
turnike sistemi var, işçinin kaçta girdiği, kaçta çıktığı 
belli oluyor. Bugün iplik makinelerinde bir ekran var, 
vardiya sonunda sistem ne kadar çalışıldığını gösteri-
yor. Temas ortadan kalkıyor, robot gibi çalışıyorsun. 
Bir yemekten önce bir de sonra sigara içebiliyorsun.

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, artan deneti-
min bir diğer ayağı, birileri tarafından sürekli takip 
edilebilmenin mekanizmasının kurulmasıdır. Maki-
neler artık sadece üretim değil, aynı zamanda dedektif 
işlevi görmektedir. Vardiya sonunda işçinin ne kadar 
üretim gerçekleştirdiğini, ne kadar çalıştığını ortaya 
koyan bu makineler, işçilerin üzerinde baskı yarat-
makta, kendilerini robot gibi hissetmelerine neden 
olmaktadır. Üstelik çoğu zaman üretim baskısının 
bir sınırı yoktur. İşçilerden her zaman daha fazla çıktı 
talep edilebilmektedir. İşçilerin daha önce belirttiği 
gibi, yeni makinelerde çalışan işçi sayısı azalmış, bu-
nunla birlikte çalışan işçinin iş yükü artmıştır. Fakat iş 
yükünün artmasıyla paralel olarak ücretlerde bir artış 
gözlenmemiştir. Üstelik işçiler zaman içerisinde üc-
retlerinin büyük ölçüde eridiğini belirtmişlerdir.

Son olarak, Gaziantep’te çalışma ilişkilerini etki-
lemesi bakımından İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Progra-
mı’na yer vermek büyük önem arz etmektedir. Zira bu 
program, Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri olmak 
üzere, Türkiye genelinde birçok işyerinde oldukça 
yaygın bir program haline gelmiştir. Derinlemesine 
görüşme yapılan işçilerin neredeyse tamamının çalış-
tığı işyerinde, bu program kapsamında çalışan işçiler 
mevcuttur. İŞKUR’un işbaşı eğitim programı kısaca, 
İŞKUR’a kayıtlı 15 yaşını doldurmuş işsizlerin, çeşitli 
işyerlerinde azami 320 fiili gün olmak üzere, haftalık 
en fazla 45 saat çalıştırılmasıdır. Bu süre zarfında İŞ-
KUR işçinin günlük 50 lira ücretini, İş Kazası ve Mes-
lek Hastalığı Sigortası Primini ve Genel Sağlık Sigor-
tası Prim giderlerini karşılamaktadır (İŞKUR, İşbaşı 
Eğitim..). Diğer yandan bu program kapsamında işve-
renlere, farklı teşvikler de sunulmaktadır. Eğer işbaşı 
programı sonrası işçiler üç ay içerisinde işveren tara-

fından tekrar çalıştırılmaya devam edilirseler, yaş ve 
cinsiyetine göre farklılık göstermekle beraber, 6 aydan 
42 aya kadar SGK işveren primi, İşsizlik Sigortası Fo-
nu’ndan karşılanmaktadır (İŞKUR, İşverenler için..). 
“İşsizlikle mücadele” şiarıyla çıkarılan bu programın 
faydaları, işçi için değil de işveren için anlatmakla bit-
meyecektir. Örneğin, ortalama 10 ay kadar günlüğü 
50 liradan çalıştırılan işçiler için işveren hiçbir öde-
me yapmak sorunda değildir. Çünkü işçinin parası-
nı İŞKUR ödeyecektir. İŞKUR bir işyerinde kursiyer 
programı kapsamında çalıştırabileceği işçi sayısını, 
o işyerindeki işçilerin yüzde 10’u olarak belirtmiştir. 
Yani ortalama 100 işçinin çalıştığı bir fabrikada 10 
işçi, işveren için tamamıyla maliyetsiz olarak çalışmış 
olacaktır. İŞKUR’un ücretleri ödemesinin anlamı ise 
ücretlerin SGK İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak ol-
masıdır. Yani aslında işçiden kesilen ücretlerle yine 
işçilerin maaşları ödenmektedir. İşin diğer bir boyutu 
ise program sonunda işe alınan işçilerin 42 aya kadar 
SGK işveren primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanacaktır. Bunun anlamı da bu primlerin de iş-
çiden karşılanacak olmasıdır. İşverenlerin diğer avan-
tajları nedir? Her on ayda bir yeni kursiyerleri kendi 
bünyesinde çalıştırabilir, böylelikle işçi gereksinimin 
yüzde 10’unu uzun süreler boyunca maliyetsiz karşı-
layabilir. Ayrıca bu işçiler gerçekte kursiyer değil, biz-
zat o işyerinde çalışan asıl işçinin yaptığı bütün işleri 
yapmaktadır. Üstelik işveren beğendiği bir işçiyi işe 
alırsa, SGK işveren primini de uzun bir süre ödemek 
zorunda kalmayacaktır. Yani kısaca İŞKUR İşbaşı 
Eğitim Programı budur. Peki, Gaziantep’te pratikteki 
yansımaları nasıldır? Gaziantep Organize Sanayi’de 
çalışan işçilerden A. Ç. şöyle açıklar:

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı ile işçi çalıştırma sı-
nırı altı aydı, hükümet bir yıla çıkardı. Bu sene özellik-
le kursiyerlik programı çok yaygınlaştı. İşi bırakan çok 
oluyor, sürekli bir işçi değişimi var. Teşvik kapsamında 
patronlara para ödeniyor. Ayrıca günlük 50 lira işçinin 
ücretini İŞKUR veriyor. Sosyal güvence yok, sadece 
sağlıktan yararlanıyorlar. Diğer işçilerle aynı saatlerde 
çalışılıyor ama resmi tatillerde çalışmıyorsun ve para 
almıyorsun. Bizim fabrikada 200 civarı işçi var, 15 işçi 
bu şekilde çalışıyor. Organize sanayi içinde neredeyse 
her fabrika bu şekilde çalıştırıyor.

Sonuç olarak, işçiler için ister büyük fabrikalar 
ister küçük atölyeler olsun, her iki üretim mekânı da 
çeşitli sıkıntılar barındırmaktadır. İşçiler küçük atöl-
yelerde çok uzun saatler boyunca, herhangi bir sosyal 
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güvenceye tabi olmadan -istisnalar elbette vardır- toz 
toprak içerisinde, üstelik çoluk çocuk demeden çalı-
şırlar. Bu çalışma düzeni tamamıyla ortadan kalkmış 
mıdır? Bu soruya derinlemesine gerçekleştirdiğimiz 
işçi görüşmelerine dayanarak hayır cevabı verebiliriz. 
Gaziantep’te hala çoğu kayıt dışı, ufak tefek tekstil atöl-
yeleri mevcuttur. Üstelik bu atölyelerin yeni sakinleri 
büyük çoğunlukla Suriyeli karın tokluğuna çalışan 
işçilerdir. Bununla birlikte büyük fabrikalarda ne de-
ğişmiştir? Her işyeri için geçerli olmasa da işçiler sa-
hip oldukları mücadele birikim ve dinamiklerinin de 
etkisiyle büyük ölçüde çalışma saatlerini düşürmüş, 
sosyal güvence kapsamına alınmış, kısmen de olsa 
işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri artmıştır. Neden 
kısmen diyoruz, çünkü bu sefer de teknolojinin ilerle-
mesiyle birlikte işçiler için ek önlem alınmasını gerek-
tirecek kimyasal havuz gibi tehlikeler beklemektedir. 
İşçilerin aktarımlarına göre kumaş boyama işlemle-
rini kendileri yapmaya başlayan firmalarda boyaha-
ne bölümleri bulunmakta ve bu işyerlerinde kimya-
sal madde kullanımı oldukça yoğun yaşanmaktadır. 
Kimyasal havuzlar ise bu kimyasalların kullanımı için 
depolama alanı olarak işlev görmektedir. Bu havuzlar 
için koruyucu kapakların kullanımı ise işçi sağlığı ve 
güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Gaziantep 
OSB’de daha önce herhangi bir koruyucu önlem ol-
maması nedeniyle kimyasal havuza düşme sonucu iş 
cinayetleri yaşanmıştır. İşçiler alınan önlemlerin bü-
yük ölçüde ölümlerin ardından gerçekleştiğini ifade 
etmişlerdir. Ancak tüm bu gelişmelerden net olarak 
çıkarılabilecek bir sonuç var ki o da Gaziantep teks-
til işçilerinin sahip oldukları tüm kazanımların kendi 
mücadeleleri sonucu olduğudur. Sadece tekstil işçileri 
içinden değil; Gaziantep işçileri bir bütün olarak, ta-
rihsel süreçte grev, direniş ve mücadele dinamiklerine 
sahip olmuştur. Çok geniş kitleleri etkilemiş bu dene-
yimlerden, makalenin sınırlarından ötürü, ancak çok 
ufak bir parçası görünür kılınmaya çalışılmıştır. Emek 
süreçlerinin sınıf mücadelelerinden bağımsız olama-
yacağı düşüncesiyle, son bölümde Gaziantep tekstil 
işçilerinin emek süreçlerine dâhil olan ücret ve sosyal 
hak mücadelesine yer vermeye çalışacağız.

4. Gaziantep’te Sınıf Olmak: 
Sendikalaşma, 
Grev ve Mücadeleler

“Bir İnce Memed giderse bin, on bin, yüz bin 
İnce Memed gelir,

Ağalar biter de İnce Memedler bitmez.”5 

Tarihsel süreçte nice İnce Memed’lere ev sahipliği 
yapmış Anadolu toprakları, haksızlıklara karşı giri-
şilen nice mücadelelerin de mekânı olur.6 Gaziantep 
de sahip olduğu mücadele dinamikleriyle tam da 
böyle bir Anadolu kentidir. Bu topraklarda bir İnce 
Memed yitip giderken, bir diğeri doğmuştur. Örneğin 
Antep’ten, ağalık düzenine karşı çıkmış, soluğu sınıf 
mücadelesinde almış bir çoban olan Hamdoş lakaplı 
Hamdi Doğan çıkmıştır. Hamdoş ilk başkaldırısını 
kendi ağasına karşı gerçekleştirirken, mücadelesini 
daha sonra tüm ağalık/paşalık düzenine karşı sınıf 
mücadelesini savunarak devam ettirir. Bir de Kürt 
Reşit’i vardır Gaziantep’in; düzene başkaldıran, gözü 
pek, cesur bir sınıf mücadelecisidir Kürt Reşit. Galip 
Mükerrem Ataç derleme kitabında (2011: 142) İnce 
Memed’e benzetir Kürt Reşit’i: “İnce Memed’le Kürt 
Reşit ortaklaşa kınamışlardı yılgınlığı. Yılgınlık her tür-
lü kötülüklere çağrıydı...” Tabii yeri gelmişken Müker-
rem Ataç’ı da dâhil etmek gerekir. 10 yaşında başlamış 
çalışmaya, daha sonra terzilik yapmış, Gaziantep’te 
yıllarca deneyimlediği haksızlıklar onu sınıf mücade-
lesine itmiştir.7  

1940’larda, 60’larda Gaziantep’in asi terzileri 
meşhurdur. Gaziantep’te sınıf mücadelesi tarihi, ma-
kalenin sınırlarından ötürü sayamadığımız daha bir-
çok mücadeleciyle doludur. Dolayısıyla Gaziantep’te 
işçi direniş ve grevleri de oldukça fazladır. Bu müca-
delelerin birkaçına bizzat bu direnişleri deneyimleyen 
işçilerin aktarımlarına dayanarak yer vermeye çalışa-
cağız. Çoğunlukla kazanımla sonuçlanmış bu müca-
deleler Gaziantep emek süreçlerine olumlu yansımış-
tır. Üstelik bu kazanımların birçoğu işçilerin organize 
sanayi bölgelerine geçmeden önceki döneme dayan-
maktadır. İşçilerin aktarımlarına göre, ilk olarak kit-
lesel halde sigortalı olmaları 1996 yılında gerçekleş-

5  Yaşar Kemal'in İnce Memed kitabından alıntı.
6   Bkz. Güzel (1993); Quataert ve Zürcher (2007); Makal (2007).
7  Kişilere dair daha ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan (2014); Ataç 

(2011).
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tirdikleri Ünaldı Direnişi sonrasında gerçekleşmiştir. 
İşçiler henüz Ünaldı’da küçük atölye ya da firmalarda 
çalışırken dahi birçok grev ve direniş deneyimlemiş-
lerdir. Bu grev ve direnişler sonucunda bazı işyerleri 
işçileri sosyal güvence kapsamına alırken, Ünaldı ge-
nelinde yüksek ücret artışları yaşanmıştır. İşçiler ilk 
sendikalaşma deneyimlerini de henüz küçük üretim 
yerlerinde çalışırken elde etmişlerdir. İrili ufaklı bu 
direniş, eylem ve grevler kimi zaman sendikalaşma ile 
sonuçlanmış, kimi zaman işçiler dernekleşme, komi-
teleşme gibi farklı örgütlülük deneyimleri yaşamışlar-
dır. Bu anlamda Gaziantep, alternatif işçi örgütlülüğü 
açısından da oldukça geniş bir birikime sahiptir.

Bu bölümü özellikle işçilerin yaşadığı direnişi ve 
mücadelelerini nasıl örgütlülük deneyimleri yarattığı 
üzerinden kurgulamak istedik. Ancak bahsedildiği 
gibi konu oldukça kapsamlı, çalışmamızın sınırları 
ise bu geniş deneyimlerin hepsine yer verecek kadar 
geniş değildir. Nitekim Gaziantep tekstil işçileri gerek 
1970’li yıllarda, gerekse 1980 sonrası birçok greve ve 
direniş gerçekleştirir. Bu grev ve direnişlerden, geniş 
kitleleri etkileyen bazılarına yer verip, yakın zaman-
da yapılmış olması nedeniyle 2012 Tekstil Grevini, 
işçilerin örgütlülük deneyimi üzerinden biraz daha 
detaylandırarak irdelemeye çalışacağız. Aktarımların 
büyük kısmı derinlemesine gerçekleşen işçi görüşme-
lerine dayanmaktadır. 

1970’li yıllar Gaziantep tekstil işçileri için olduk-
ça hareketli yıllardır. 1976, 1978 ve 1979’da olmak 
üzere birbirleriyle bağlantılı büyük grev ve direnişler 
yaşanmıştır (Kelleci, 2016). Bu dönemde Gaziantep 
tekstil işçileri henüz Ünaldı Bölgesi’nde yer alan teks-
til atölyelerinde çalışmaktadır. Ancak birçok direniş 
Ünaldı’nın dışına taşmış, farklı işkollarından işçilere 
ve hatta öğrencilere kadar yayılmıştır. 1976’da 25 gün, 
1978’de 45 gün ve 1979’da 92 gün süren direnişler baş-
langıçta ücret artışı talebiyle başlarken, daha sonra 
yaklaşık 10 bin işçi taleplerini genişleterek maaş fark-
larının giderilmesi, kıdem tazminatı ve sosyal hakları 
da taleplerine dâhil etmişlerdir. Direnişin başında iş-
çiler kendilerine uygun olan ve sahip çıkacak bir sen-
dika bulamayınca kendi direniş komitelerini kurma 
kararını almışlardır. Mahalle mahalle, ev ev komite 
toplantıları yapılırken, bu toplantılara mahallenin fı-
rıncısından, hamamcısına kadar farklı işkollarından 
işçiler de katılır olmuştur. Hatta direnişe destek ve-

ren fırıncıların ekmek çıkarmaması, dönemin devlet 
yetkililerini oldukça sinirlendirmiştir. Bu komiteler 
daha sonra direnişe katılan işçiler tarafından kurulan 
İplik-İş Sendikası’na dönüşecektir. Bu sendika, 1980’e 
kadar tekstil işçilerinin içerisinde örgütlendiği ve ger-
çek anlamda güvendikleri tek sendikadır denilebilir. 
Belki de bu nedenle sendika çok baskı görmüş, bu 
baskı o dönemin sendika başkanı olan Mehmet Kel-
leci’nin dövülmesine kadar gitmiştir.  Nitekim 1980 
Askeri Darbesi ile İplik-İş Sendikası da kapatılacaktır 
(Kelleci, 2016). Bu direnişler silsilesi Gaziantep mü-
cadele tarihinde geniş bir toplumsal kesimi içine kat-
ması ve kazanımla sonuçlanması açısından oldukça 
önemlidir.

Gaziantep direniş tarihinde yer edinmiş diğer bir 
mücadele ise 1980 Darbesi’nden sonra Gaziantep işçi 
sınıfını tekrar harekete geçiren Ünaldı dokuma işçile-
rinin 1996’da gerçekleştirdikleri direniştir. Bu direniş 
aynı zamanda Türkiye genelinde yaşanan 1989 bahar 
eylemlerinin uzantısı olarak da düşünülebilir. Direniş 
540 işyerinde, 30 gün sürmüş, toplam 20 bin işçi dire-
nişe katılmıştır (Karadaş, 2012: 11). Bu direniş ile iş-
çiler sendika dışı örgütlülük deneyimine sahip olmuş, 
kendi kurdukları dernekle beraber direnişlerini bü-
yütmüşlerdir. İşçilerin sendika yerine bir dernek çatı-
sı altında birleşmelerinin nedeni ise Gaziantep tekstil 
işçilerinin yılların birikimi ile edindikleri sendika gü-
vensizliğidir. İşçiler toplantılarını ve faaliyetlerini bu 
dernekte yürütmekte, işçilerin seçtikleri temsilciler 
bu dernek aracılığıyla işverenle irtibata geçmektedir. 
Ancak resmi bir bağlayıcılığı olmayan bu derneklerin 
gücü, çoğu zaman işverenlere alınan kararları uygu-
latmaya yetmemektedir. Bununla birlikte, işçiler tara-
fından açılan derneklere olan ilgi direnişin ardından 
azalmaya başlamaktadır.

2010 yılında Gaziantep işçi direniş tarihine Çe-
men Direnişi olarak geçen mücadele ise işçilerin 
sendikalaşma talebi ile ortaya çıkmıştır. Direnişe 
katılan işçiler ile yapılan derinlemesine görüşmelere 
göre tekstil fabrikalarında çalışan yaklaşık 220 işçi 
Disk-Tekstil’de örgütlenmiş, işveren ise sendikayı 
tanımamıştır. Bu sürecin sonunda grev kararı alan 
sendika kararı uygulamaya koymayı geciktirmiştir. 
Greve çıkmak isteyen işçiler ise sendikayı basmış ve 
grev kararını zorla uygulatmıştır. Bu direnişte hem 
sendikaya hem de işverene karşı bir mücadele görül-
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mektedir. Grev sürecinin 60. güne kadar ertelenmesi 
ve sendikanın işçinin zoruyla greve çıkması, ilk aşa-
mada güven kaybı yaratmıştır. Bu sırada işveren ise 
dışarıdan 200 işçi daha alıp üretime devam etmiştir. 
İşçiler, işverenin yasalara aykırı bir şekilde grev kırı-
cılığına gitmesine rağmen sendikanın mücadele et-
memesi nedeniyle kendi kurdukları komitelerle greve 
devam etme kararı almıştır. Böylelikle işçiler bir ko-
miteleşme deneyimine daha sahip olmuştur. Kendi 10 
kişilik komitelerini kurup greve devam eden işçiler 
gece gündüz fabrikayı bırakmamış ve grev kırıcılarını 
engellemeye çalışmıştır. Aileleriyle birlikte kendile-
rini fabrikaya kilitleyen işçiler, 18 saat işverenin bile 
içeriden çıkamamasına neden olmuşlardır. İşçilerin 
özverili mücadelesi ve fedakârlıkları sonucu işveren 
sendikayı ve işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda 
kalmıştır.

Son olarak yer verilecek grev ise işçi örgütlü-
lüğüne dair biraz daha detaylandırılacak olan 2012 
Tekstil Grevi’dir. Bu grev şimdilik Gaziantep’te son 
yaşanan en büyük grevdir. Bu greve dair bilgilerimiz 
de bizzat grevi deneyimleyen işçilere dayanmaktadır. 
Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde 2012 yılında 
gerçekleşen Şireci, Gürteks, Güriplik, Canan ve Motif 
fabrikalarında çalışan 5 bin tekstil işçisinin katıldığı 
grev 10 gün sürmüştür. Bu grevde de işçiler geçmiş 
deneyimlerden faydalanarak kendi komitelerini kur-
muşlardır. Bu grev aynı zamanda küçük tekstil atölye 
ve firmalarından büyük fabrikalara geçilmesine rağ-
men olumsuz çalışma koşullarının işçilerin peşlerini 
bırakmadığının göstergesidir. İşçilerin aldıkları ücret-
ler ailelerini geçindirmeye yetmemektedir. Başpınar 
OSB’de bile kimi işyerleri işçileri 12 saat çalıştırabil-
mektedir. Pazar günleri birçok işyerinde zorunlu me-
sai uygulaması vardır. Greve katılan işçiler, bu grevde 
de sendikaların ilgisizliğinden şikâyetçidirler. Yine 
işçi komiteleri kurulmuş, işçiler kendi örgütlülükleri 
sayesinde Başpınar OSB’deki en yüksek zammı alabil-
miştir. Grev sonrası tekrar dernekleşme çabası içine 
girilmiş, fakat diğer yaşanan deneyimlerde de olduğu 
gibi bu derneğin ömrü de uzun soluklu olamamıştır. 
Grevin ardından zaman içerisinde derneğe olan ilgi 
azalmıştır.

Peki, sendika olmadan grevi sürdürmek ve üs-
telik kazanımla sonuçlandırmak nasıl olmuştur? Bu 
konuda edindiğimiz bilgiler bizzat grev sürecine dâhil 

olmuş ve komiteler içerisinde yer almış olan işçilere 
dayanmaktadır. Beş işyerinin kendi içlerinde kurduk-
ları komiteler bir üst komitede birleşmiş, kendilerine 
olan güveni artan işçilerin talepleri de genişlemiştir. 
İşçilerin sayısı 5 binken, grevin sonucu tüm OSB’yi 
etkilemiştir. Bu noktada işçilerin geçmiş deneyimler-
den faydalanması oldukça önemlidir. Nitekim grev 
sürecinde en örgütlü hareket eden işyeri olan Mo-
tif ’in bu başarısı büyük ölçüde işçilerin Çemen Grevi 
sırasında yaşadıkları deneyimlere bağlanmıştır. Motif 
işçileri daha grev başlamadan önce bir araya gelmeye, 
komiteleşmeye başlamıştır. Sendikalara güvenmeyen 
işçiler, Başpınar İşçi Komitesi’nin kurultay çalışmala-
rına katılmış, parklarda, evlerde toplantılar gerçekleş-
tirmiştir (Özkurt ve Daş, 2012). Bu toplantılar düzen-
li ve disiplinlidir. Sendikasız direniş başlatan işçiler, 
kimi zaman bazı siyasi partilerin ve tekstil işkolu 
dışından bazı sendikaların desteklerini almışlardır. 
Ancak işçiler kendi ihtiyaçlarını, büyük ölçüde arala-
rında kurdukları dayanışma ağlarıyla karşılamışlardır. 
Bu noktada asıl güç; kendi iç dinamikleri ve kendi ör-
gütlülükleri olmuştur. Grev kazanımla sonuçlanmış, 
aldıkları ücret zammı tüm sanayi bölgesini etkilemiş-
tir. Komiteleşme deneyimlerini daha sonra dernek 
kurma çabasında da değerlendiren işçiler, grev süreci 
birikimlerinden oldukça faydalanmışlardır. Ancak bu 
derneğin sonu da önceki deneyimlerde yaşananlara 
benzemiştir. Grevin ardından derneğe olan ilgi sö-
nümlenmiş, işçiler güvenebilecekleri bir sendika ara-
yışına girmişlerdir.

 

Sonuç Yerine
Uzun bir tarihsel geçmişe sahip Gaziantep tekstil 
sektörü, günümüzde de ticari ve ekonomik önemini 
korumaktadır. Bu önem, elbette küresel ekonomiye 
eklemlenme ve uluslararası işbölümüyle de yakından 
ilişkilidir. Gaziantep, küresel ekonomiye büyük ölçü-
de emek yoğun sektörlerle dahil olurken, bu fenomen 
eşitsiz coğrafi gelişimin de anahtarı olur. Zira bölgeler 
arası eşitsizliği yaratan ve yeniden üreten asıl unsur 
olarak emek süreçleri karşımıza çıkar. Bu bağlamda 
çalışmada, Ünaldı’da yer alan küçük atölyelerden, 
organize sanayi bölgelerindeki büyük fabrikalara ka-
dar, tekstil işçilerinin çalışma rejimindeki dönüşümü 
incelenmiştir. Küçük atölyelerde enformel şekillerde 
ve çoğunlukla herhangi bir sosyal güvenceye sahip 
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olmadan çalışan işçiler, daha büyük fabrikalara ve 
yeni makinelerin başına geçtiklerinde ise yaptıkları 
işler kolaylaşmamış, aksine oldukça yoğun bir tem-
poda ve üzerlerinde hissettikleri artan baskıyla çalış-
mak durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte, göz 
ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta da, OSB’ler-
de bugün işçilerin büyük ölçüde sigortalı olması ve 
çalışma saatlerinin düşmesinin, işçilerin geçmişte 
sürdürdükleri direniş ve grevlerle olan yakın ilişkisi-
dir. Nitekim devletin işçi sınıfına desteği, sermayeye 
olan desteği yanında yok denecek kadar azdır. Tüm 
dünyada olduğu gibi Gaziantep’te de işçi sınıfının ka-
zanımları yine kendi mücadeleleri sonucunda elde 
edilmiştir. İşçileşmenin ekonomik olduğu kadar top-
lumsal alanla da olan yakın ilişkisi nedeniyle, emek 
süreçlerindeki dönüşüm ile bu dönüşüme işçilerin 
gösterdikleri reaksiyon birlikte ele alınmıştır. Bu yön-
de yapılan araştırma neticesinde sayısız direniş, eylem 
ve grevle karşılaşılmıştır. Hepsi kendi içinde oldukça 
değerli olan bu mücadele deneyimlerinin çalışmanın 
sınırları nedeniyle ancak çok küçük bir kısmına yer 
verilmiştir. Yer verilen bu mücadele ve deneyimlerden 
görülmüştür ki Gaziantep tekstil işçileri herhangi bir 
sendikal örgütlülük olmadan da çoğu grev ve dire-
nişten kazanımla çıkabilmiştir. Kendi inisiyatifleriyle 
dernekleşme gibi alternatif örgütlenme deneyimleri 
yaşamışlardır. Özellikle grev süreçlerinde yaşadıkları 
komiteleşme deneyimleri, işçilerin işyeri dışında ken-
di öz yönetimlerini deneyimledikleri alan olmuştur. 
Bununla birlikte, sendikaların işlevsizleştiği ve işçile-
rin farklı örgütlenme modelleri geliştirmesi gerektiği 
gibi bir çıkarım yapmak için oldukça erkendir. Nite-
kim çoğu dernekleşme çabası bir süre sonra sönüm-
lenme sürecine girmiştir. Buna ek olarak, sermayenin 
küresel ölçüde geliştirdikleri reflekslere karşı dünya 
işçilerinin gerçekleştireceği birlikteliğin, ister alter-
natif örgütlenme modelleri, ister sendikal örgütlülük 
şeklinde olsun, uluslararası nitelik taşıması önemli bir 
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Özet   
Kapitalist üretimin temel dinamiği olan üretim sürecinin üç unsuru emek gücü, üretim araçları ve işlenecek olan 
hammaddedir. Emek gücünün iş bilgisiyle buluşan üretim araçları hammaddeleri metalara çevirir. Metalar emek gücünün 
emek zamanını kendinde taşıyan ve kullanım değeri içeren ürünlerdir. Kapitalizmin genişleyen yeniden üretim süreçleri, 
genişleme sürecinde yeni bilgiler açığa çıkarır. Kârı artırmanın bir yolu olarak üretim araçlarının geliştirilmesi, buna 
bağımlı olarak da emek gücünün iş bilgisinin de gelişimi söz konusu olacaktır. Teknoloji, üretim araçlarında artık değeri 
artırmak üzere kullanılan birikmiş bilgiyi içerir. Teknoloji üretimin verimliliğini arttırdığı gibi, artık değer taşıyıcısı 
metaların da farklılaşmasını sağlayacak nesnelleşmiş bilgidir. Özünde bir rekabet sistemi olan kapitalizmin günümüzde 
geldiği aşama, hem üretimin bilgisini hem de piyasaya arz edilecek metaların nicel ve nitel seviyesini belirleme açısından 
bilginin merkezileşmesini önemli kılmaktadır. E-devlet bu nedenle, piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgileri merkezileştirmenin 
bir aracı olarak kullanılabilecektir. E-devlet aynı zamanda Keynes’ten beri, kapitalizmin toplumu muhasebeleştirme 
talebinin vücut bulmuş halidir. Bu makale tarihsel süreçte kapitalizmin bilgi ve teknolojiyle ilgisine değinerek e-devlet 
uygulamalarının üretim ve dolaşım süreçlerinin gereksindiği bilgiyi hedeflediği iddiasını ortaya koyacaktır.

The Role of Information in Capitalism and E-Government Practices
Abstract 
The labor force, the production tools and the raw materials are three main elements of the production process, which is the 
main basic dynamic of the capitalist production. Production tools that gather with the knowledge of the labor force turn 
raw materials into commodities. Commodities are products that have use value and represent the working hours of the 
labor force. The expanding reproduction processes of capitalism find out new information during this expansion process. 
Developing the production tools as a way of increasing profits, consequently increasing the knowledge of the labor force is a 
matter of fact. Technology now consists of the accumulated information which is used to increase the value in production 
tools. Technology is an objectified knowledge that increases the productivity of production, as well as the differentiation of 
value-bearing commodities. The current stage of capitalism, a mode of production which is basically a competitive system, 
makes important the centralization of information that is needed for the market, in order to define both knowledge of the 
production and quantitative and qualitative levels of commodities supplied to the market. For this reason, the e-government 
system would be able to use as a tool for centralizing the information needed by the market. Also since Keynes, the 
e-government system is the concrete result of the demand of capitalism for an accounting society. In this study, it will be 
claimed that the e-government system aims to provide information which is required for production and valorization 
processes, by addressing the historical interest of capitalism in knowledge and technology.

Anahtar kavramlar: Teknoloji ve ekonomi, bilgi ekonomisi, e-devlet, e-devlet ve ekonomi.  
Keywords: Technology and economy, information economy, e-government, e-government and economy.
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Giriş
Bilgi, insanın somut etkinliklerinin ve ilişki deneyimle-
rinin zihinsel sonucu olan dinamik bir olgudur. İnsan, 
yaşamını sürdürmenin ve güvenceye alma çabasının bi-
lişsel ve bedensel birikimi, her yeni uğraşımda kendisini 
yenilemiş ve geliştirmiştir. Bugün “teknoloji” dediğimiz 
bilgisel ve düşünsel olgular, insan uğraşlarında maddi 
sonuçlar ortaya çıkaran bir bütünlüktür. Tarihsel süreç-
te bilgi ile teknolojinin yan yanalığında bir süreklilik 
vardır. Birbirini dışlamayan bu iki kavram, sonuçlarının 
toplumsallığı yanında, kendi gelişimlerini de toplum-
sal gelişimle sürdürür. Bilgi birikimi kurumsallaştırmış 
toplumların, bilgi kaynaklı üretim etkinliklerinde daha 
gelişkin oldukları genel bir gözlemdir. Ancak bilgi ve 
teknolojinin, salt kendinde bir tarihleri olduğu iddiası 
fazlasıyla idealist bir bakma biçimi olur. Ernest Man-
del, (2008a: 20) “…hiçbir ekonomik kategorinin sırrı 
insanların kafasında keşfedilemez. Bu sır, maddi hayat-
ların üretimi boyunca insanların birbirleriyle kurmak 
zorunda olduğu sosyal ilişkilerdedir” derken bu sorunu 
vurgular. Çünkü pratik etkinliklerle gerçekleşip somut 
olarak doğrulanmayan bilginin gelişimi söz konusu 
olamaz. Üretim becerisinin gelişimi her zaman, üretim 
araçlarının gelişimiyle eş zamanlı olarak gerçekleşir. Karl 
Marx’a göre (2010: 4) “fikirlerin, kavramların ve bilin-
cin üretilmesi, ilkin insanın maddi faaliyeti ve karşılıklı 
maddi ilişkisine doğrudan bağlıdır; gerçek yaşamın di-
lidir. İnsanın algılaması, düşünmesi, zihinsel ilişkisi, bu 
aşamada maddi davranışının doğrudan açığa çıkışıymış 
gibi görünür.” 

Tarih boyunca, üretici güçlerdeki gelişmeye paralel 
olarak, üretim ilişkileri de değişmiş ve gelişmiştir. Mark-
sist yorumda, şimdiye kadarki tarihte ilkel komünal, kö-
leci, feodal ve kapitalist ilişkilerin olduğu, bunlara denk 
gelen üretici güçlerin gelişmiş olduğu dile getirilir. Bu 
dönemleştirmede elbette mülkiyet ilişkileri öne çıkmak-
la birlikte, esas olarak üretim güçlerinin niteliğinin de 
bir dönüşüm geçirdiği görülür. İlkel komünal dönemde 
taş aletler ve daha sonra ortaya çıkan ok ve yay düzeyin-
de bir gelişmişlik söz konusuydu. Bu aletlerin gelişmiş-
liği insanların doğa güçlerine ve vahşi hayvanlara karşı 
tek başına savaşım vermelerini güçleştiriyordu. Orman-
dan meyve toplamak, balık yakalamak, barınaklar yapa-
bilmek için, insanlar ortaklaşa çalışmak zorundaydılar; 
ancak böylece, aç kalıp ölmekten, vahşi hayvanlara ya 
da komşu kabilelere kurban olmaktan kurtulabiliyorlar-

dı. Köleci dönemde ise taş aletler yerine, insanlar artık 
madeni aletlere sahiptirler; ne çobanlığın, ne çiftçiliğin 
bilindiği ilkel ve sefil bir avcılık yerine, hayvancılığın, 
tarımın, el zanaatlarının ve bu çeşitli üretim kolları ara-
sında bir işbölümünün ortaya çıktığı görülür. Artık bu-
rada, toplumun bütün üyelerinin üretim süreci içindeki 
ortak ve özgür çalışması görülmez; burada egemen olan 
şey, çalışmayan köle sahipleri tarafından sömürülen kö-
lelerin zorla çalıştırılmasıdır. Onun için, artık burada 
üretim araçlarının ya da üretilen ürünlerin ortak mül-
kiyeti yoktur. Feodal sistemde ise üretim ilişkilerinin te-
meli, feodal beyin, üretim araçları üzerindeki mülkiyeti 
ve üretici serf üzerindeki sınırlı tahakkümüdür. Feodal 
mülkiyet, köylü ve zanaatçının üretim aletleri ve birey-
sel çalışma ürünü olan özel ekonomisi üzerindeki birey-
sel mülkiyetiyle bir arada bulunur. Bu üretim ilişkileri, 
esas olarak o dönemdeki üretici güçlerin durumuna 
karşılık düşer. Demirin eritilmesi, işlenmesi ve daha da 
geliştirilmesi; demir uçlu saban ve dokuma tezgâhının 
yayılması, tarımın, bahçıvanlığın, bağcılığın, zeytinyağı 
imalatının sürekli gelişmesi, el zanaatları atölyelerinin 
yanında imalathanelerin varlığı da söz konusudur. 

Kapitalizmde üretim ilişkilerinin asli unsuru, üre-
tim araçları üzerindeki kapitalist özel mülkiyettir. Bu 
sistemde el zanaatları atölyeleri ve imalathanelerin yeri-
ni, makinelerle donatılmış kocaman fabrikalar ve işyer-
leri alır. Köylülerin ilkel üretim aletleriyle ekip-biçtikleri 
feodal beylerin malikanelerinin yerini, bilimsel yollarla 
işletilen tarım makineleriyle donatılmış güçlü kapitalist 
işletmeler alır. Bu araçların gelişimi üretim ilişkileri ve 
üretimi yapan emeğin gelişimi ile bütünlük içerisinde 
gerçekleşir. Üretimi yapan işçilerin daha bilgili ve daha 
kavrayışlı olmaları, makineleri kullanabilecek yetenekte 
olmaları gerekir. Bilimsel ve teknik gelişim, bütün bu 
ilgilerle kapitalizmin dönüşümünün odağında yer alır. 

Kapitalist sistemin kendinden önceki üretim tarzla-
rından farklı olarak salt kendini yeniden üretmesi yeterli 
değildir. Kapitalist sistem aynı zamanda her çevriminde 
genişleyerek yeniden üretmek zorundadır kendini. Bu 
da sermaye sahibi kapitalist ile üretimi yapanlar ara-
sında zaten çatışmalı olan sınıf mücadelesinin, bizzat 
sermaye sahibi kapitalistler arasında da var olması an-
lamına gelir. Sürekli genişleyerek yeniden üretilen kapi-
talizm, bu genişlemesini kâr olarak gözüken artık değer 
birikimine dayandırır (Marx, 2010: 71). Artık değer ise 
üretim sürecine sokulan emek gücünden elde edilmek-
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tedir. Sermaye birikimin sürekliliği için üretim süreci-
nin genişleyerek yeniden üretilmesi gerekir. Kapitaliz-
min genişleyen her evresinde, üretim bilgisi ve üretim 
araçlarının da geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkar. 
Bu nedenle bilgiye sahip olma ve onu geliştirme, önceki 
üretim tarzlarından farklı olarak bir zorunluluktur. Ka-
pitalizmin tarihi bu anlamda bir teknik, teknolojik bilgi 
savaşımı tarihi olarak da okunabilir. 

İçinde bulunduğumuz çağın “bilgi toplumu” ola-
rak ifade edilmesi, betimleyici anlam taşısa da, toplum-
sal gerçekliği açıklama konusunda yetersiz kalır. Çünkü 
bilgi toplumu, icracı ve seyircilerin deneyimlerini ve 
kapasitelerini ortaya koysa da etkinliklerini sürdürme-
lerinin gerçek tanımı olmada yetersiz kalır. Bilgi, toplu-
mu üretmez; toplum bilgiyi üretir. Kapitalist üretiminin 
günümüzde geldiği noktada; bilgi teknolojileri (bilgisa-
yar, iletişim teknolojileri vb.) etkin olarak kullanılmakla 
beraber, metaya değer aktarımının aracı olmaktan öte 
bir işlevi söz konusu değildir. İktisadi zenginlik, bilgi 
birikimi değil; değer birikimini ifade eder. Bu nedenle 
‘bilgi toplumu’ değil, kapitalist toplum ifadesini kulla-
nıyoruz. 

Kuşkusuz kapitalist ekonominin dönüşümünde, 
bilgi teknolojilerinin etkisi, reddedilemez. Üretim sü-
reçlerinin organizasyonunda, metaların tasarlanmasın-
da artık değerin gerçekleştirilmesi aşamasında teknolo-
jilerden aktif olarak yararlanılmaktadır. Kapitalizmin 
genişleme zorunluluğu, üretimin ihtiyacı olan bilginin 
herkes için ulaşılabilir kılınmasını da zorunlu hale ge-
tirmiştir. Metaların üretimi ve dolaşımının çevrim hızı, 
bütün uğrakların hızlanmasını gerektirir. Dolayısıyla 
‘bilgi toplumu’ tanımı, kapitalizmin ancak belli ilişki-
lerinin deneyiminin gelişimini ifade edebilir. Üretim 
sürecinde bilgi, ancak emek gücünden değeri, metalara 
aktarabilmenin bilgisini; dolaşımda ise metaların para 
sermayeye dönüşümünün bilgisi olarak kalabilir. 

1. Kapitalist Ekonomi 
ve Tarihsel Süreçte Bilgi
Kapitalizmin son kırk yılına bakıldığında teknolojinin, 
üretim ve dolaşım alanında çok önemli yenilikler ge-
tirdiği gözlenmektedir. Teknoloji alanındaki yenilikler, 
daha çok gelişmiş kapitalist merkezlerde yoğunlaşırken 
emek yoğun sektörlerin ise emek gücünün daha ucuz 
olduğu bölgelere kayması söz konusudur. Yani teknolo-

jinin gelişimi de eşitsiz gelişimin en açık gözlenebileceği 
olgudur. Kapitalist üretimin belli düzeylerde bilgi dola-
yımıyla icrası, “bilgi toplumu” gibi bir büyülü ifadeyi 
ortaya çıkarmıştır. Bilgi toplumu kavramı, asıl olarak 
1950 ve 1960’lı yıllardan itibaren ABD, Japonya ve 
Batı Avrupa gibi gelişmiş bölgelerde teknolojilerin ge-
lişimi ve yaygınlaşmasını ifade ediyordu. Bilgi ve bilgi 
teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak çeşitli sektörler-
de üretim sürecinde dönüşümler gerçekleşmiştir. Sanayi 
üretiminin yanı sıra tarım üretiminde kullanıldığı gibi 
asıl olarak eğitim, sağlık ve iletişim gibi hizmet sektör-
lerde önemli dönüşümler yaratmıştır. Dolayısıyla “bilgi 
toplumu” tanımı, teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak 
üretimi gerçekleştiren insanın bilgi ve becerisinin geliş-
mesini içermektedir. Ayrıca üretimin hızı ve çeşitlenme-
si arttığı gibi, tüketim alışkanlıklarının dönüşümü de 
söz konusu olmaktadır. Bununla bağlantılı olarak da 
“ihtiyaç” kavramının içeriği, toplumsal ilgisi dolayısıyla 
değişecektir. 

1970’lerdeki krizle birlikte düşen kâr oranlarının 
toparlanması için sermaye güçleri, emek maliyetlerini 
aşağı çekmenin bir yolu olarak teknolojiyi daha fazla 
üretime dahil etmeye yönelmişlerdir. Böylece üretim 
kapasitesini ve verimliliğini arttırarak daha çok artık 
değer çekebilmenin yolunu bulmuş oldular. 1980 son-
rası uygulamaya konulan neoliberal iktisadi politikala-
rın başlıca yönelimi, yeni piyasalar yaratmak oldu. Bu 
politikaların belirgin bir niteliği de şirketlerin rekabet 
gücünü arttırma hedefinin zorunlu sonucu olarak tek-
nolojiyi üretim ve dolaşım alanının bütün aşamalarında 
daha yoğun olarak devreye sokmak olmuştur.

Her tür bilgi teknolojisinin öncelikli olarak üretim 
maliyetini ucuzlatma ve verimliliği arttırmaya dönük 
olarak tedarik edildiği gözden kaçmamaktadır. Bunun 
yanında temelde bir meta toplumu olan kapitalizmin, 
metaların para ile buluşma noktasında ve para sermaye-
nin küresel hareketlerinin denetimi açısından kullanıl-
ması da dikkate değer bir önemdedir. Özellikle iletişim, 
ulaşım ve taşımacılık alanındaki teknolojik yenilikler, 
küreselleşme olarak tanımlanan sürecin temelini oluş-
turmaktadır. Küreselleşme, ekonomik faaliyetlerin “sı-
nır” tanımadan gelişmesini sağlarken, aynı zamanda, 
bilgi ekonomisinin de dünyada yaygınlaşmasını temsil 
etmektedir. İster sanayi ekonomisi, ister bilgi ekonomisi 
olsun, kapitalizmin işleyiş mantığı; üretim araçlarının 
özel mülkiyetine, artık değer yaratılmasına ve bu artık 
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değerin sermaye birikimine dönüşmesine dayanmak-
tadır. Bilgi ekonomisi tanımında, “değer” yaratan en 
önemli şeyin “bilgi” olması nedeniyle “bilgi birikimi” 
önem kazanmış olsa da kapitalist sistemin yapısal man-
tığı açısından aslında değişen bir şey yoktur ve bilgi, ka-
pitalistin sermayesi haline dönüşmektedir. 

Sermaye birikimi, kapitalist ekonomik sistemin te-
melini oluşturmaktadır. Somut bir açıdan bakıldığında, 
sermaye birikimi, genişleyen bir ölçüde yeniden üretim-
le mümkün olabilir. Sermaye birikiminin kökeni artık 
değer, artık değeri kapitalistin mülk edinebilmesinin 
koşulu da üretim araçlarının özel mülkiyetidir. Sermaye 
birikiminin somut görüntüsü, makineler, fabrikalardır. 
Birikim süreci, bir yatırımla sonuçlanacaktır. Daha et-
kin ve ileri yöntemleri uygulayarak üretimde bulunma 
çabası, rekabetin somut bir ifadesi olmakta ve kapitalist 
gelişme süreci böylece dinamik bir nitelik kazanmakta-
dır (Akyüz, 1980: 68-69).

Sermaye birikiminin yatırıma dönüşmesi, kâr elde 
etme dürtüsünden kaynaklanmaktadır. Oysa sermaye-
nin yoğunlaşması ve rekabet yüzünden kâr oranları azal-
ma eğiliminde olacak ve böylece sistemin tıkanması ka-
çınılmaz olacaktır. Birikim süreciyle eş-güdümlü olarak 
teknolojik yenilik sürecinin yaşanması, kâr oranlarının 
düşme eğiliminin önüne geçme çabasıdır. Bu bakımdan 
sermaye birikimi ile teknolojik gelişme arasında doğru-
dan bir bağlantı vardır (Öngen, 1994: 108). Diğer ta-
raftan sermaye birikiminin sağlanması, kâr elde etmenin 
ön koşulu olduğundan kapitalistler sermaye birikimle-
rini artırmak isteyeceklerdir. Bunun sonucu olarak da 
tekelleşme süreci hızlanacaktır. Kapitalizmdeki tekelleş-
me eğilimi, rekabetin kâr oranlarını düşürme yönünde 
yaptığı etkiden kaçınmayla açıklanabilir. Paradoks ise 
kapitalist gelişmenin teknolojik yenilikler sayesinde ol-
ması ve teknolojik yeniliğin rekabet tarafından güdü-
lenmesine karşın kapitalistlerin sistemi tehlikeye atacak 
şekilde rekabetten kaçınarak tekelleşme çabalarıdır.

Kapitalizme için olan rekabet, kapitalistleri, sis-
temin tıkanmasının önüne geçmek için sürekli olarak 
teknolojinin gelişimine yatırım yapmaya zorlar. Böylece 
ortaya çıkan teknolojik yenilikler, aynı zamanda sınıf 
egemenliğinin de devamını sağlamaya katkı yapar. Çün-
kü firmalar, fiyat rekabeti yerine teknolojik yenilikler 
yoluyla rekabeti sürdürerek kâr oranlarının düşmesinin 
sürekli önüne geçmektedirler. Bununla beraber rekabe-
tin eşit koşullarda, açık bir şekilde sürdüğü söylenemez: 

Tekel biçimleri ve teknolojik yenilikler çok önemli bir 
yönden birbirleriyle ilişkilidirler. Tekel, eninde sonun-
da kendi kendini düzenleyen piyasaların engellenmesi 
sonucunu ve dolayısıyla da kapitalist iktisadi sistemin 
çöküşünü doğurur. Yenilikçi faaliyetler, rekabetçi bir 
şekilde örgütlenebilecek yeni faaliyet yolları ve yeni üre-
tim türleri yaratır ve böylece kendi kendini düzenleyen 
piyasa, eninde sonunda eski faaliyetlerin yerine geçecek 
faaliyetler üretir (Harvey, 2003: 240). 

Burada kapitalist üretim tarzının çelişik yasaların-
dan biri somut olarak ortaya çıkmaktadır: Kar oranları-
nın düşme eğilimi bir yandan tekelleşmeye yol açarken 
tekelleşme ve teknolojik gelişme de yeniden kar oranla-
rının düşme eğilimini güçlendirmektedir. 

Bilgi ekonomisi ile büyümeyi ilişkilendiren görüş-
lerin odak noktası, bilgi ekonomisinin verimlilik artı-
şını sağlamasıdır. Bilgi ekonomisi ile büyüme arasında 
kurulan bu verimlilik bağının kaynakları ise çoğunlukla 
internetin yaygınlaşması, beşeri sermaye ile birlikte ka-
lifiye işgücü kullanımındaki artış ve başta Ar-Ge olmak 
üzere bilgi üretici aktivitelere yapılan harcamalardaki 
artış olarak gösterilmektedir.

Bu fiziki ve kurumsal faktörleri öne süren görüş-
ler paradoksun varlığını kabul etmekle birlikte, bilgi 
ekonomisinin ve enformasyon devriminin varlığını da 
kabul ederek yeni bir sosyo-ekonomik ortamla karşılaş-
tığımızı, ancak kabul ettikleri bu yeni ortamın bazı ek-
siklikleri olduğunu farklı yollardan açıklamaya çalışan 
görüşler bulunmaktadır. Sözü edilen yeni sosyo-ekono-
mik ortamı, kapitalizmin devamı için zorunlu ve geçici 
bir dönüşüm olarak kabul etmek ise kapitalist üretim 
biçiminin genel yasaları ve çelişkilerinin anlaşılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu genel yasa ve çelişkileri Marx, 
kar oranının düşme eğiliminin bir yasa ve kapitalist üre-
timin zorunlu bir sonucu olduğunu; rekabet nedeniyle 
kapitalizmin teknik olarak ilerici bir üretim biçimi ol-
duğu biçiminde yorumlamıştır.  

2. Kapitalizmin 
Temel Mekanizması
Kapitalizmin temel belirleyeni, özel mülkiyet anlayışı-
dır. Bu sistemde kişinin sahip olduğu her şey onun özel 
mülkiyeti kabul edilmektedir. Özel mülkiyet anlayışı, 
kapitalist toplumdaki kurucu bütün hiyerarşilerin de 
kaynağı durumundadır: “Kapitalist sistemin işleyişi açı-
sından yaşamsal bir önemi olan özel mülkiyet kurumu-
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nun en temel işlevi, belirli ekonomik kaynakların nasıl 
kullanılacağına kimin karar vereceğinin belirlenmesi-
dir” (Ölmezoğulları, 2003: 26).  İnsanların geçinebil-
mek için az ya da çok mülk sahibi olmaları gerektiği var-
sayılır. Geçinebilmek için mülkiyete sahip olmayanlar 
ise bedenlerini ve yeteneklerini, bir “mülk” addederek 
para karşılığında satabilmelidir. Kişinin bilgisi ve emek 
gücü, geçinebilecek paranın karşılığında mübadele nes-
nesi düzeyinde ele alınır. İşbölümünün gelişkin olduğu 
kapitalist toplumda, üretimi yapacak olan emek gücü; 
metaya dönüşecek olan fiziki hammadde ve her ikisini 
başlangıçta satın alabilecek paranın metalaşmasını gere-
kir ki kapitalist ilişkiler söz konusu olabilsin. Metaların 
alınıp satıldığı piyasada, kapitalist sahip olduğu üretim 
araçlarını ile satın aldığı emek gücünü buluşturarak ser-
maye üretim sürecini tesis etmiş olur ve üretimin sonu-
cunda ortaya çıkan metalar, dolaşıma sokularak piyasada 
gerçekleştirilmeyi hedefler. Bu süreçte kapitalist, başlan-
gıçta yatırdığı parayı, arttırmayı hedefler: “Sermaye baş-
langıçta kendini para biçiminde sunar. Ama tek başına 
para sermaye değildir. Para ancak ‘değer doğurduğunda’ 
sermaye haline gelir. Belli miktarda avans olarak verilir 
ve üretime yatırılır ve sonunda kapitalist daha yüksek 
bir miktarda para geri alır” (Barsoc, 1997: 17). 

Kapitalist sistemin bir diğer temel unsuru da piya-
sadır. Piyasa, tarafların üretici ve tüketicinin karşılıklı 
gereksinimleri için mübadelede bulunduğu gönüllü, 
serbest bir rekabet ortamıdır. Bu alanda taraflar, fiyat 
ile simgelenen makul bir noktada mübadele eylemini 
gerçekleştirirler. Maliyetin çok üzerinde kâr elde etmeye 
çalışan bir üretici karşısında tüketici, gereksinimleri için 
kendi alım gücüne uygun fırsatlara yönelir. Bu da üre-
ticinin fiyatları daha düşük seviyeye indirmesi yönünde 
baskı yaparak fiyatları tüketicinin ödemeye istekli oldu-
ğu seviyeye çeker. 

 Kapitalizmin özgül yanı olan genel metalaşma-
yı ortaya çıkaran temel koşulların ne olduğu sorulursa 
buna verilecek yanıt, özel mülkiyet, işbölümü ve bir piya-
sanın varlığı olacaktır. Bu üç ilişki birbirine bağlı olarak 
gelişir, biri olmadan diğeri de var olamaz. Para-serma-
yenin özel mülkiyetine sahip olan kapitalist, bu formu 
işbölümünün varlığı dolayısıyla uzmanlaşmış emek gü-
cünü emek piyasasından kiralayacak ve üretim süreci 
sonunda ortaya çıkan metayı, meta piyasasına sürerek 
işçiden sömürdüğü artık değeri bu piyasada gerçek-
leştirmeye yönelecektir. Kapitalizm varlığını, P-M-P’ 

olarak ifade edilen bu dönüşüme borçludur.  Bu hayati 
dönüşüm, mevcut koşullarını sürekli yeniden üretmek 
zorundadır. Sürekli olarak büyüme ihtiyacı duyan ser-
maye, dinamiklerini bu büyüme ihtiyacında barındır-
maktadır. Sermayenin kendini yeniden üretmesi, kapi-
talizm öncesi üretim formasyonları gibi öyle kolay bir 
süreç değildir çünkü artık değer genişlemek zorundadır 
(Barsoc, 1997: 29). Örneğin, feodal dönemde böyle bir 
genişleme ihtiyacı söz konusu değildi ve mevcudun ika-
me edilmesi feodal dönem için yeterliydi. 

Marx’ın “sermayenin genel formülü” olarak sundu-
ğu Para-Meta-Para’ (P-M-P’) formülü ya da bir başka 
deyişle artı-değer yaratma süreci, kapitalist gelişmenin 
devamı için gereken en temel koşul olmaktadır (Marx, 
1997:150,188). Toplam sermaye ile ölçülen artı değer 
oranı, yani artı değerin toplam sermayeye olan oranı 
da bize kar oranını vermektedir (Marx, 1997: 45) ve 
kapitalistin kar oranını ortalama kar oranının üzerine 
çıkarma hırsı, sermayenin sermaye ile olan çelişkisini 
yani rekabeti ortaya koymaktadır. Bu rekabet metaların 
elden geldiğince ucuza üretilmesini zorunlu kılmakta 
ve sonunda emek üretkenliğinin ya da teknik gelişme 
düzeyinin arttırılması gerçekleşmektedir (Marx, 1997: 
76-80).

Teknolojik gelişmeyi tetikleyen en önemli unsur, 
artık değer elde etme beklentisi ve rekabet olmaktadır. 
Ancak kapitalistin artı kar elde etmesi amacıyla zorun-
lu olarak gerçekleşen teknolojik gelişme, ortalama kar 
oranının düşme eğilimi içine girmesiyle sürekli kendini 
devam ettirmek zorunda olan bir sarmala dönüşmekte-
dir. Bilgi ekonomisi de bu sarmalın günümüzdeki kar-
şılığını oluşturmaktadır ve artı kar elde etme güdüsü, 
rekabet, sermayenin genel formülü ve kapitalist üretim 
biçimi değişmeden devam etmektedir.  

Buna benzer bir yaklaşım da Marksist olmayan bir 
iktisatçıdan, Schumpeter’den gelmiştir. Schumpeter’e 
göre kapitalist gelişme süreci, doğası nedeniyle bir ikti-
sadi değişim tipidir ve durgun bir karakter gösteremez. 
Bunun en önemli nedeni, kapitalizmin zaten gelişimci 
niteliğidir. İktisadi hayatın daima değişen bir iktisadi ve 
sosyal ortam içinde gerçekleşmesinden dolayı ve aynı za-
manda iktisadi aksiyonun verilerini de değiştirmesinden 
kaynaklanmaktadır (Schumpeter, 2010:103). İktisadi 
yapının söz konusu dinamikliği de rekabetin kaçınılmaz 
olarak ortaya çıkaracağı yeniliklerle açıklanmaktadır. 
Schumpeter’e göre bu yenilikler kapitalist mekanizma-
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yı çalıştıran ve onu canlı tutan yeni tüketim maddeleri, 
yeni üretim teknikleri, yeni ulaşım yolları, yeni pazarlar, 
yeni endüstriyel örgütlenmelerin çeşitleridir. Aynı za-
manda, üretken mekanizmanın her yeniliği, yerini daha 
yeni olana bırakacaktır; başka bir deyişle daha yeni olan 
tarafından yok edilir. Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” 
olarak adlandırdığı bu süreç, kapitalist sistemi durma-
dan, yorulmadan, iç dinamiklerinden kaynaklanan bir 
devrim ve yenilenme havasında tutmakta ve kapitalizm 
gelişiminin esas temelini oluşturmaktadır (Schumpeter, 
2010: 118). 

Kapitalizmin yaratıcı yıkımı da yenilik yapma ge-
reksinimi olarak kapitalizmin bir çelişkisini daha ortaya 
çıkarmaktadır. Her pahalı araştırma projesinin potan-
siyel artı karı, sadece pazarlanabilir bir ürüne dönüş-
me riskiyle değil, aynı zamanda bir rakibin eşzamanlı 
bir yeniliğinin beklenen artı karlara el koyması riskiyle 
de karşı karşıya kalmaktadır. Oysa geçici bir tekel sağ-
layacak başka bir ürün daha çok kar sağlayabilecektir. 
Bu sebeple büyük şirketler hem araştırmalarını farklı-
laştırmaya hem de gelişmeyi daraltmaya zorlanırlar ve 
sermayenin değerlenme koşulları yenilikçi etkinliğin 
büyümesini frenleme eğilimindedir (Mandel, 2008b: 
342-344). Bilgi ekonomisinin büyüme ve verimlilik 
üzerindeki etkilerinin paradoksal özelliği kapitalizmin 
bu çelişkilerinin bir başka görünümünü bu şekilde 
oluşturmaktadır. Tekil anlamda sermaye için yararlı gö-
rünen bir koşul, bütün sermaye için, sermayenin serma-
ye ile çelişkisinden doğan koşullar sebebiyle, zararlı ve 
hatta yıkıcı olabilmektedir. “Kısımların rasyonelliği ile 
bütünün irrasyonelliği... kapitalist ideolojiyi anlamanın 
anahtarıdır.” (Mandel, 2008b: 330).    

Bilginin dönüşen rolünün yerini, servet yaratma 
sisteminin ya nedeni olduğunun ya da bu güç kaynak-
larına katkıda bulunduğunun farkına varan çoğu dünya 
ülkeleri özellikle son on yıldır bu konuda yoğun çalış-
malar içine girmiştir. Bilginin var olan ekonomik sis-
temlerin işleyişinde yaratacağı dinamizmin ekonomik 
gücü artıracağını hisseden ancak aynı zamanda bunun 
kendi ekonomik çevreleri üzerinde yaratacağı yoğun 
rekabet baskısını sezen öncü ülkeler “bilgi toplumu” 
sloganıyla politikalar, planlar ve programlar geliştir-
mektedirler. Rekabet esaslı işleyen mevcut piyasanın 
ekonomik sisteminde “bilgi”nin üretim araçları arasına 
girmesi, var olan temel ayırıcı özelliklerinin yeniden dü-
şünülmesi ve yeni kavramlarla adlandırılması gereğini 

beraberinde getirmiştir.
Kapitalist üretim sürecini Kapital (1867) adlı kita-

bında analiz eden ve sermayenin kendi içsel çelişkisini 
sunan Marx, artık değer elde etme rekabetinin metala-
rın elden geldiğince ucuza üretilmesini zorunlu kıldığı-
nı ve sonunda emek üretkenliğinin ya da teknik gelişme 
düzeyinin artacağını söylemektedir (Marx, 1997: 80). 
Kapitalizmin temel yasası gereği, kapitalizmin teknik 
olarak ilerici bir üretim biçimi olduğu söylenebilir. Bilgi 
ekonomisi betimlemesi de kapitalist üretim biçiminin 
günümüzde geldiği şekli ifade eder tarzdadır. Rekabet 
ile teknoloji arasındaki ilişki, aynı zamanda sermaye-
nin çelişkisini bir arada sürdürmeye devam etmektedir. 
Bu çelişki Marx’ın açıklığa kavuşturduğu ortalama kâr 
oranlarının düşme eğilimi yasası ile karşımıza çıkmakta 
ve kapitalizmin krizleri kendi içinde, teknolojik dev-
rimlerle birlikte yarattığı gerçeğiyle ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla bilgi ekonomisini anlayabilmek için onun 
kapitalist karakterinin de anlaşılması elzemdir. 

Mübadele değerine dayandırılan bir diğer unsur 
üretim araçlarıdır. Üretim araçları emek, donanım, araç 
gereç, finansal kaynaklar içermektedir. Üretim verim-
liliğini artırmak için anılan üretim araçlarına erişimde 
rekabet etmek ve eldekiler üzerinde mübadele değeri 
yaratacak etkinliklerde bulunmak önemli bir gerek ola-
rak düşünülmektedir. Örneğin, emek artık yalnızca iş-
gücünün fiziksel kapasitesini değil zihinsel potansiyeli 
anlamını da doğurmaktadır. Bu bağlamda zihinsel ka-
pasitenin sınırları zorlanmaktadır. Çalışanların günün 
gereksinmelerine uygun bilgi ve becerilere sahip olma-
ları beklenmektedir. Bahse konu olan nitelikli iş gücü-
nü çekebilmek ve işgücünün yeni teknolojiler ve yeni 
uygulamalar anlamında bilgi ve becerilerini yenileyebil-
mesini sağlamak için sürekli, hizmet içi eğitim gibi ola-
naklar yaratmak gerekmektedir. Bununla birlikte bilgi, 
üretim teknolojilerine dahil edilmiştir. Mal ve hizmet 
üretiminde kullanılan teknolojiler ve bilgi teknolojileri 
her geçen gün gelişmekte ve yansımaları yeni uygula-
malar biçiminde olmaktadır. Bunun tabii neticesi diğer 
üretim araçlarına erişimle birlikte bilhassa işgücü ve tek-
nolojiye erişim ve bunlarda mübadele değeri yaratma 
bağlamında yoğun bir rekabet baskısı ortaya çıkmakta-
dır (Barsoc, 1997: 37).

Piyasada ayrıca rekabet gücünün arttırılması açı-
sından önemli bir diğer husus da mal ve hizmetlerin 
tüm tüketicilere ulaştırılması durumudur. Piyasa, tü-
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ketim alanı olduğu kadar hammaddeye erişim olanağı-
nın bulunduğu alandır. Dolayısıyla ticari işlemler, mal 
ve hizmetlerin dağıtım yolları, piyasa hareketleri önem 
kazanmakta ve bilgi ile diğer altyapı unsurlarını geliştir-
mesi önemli olmaktadır. Bilgi, ürettiğimiz, yaptığımız, 
sattığımız ve satın aldığımız ürünlerin asıl bileşeni duru-
muna gelmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, 
bilgi ekonomisinde, bilgiyi yönetmek ve bilgi sermaye-
sini bulup geliştirmek, saklamak ve paylaşmak, bireyle-
rin, işletmelerin ve ülkelerin en önemli ekonomik işlevi 
haline gelmiş durumdadır (Kurt, 2004: 209). Böylece 
elde edilen avantaj rekabet baskısını da hafifletecektir. 

Kapitalizmde ekonomik gelişme, birbiri ardınca 
gelen büyük dalgalar halinde oluşmakta ve bu dalga-
lardan her birinin etki ve sonuçları, bütün bir dönem 
içerisinde yayılarak zaman içinde yerini bir sonraki 
ilerleme dalgasına bırakmaktadır (Maillet,1983: 70). 
Ekonominin uzun dönemli dalgalanmalar ile inişli-çı-
kışlı bir seyir izlediğini ve iyileşme, refah, daralma ve 
kriz aşamalarından oluşan bir dalganın 40-50 yıllık bir 
ömrü olduğunu ileri süren konjonktür teorileri, ilk kez 
Kondratieff’in 1919’da yayımladığı “Ekonomik Hayat-
ta Uzun Dalgalar” adlı makalesinde ortaya konmuş-
tur. Kapitalist ekonomik gelişmenin yaklaşık 50 yıllık 
çevrimler ile ilerlediği öne sürülür. Schumpeter de bu 
uzun dönemli dalgalanmaların iyileşme, refah, daralma 
ve kriz olarak dört ana dönemden oluştuğu yorumunu 
yapar. Her yeni dalga ancak teknolojik bir sıçrama ile ve 
onun yenilikler yaratmasıyla başlayabilecektir (Schum-
peter, 2010: 118). 

3. Kapitalizmin Tarihinde 
Teknoloji
Kapitalizmin ilk döneminde Büyük Britanya’nın pa-
muklu dokuma sektörü ile sanayileşmesini sağladığı ve 
dünya ekonomisinin liderliğini yaptığı bir dönemdir. 
Deniz aşırı ticaretin gelişmesi, buna bağlı olarak sömür-
geci yayılma ve kölecilik politikaları, kolonilerinden 
ucuz hammadde ve işgücü sağlayabilmesi ve serbest giri-
şimcilik anlayışı Büyük Britanya’nın endüstri devrimini 
yapan ilk ülke olmasına neden olmuştur (Hobsbawm, 
2000: 36-46). Pamuklu dokuma endüstrisinin yanında, 
o dönemde sadece madencilik sektöründe bile olsa bu-
harlı makinenin üretimde kullanılması başlı başına bir 
teknolojik devrimdir. 

James Watt’ın 1784’te icat ettiği buhar makinesi, 
ancak 1815’lerde madencilik sektöründe yaygın bir bi-
çimde kullanılmaya başlanmıştır. Deniz aşırı ticaretin 
gelişmesi, bu dönemde ayrıca Fransa ve Belçika gibi 
ülkeleri de ön plana çıkarmıştır (Hobsbawm, 2000: 
40-62). 1840’larda; nüfus artışı, demiryollarının hız-
lı gelişmesi, buharlı gemilerin taşımada kullanılmaya 
başlanması, posta hizmetlerinin neredeyse iki katına 
ulaşması, hızlı göçle birlikte aşırı kentleşme sürecinin 
yaşanması, madencilik ve çelik endüstrisinin ilerleme-
si, sermaye mallarının üretilmesi ve giderek daha fazla 
sektörde buharlı makinelerin kullanılması yeni bir dal-
ganın ilerleme dönemine işaret ediyordu (Hobsbawm, 
2000: 184-194). 

İngiltere’de başlayan endüstri devrimi, kısa bir sü-
rede Avrupa’nın diğer bölgelerine doğru da yayılmıştı. 
Özellikle Almanya bu yeni dalganın etkisiyle endüstri-
leşmekteydi. Bu yeni dönem fabrikalar sistemini ortaya 
çıkarmıştı. Küçük ölçekli manifaktür üretiminin yeri-
ni büyük ölçekli fabrika üretimi almaktaydı. Serbest 
girişimcilik, dönemin baskın karakteridir. 1800’lerin 
ilk yarısında yıllık kent nüfusunun artışı, sadece İngil-
tere’de yüzde 20 civarındaydı. 1850’den sonra ise, aynı 
orana Avusturya-Macaristan, Norveç ve İrlanda’da da 
ulaşılmıştır. 1850-1890 arasında, Belçika ve ABD’de 
bu oran yüzde 30-40, Avustralya ve Arjantin’de yüzde 
40-50 ve İngiltere’de de yüzde 50’yi bulduğunu ekleyen 
Hobsbawm, kentlerle ilgili olarak şu karşılaştırmayı da 
ekliyor:

1870’lerin ortasında Avrupa’da bir milyon ve üstü dört 
kent (Londra, Paris, Berlin, Viyana), yarım milyonun 
üzerinde altı kent (St. Petersburg, İstanbul, Moskova, 
Glaskow, Liverpool, Manchester) ve 200.000’in üze-
rinde yirmi beş kent bulunduğu sanılıyordu. Bunlardan 
beşi İngiltere’de, dördü Almanya’da, dördü İtalya’da, üçü 
Fransa’dadır (Hobsbawm, 1998: 230). 

19. yüzyılın sonunda yaşanan ticaret krizi, ikinci 
dalganın sonunu göstermekteydi. Üretim ise büyük bir 
hızla artmaktaydı. Yüzyılın sonunda yirmi yıl öncesine 
göre, demir üretimi iki katına, çelik üretimi ise yirmi 
katına çıkmıştı (Hobsbawm,1999: 45). Ticaretin gerile-
diği bir dönemde üretimin bu baş döndürücü artışı kâr 
oranlarını düşürmüştür. Özellikle tarım sektörü bu du-
rumdan etkilenmişti. 19. yüzyılın sonlarından itibaren 
kapitalizmin yeni bir krizin eşiğine geldiği gözlenmeye 
başlamıştı. Bu krizin büyük bir yıkım getireceği ise fark-
lı çevreler tarafından görülmüştü. Öylesine ki Engels, 
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1895’te bir dostuna yazdığı mektupta, kapitalizmin 
içinde bulunduğu krizin çok büyük yıkımlar getirecek 
bir savaşa yol açacağını söyler. 

20. yüzyıl hem üretim araçları teknolojilerinin hem 
de bu teknolojileri kullanma becerisinin çok önemli bir 
gelişim gösterdiği bir yüzyıl olmuştur. Özellikle elektrik-
li ev aletlerinin, bisiklet vb. basit teknolojili iş aletlerinin 
günlük hayatta kullanılmaya başlaması, iletişim tekno-
lojilerinin yaygınlaşması toplumsal ihtiyaçların dönü-
şümü açısından müthiş farklılıklar ortaya çıkarmıştır. 
Bunun yanında otomobil, uçak, bilgisayar ve kimya 
endüstrisindeki gelişmeler toplam toplumsal yaşamını 
hızlanmasını beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda, 
önceki dönemde ticaret, fiyatlar ve kâr oranlarında ya-
şanan sıkıntılar devletleri korumacı bir ekonomiye yön-
lendirmişti. Korumacılık, ulusal ekonomileri doğurdu. 
Güçlü, gelişmiş ülkeler emperyalizm politikalarını haya-
ta geçirdi. Özel şirketler de korumacılık anlayışı içinde 
karteller oluşturmaya başladı (Hobsbawm,1999: 61-
66).

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir daralma ve 
kriz dönemi söz konusu olmuş, kapitalist ülkeler, ken-
di başının çaresine bakma süreci içine girmiştir. İkinci 
Dünya Savaşı öncesi özellikle silah teknolojilerinde, ilaç 
sanayi ve biyolojik araştırmaların yoğun bir ilgi odağı 
olduğu söylenebilir. Fizik alanındaki araştırmaların so-
nucunda atom bombası gibi bir yıkım silahının bu dö-
nemde fikredildiğini hatırlayalım. Bu dönemde Alman-
ların geliştirdiği ve gizli askeri haberleşmede kullandığı 
Enigma adlı cihaz, ikinci savaş sonrasında bilgisayar tek-
nolojilerinin  öncüsü olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonuna doğru, uluslararası hegemonya el değiştirmiş,  
İngiltere’nin dünya ekonomisindeki düzenleyici konu-
mu, ABD’nin eline geçmiştir. Kapitalizmin uluslararası 
kurgusunu düzenleyen aktörler olarak Dünya Bankası 
ve IMF gibi örgütlerin kurulması da bu döneme denk 
gelmektedir. 

Savaş sonrasında, kapitalizmin bir atılım içerisine 
girdiği, kendince bir “Altın Çağ” yaşadığı genel olarak 
kabul edilir. Elektronik endüstrisinin hızlı gelişimi, 
farklı sektörlere hızlıca eklemlenebilmesi, kapitalizmin 
çehresinde de büyük bir değişiklik yaratmıştır. Yine bu 
dönemde dayanıklı tüketim mallarının kitlesel üretimi, 
kapitalist şirketlerin muazzam kâr artışlarını sağladığı 
gibi, toplumsal yaşamın kültürel ve öznel alanını da 
önemli ölçüde değiştirmiştir. Standartlaşmış, kitlesel 

üretim olan Fordist sistem, Keynesyen ekonomi politi-
kaları eşliğinde uygulandığında kapitalizmle bütünleş-
miş bir çalışan kesimin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. 
Kitleler açısından değerlendirildiğinde bu dönemin be-
lirgin niteliği, tüketimci ekonominin öne çıkmış olu-
şudur. 

Uluslararası dengeler söz konusu olduğunda ise 
ABD ve Almanya’nın yanında başka bir coğrafyada Ja-
ponya’nın yükselişi dikkat çekici olmuştur. Bu dönemde 
bilgisayarın neredeyse bütün endüstri kollarında enteg-
re bir şekilde kullanılması, hakiki anlamda bir “teknolo-
ji çağı” adlandırılmasını hak eder. İşgücü, üretim araçla-
rı gibi üretim faktörlerinin gelişimi yeni hammaddelere 
ihtiyacı arttırmış ve kapitalizm dünyanın farklı coğraf-
yalarına hem pazar hem de hammadde kaynağı bulmak 
açısından genişlemiştir. Bu da yeni sanayi bölgelerinin 
ve yerleşim yerlerini açığa çıkmasına neden olmuştur. 
Sanayi ve yerleşim bölgeleri etrafında yeni büyük met-
ropoller kurulmuş; dünyanın taşrası bu kentlere doğru 
yığılmaya devam etmiştir. Artık dünya ekonomisi ve ti-
careti bu metropollerden yönlendirilmektedir.

1970’lere gelindiğinde artık “Altın Çağ” son bul-
muş, art arda yaşanan petrol krizleri ve kâr oranlarının 
düşmesi söz konusu olmuştur. Fordist üretim biçimi, 
talep yönündeki değişmelere yanıt verecek bir esnekliğe 
sahip olmadığından 1970’lerle birlikte, yeni üretim stra-
tejilerinin devreye sokulması söz konusu oldu. Özellikle 
de bilgisayar, iletişim ve ulaşım sektörlerinin gelişmesi, 
biyoteknoloji ve mikro elektroniğe dayalı ürün çeşitle-
mesine imkan vermiştir. Maliyetleri ve gerçekleşme risk-
lerini azaltmak amaçlı olarak Fordist üretim tarzı, hızla 
terk edilerek esnek üretim adı verilen yeni modellerin 
tercihini ön plana çıkarmıştır. Bu dönüşümün en temel 
dinamiği ise bilim ve teknolojinin en başta üretim süre-
cinde daha çok devreye sokulması olmuştur. Uluslarara-
sı rekabet gücü kazanma isteği, kaliteye önem verilmesi, 
işgücünde daha büyük uyum sağlama çabaları gibi bir 
dizi değişken ile esnek üretim sistemlerinin uygulanma-
sı arasında da bir ilişki bulunmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin ekonomik sürece içeril-
mesi, ulaşım ve haberleşme maliyetlerini düşürdüğün-
den kâr güdüsü, emek gücünün ucuz olduğu bölgele-
re akarak küresel bir üretim zinciri oluşturabilmiştir. 
Üretimdeki dönüşümün yanında üretilmiş metaların 
dolaşıma sokulmasındaki hız artmış, finansal işlemler 
hızlanmıştır. Özellikle internetin ortaya çıkış, ticari ve 
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finansal sistemin dolaşım maliyetlerini azalttığı gibi, 
uydu teknolojilerinin gelişimi, karar süreçlerinin hızını 
da arttırmış, talep ile arz arasındaki açıklığı daha öngö-
rülebilir hale getirmiştir. Taşıma ve ulaşım maliyetleri 
hava ve denizyolu taşıma araçlarının sayıca ve nitelik 
olarak gelişmesiyle oldukça gerilemiştir. Günümüzde 
artık değerin dolaşımı o kadar hızlı olmaktadır ki zen-
ginlik, depolanan mutlak ürün niceliğinden çok, akış 
oranı olarak ölçülmektedir. Şirketler bu güdüyle hareket 
ettiğinden artık değeri daha hızlı ele geçirebilmenin he-
defiyle dolaşım hızını daha çok arttırmanın peşindedir. 
Bu amaca ise ancak belli bir üretim seviyesinde, artık 
değerin dolaşımının büyütülmesi mümkün olduğu sü-
rece ulaşılabilir (Harvey, 2003: 242). 

Teknolojik gelişmelerin iktisadi alana bir diğer 
etkisi de yeni metaların sunumudur. Teknoloji yalnız-
ca mevcut ürün ve hizmetlerin üretiminde verimlilik 
sağlamaz. Aynı zamanda yeni ürünlerin ve doğal olarak 
yeni ihtiyaçların yaratılmasını da beraberinde getirir. 
Kapitalizm bu sayede kendi kendisini yeniden üretebil-
mektedir. Dolayısıyla yeni ürünler çıktıkça eskilerinin 
değeri düşmekte, ürün tüketim hiyerarşisinde daha alt 
tabakalara ulaşabilmekte ve bu da sürekli gelişme ve 
ilerleme yanılsamasını canlı tutarak toplumsal hiye-
rarşinin daha alt kademelerinde olan bireyleri sürekli 
umut ve beklenti içerisinde tutarak kapitalist sistemin 
meşruiyet sorununa çözüm olmaktadır. Örneğin cep 
telefonlarının çıkışı ile sabit telefonların neredeyse her 
evde olacak şekilde yaygınlaşması veya son zamanlarda 
plazma televizyonların piyasaya sürülmesi ile diğer “son 
model” renkli televizyonların fiyatının aniden düşmesi 
ve kampanya üstüne kampanyalar düzenlenerek elden 
çıkarılmaya çalışılması da bu durumu resmetmektedir.

Kapitalist üretimin temel yapısal sorunlarından 
biri bu süreçte, belirleyici bir faktör olarak devrededir. 
Şirketler piyasada ayakta kalabilmenin koşulunun reka-
bette güçlü ve önde olmak gerektiğini bilir. Rakiplerin 
yatırım planlarının gerisinde kalmamak hatta onun 
önüne geçmek bu ilişkinin zorunluluklarındandır. Yine 
de birçok kez, farklı şirketlerle işbirliğine gidildiği de 
görülebilir elbette. Bu çatışma hali, 20. yüzyılın başın-
da önemli gerilimlere neden olmuştu halen de devam 
etmektedir. Şirketler rakiplerinin önüne geçmek için 
bir şekilde rakibin planları hakkında bilgi sahibi olmak 
istemekte, haliyle de büyük bir “gözetim” altında tutma 
söz konusu olmaktadır. Günümüz kapitalizminde sahip 

olunan bilgilerin patent yasalarıyla korunması, şirketler 
açısından en önemli mesele olmaktadır. Bu da göste-
rir ki kapitalizmde, “bilgi”nin önemi hâlâ sürmektedir; 
hem de bütün önceki tarihlerden daha fazla olarak: 

Şirketler kar olanaklarını en etkin ve doğru biçimde he-
saplayabilmek ve rakiplerine karşı koyabilmek için bu 
bilgiye sahip olmak ihtiyacı duymaktadırlar. Piyasadaki 
mübadelelerden ya da hesaba katılmayan rakibin bir ka-
rarından dolayı yıllarca yapılan hesaplamalar, deneyler, 
büyük Ar-Ge harcamaları bir anda denize dökülebilir 
(Mandel, 2008b: 315). 

Dolayısıyla hangi ülkede, hangi bölgede yatırım 
yapılacağı, neresi için, ne için ve kim için harcama yapı-
lacağı bu kar hesaplamalarına bağlı olmaktadır. Bütün 
bunlardan sonra Türkiye’de e-devlet bilgilerinin ekono-
mi için ne anlam ifade edebileceği üzerinde duralım.

4. Bilginin Denetimi 
ve Türkiye’de E-Devlet Örneği
Neoliberal anlayışta devlet, mümkün olduğunca siyase-
tin dahilinde kalıp ekonomiden el etek çekmesi daha 
makbul addedilmiş olsa da, kapitalizmin işleyişi ve sü-
rekliliğinde en önemli unsurun devlet olduğu yadsına-
maz. Devlet, kapitalizmin en stratejik aletidir: “…dev-
let bir stratejiler alanıdır ve devlet bir strateji ustasıdır” 
(Jessop, 2005: 26). Devletin kapitalizmdeki rolünün 
önemi, tüm kamu politikaları ve üretimin önkoşulları 
detaylı olarak incelendiğinde anlaşılabilir. Devletin işle-
vi kapitalizmi yeniden üretmektir ve bu yeniden üretim 
kamu politikalarının temel hedefidir. Yani devlet, ser-
maye birikiminin ihtiyaçları doğrultusunda ve meşrui-
yetin sağlanması konusunda işlevsel bir aygıttır. 

Birikimin sürekliliği ve meşruiyetin sağlanmasını 
hedefleyen devlet, bu açıdan çeşitli tehditleri savuştur-
mak ve aşmak göreviyle mükelleftir. Bu tehditleri çeşitli 
yazarlar şu şekilde ele almışlardır: (1) Firmalar arasında-
ki rekabet, süregelen kapitalist üretimin kendiliğinden 
devam etmesi için gerekli olan bütün faaliyetleri sağla-
ma konusunda yetersizdir. (2) Ücret baskısı nedeniyle 
kâr oranları düşmektedir. (3) Kapitalist ekonomi ihtiya-
cı karşılayacak kadar kamu malı temin etmez. (4) Artık 
nüfus, yedek işgücü ordusu olarak yeteri kadar iş görmez 
ve ücret artışı kârlılığı tehdit eder. (5) Kapitalist sistem, 
sömürenlerin veya ezilenlerin politik örgütlerince tehdit 
edilir. (6) Kapitalist üretimin ve mübadelenin devamlı-
lığı için gerekli olan iktisadi olmayan koşullar, kendili-
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ğinden üretilmez (Przworski, 2014: 112-113). Bu du-
rumda devletin, tüm politika oluşturmalarında iktisadi 
yaşamın gereksinimlerine yönelik olarak dönüşümlere 
yer verdiğini söylemek en doğru sonuç olacaktır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının ge-
lişmesiyle birlikte devlet, vatandaş, özel sektör ve kamu 
görevlileri arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanarak 
e-devlet kavramı ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bilgi ve 
otomasyon sistemleri olarak başlayan çalışmalar, inter-
netin yaygınlık kazanmasıyla hizmet sunumunun bir 
parçası olarak sürecin ayrılmaz bir parçası durumuna 
gelmiştir. Günümüz kapitalizminde krizlerin belirgin 
olarak kârlılığı etkilemesi, devletin bu konudaki rolü-
nü daha da görünür kılmaktadır. Devlet, birikimi ve 
yatırımları daha öngörülebilir hale getirebilmek için 
yapacağı düzenlemeleri, kamunun bilgisini toplayarak 
şekillendirecektir. Bu bakımdan da ulusal ve yerel dü-
zeylerde olmak üzere, teknolojik imkanları devreye so-
karak e-devlet uygulamaları, hem bilgileri toplama hem 
de yönetişimi kolaylıkla sağlama açısından önemli bir 
platform durumundadır. Benzer şekilde, dünya gene-
linde devletler, gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
ortaya çıkardığı olanaklardan yararlanarak kamu bilgile-
rini toplama, oluşabilecek sorunlara daha hızlı müdaha-
le edebilmektedir. Bu durum aynı zamanda, hizmetleri 
daha “etkin” ve daha “katılımcı” hale getirebilme sunu-
muyla meşruiyetin sağlanmasını içermektedir. Bu süreç-
te ulusal hükümetlerin söz konusu çabaları, uluslararası 
örgütler tarafından da desteklenmektedir. 

Hem ulusal hem de uluslararası örgütler tarafından 
konuya bu denli önem verilmesi, e-devlet hizmetlerinin 
hem teknolojik altyapısına dair bir dizi ölçütün, hem de 
politika belirleme süreçlerini yönlendiren çeşitli ölçüm 
tekniklerinin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. Bu 
gelişmelere paralel olarak özellikle kamu yönetimi ala-
nında e-devlet konusu hem kavramsal olarak hem de 
uygulamalar açısından sıklıkla ele alınan bir konu hali-
ne gelmiş ve kısa sürede geniş bir literatür oluşmuştur. 

E-devlet, genel olarak kamu hizmetlerinin bilgi ve 
iletişim teknolojileri aracılığıyla vatandaşlara sunulması 
olarak tanımlanmaktadır. Ancak bunun yerine getirile-
bilmesi aynı zamanda devlet iş süreçlerinin de bilgi ve 
iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesi an-
lamına gelmektedir. Bu noktada devletin üç farklı hiz-
met ve iş sürecinden söz edilmektedir. Bunlar, devletin 
kendi kurumları arasındaki iş ve hizmet süreçleri, devlet 

ve vatandaş arasındaki iş ve hizmet süreçleri ve devlet 
ve iş dünyası arasındaki iş ve hizmet süreçleridir. İlk 
bakışta e-devlet düzenlemelerinin var olan iş ve hizmet 
süreçlerini elektronik ortama aktarmaktan ibaret oldu-
ğu düşünülse de, konu hakkında hazırlanan raporlar ve 
bu konuda oluşan literatür, bu süreçlerin doğrudan ve 
mevcut işleyiş biçimleri ile elektronik ortama aktarılma-
larının yararlı olmayacağını vurgulamaktadır. Hatta bu 
biçimde bir aktarım yararlı olmaktan çok, var olan ya-
pının daha karmaşık ve verimsiz hale gelmesine neden 
olmaktadır. Bu nedenle e-devlet kamu hizmetlerinin 
sunulmasında bir yeniden yapılanmayı, tüm hizmet ve 
iş süreçlerinin değişip yeniden tanımlanmasını öngör-
mektedir.  

Yönetişim ise herhangi bir kurum veya sistem içe-
risinde yer alan tüm birey ve unsurların karar mekaniz-
malarına katılmalarını ifade eder şekilde kullanılan bir 
kavramdır. Yönetişimin bireylerin bilgi edinme ve ileti-
şim yeteneklerini de zenginleştirerek yönetimsel süreç-
lere katılım açısından yepyeni imkânlar sunan bir süreci 
hızlandırdığı, böylece yönetişimi eskisinden daha etkin 
ve uygulanabilir hale getirdiği ileri sürülmektedir. İleri 
sürülen iddialar şöyledir: (1) İş süreçlerinin daha hızlı, 
daha verimli, saydam ve adaletli bir şekilde gerçekleş-
mesi sağlanacak; (2) devletin sunacağı bilgiler tek kay-
naktan ve tüm ülkede aynı içerikte olacaktır ve isteyen 
herkes ulaşacak; (3) vatandaşın yönetime katılma oranı 
artacak; (4) kurumlar arası iş ve veri yinelenmesi önle-
necek, hızlı ve doğru karar alma süreçleri oluşturulacak; 
(5) tüm bunlar toplumsal ve bireysel refahın artışı anla-
mına gelecektir (Başaran Özdemir, 2010). Ancak temel 
hedefin, kapitalizmin ihtiyaçlarının daha hızlı tespit 
edilerek bu ihtiyaçların telafi edilebilmesini ve kapitalist 
iş süreçlerinin ve dolaşım sürecinin hızlanmasını sağla-
mak olduğu söylenebilir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri temelli uygulamalar, 
uluslararası örgütlerin ve ülkelerin küresel ve ulusal dü-
zeyde belirledikleri bilgi toplumu politikaları temelinde 
hayata geçirildiği iddiasını taşımaktadır. Bu minvalde-
ki iddialar, Türkiye’de e-devlet uygulamalarına geçişin 
gereksinimi üzerine vurgularda da geçerlidir. İleri sü-
rülen gereksinimleri inceleyelim: (1) Teknik Altyapının 
Kurulması: Yeni iletişim teknolojileri sayısal teknoloji-
lerdir. İletişim ağlarının, yeni teknolojileri kullanarak 
tamamen sayısallaştırılması pek çok işletme kolaylığı 
ve uygulama esnekliği sağlamasına rağmen, altyapıyı 
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da son derece karmaşık hale getirmektedir. Bu durum, 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler açısından dışarı-
dan teknoloji ve uzmanlık satın alınması gereksinimini 
arttırmıştır. Enformasyon toplumuna geçişin altyapısını 
oluşturan gelişmiş iletişim ağları ile bilgisayar ihtiyacı-
nın önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yine 
de uygun bir teknoloji ve sanayi politikası ile aşılabilir 
durumdadır. (2) E-devlet mevzuatının tanımlanması: 
E-devlet’e geçilebilmesi için toplumsal düzeyde kap-
samlı ve düzenleyici bir yaklaşımın olması gerekmek-
tedir. Tam ve bütünleşik bir politika temelinde e-devlet 
uygulamalarını düzenleyen ayrıntılı bir düzenlemenin 
hazırlanması ve devlet kurumları arasındaki, devletle 
vatandaş arasındaki ve devletle sermaye sahipleri arasın-
daki ilişkileri düzenleyen mevzuatın yenilenmesi gerek-
mektedir. (3) E-kültürün yaygınlaştırılması: E-kültürün 
yaygınlaştırılmasının unsurları toplumun tüm kesim-
lerinde bilgisayar okuryazarlığının artırılması, bunun 
sağlanabilmesi ve tüm kuşaklara yayılması için eğitim 
müfredatlarına e-kültürü artıracak derslerin eklenme-
si ve erişimin düzenlenebilmesi için kamusal internet 
erişim noktalarının oluşturulması yanında, erişim açı-
sından var olan eşitsizlik sorununun giderilmesini de 
içermektedir. 

Türkiye’de 2003 yılının Mart ayında Devlet Plan-
lama Teşkilatı’nın (DPT) bünyesinde oluşturulan Bilgi 
Toplumu Dairesi, bilgi ve iletişim teknolojisi ve politi-
kaları ve mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatı çer-
çevesinde gözden geçirilerek düzenlenmesi, vatandaşları 
bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla kamusal alanda-
ki karar alma süreçlerine katılmasını sağlayacak araçla-
rın geliştirilmesi, kamu idaresinin şeffaf ve hesap verebi-
lir bir hale getirilmesi, kamu hizmetlerinin sunumunda 
bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırıl-
ması ve aynı zamanda bu alanda kaynak israfının azal-
tılması, özel sektör faaliyetlerine de bu bağlamda ışık 
tutulması gibi amaçları içeren e-Dönüşüm Türkiye Pro-
jesi’ni yönetmekte, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim 
teknolojileri yatırımları bakımından bir eşgüdüm sağ-
lanması, bilgi toplumuna giden yolda stratejilerin belir-
lenmesi hedefiyle gerekli çalışmaları yapmak amacıyla 
oluşturulmuştur (Devlet Planlama Teşkilatı, 2009). 

Bilişim teknolojilerinin etkinliği çift yönlü olarak 
işlev görmektedir. Toplumsal ihtiyaçların şekillenmesi 
ve dönüşümü konusunda yol açtığı hız, kapitalizmin 

yeni metalarının piyasada yer bulabilmesini ve aranır 
hale gelmesini sağlayarak, metalardaki değerin gerçek-
leşmesini sağlayacaktır. İkinci olarak kapitalist üretimin 
plansızlığı dolayısıyla ortaya çıkan fazla üretimin kısıl-
masıyla maliyetlerin düşürülmesini sağlayarak kârlılığı 
arttıracaktır. Ancak sosyal değişimin hızı, bireysel ve 
toplumsal hayatın hızla parçalanması gibi olumsuz bir 
durumun ortaya çıkışını da beraberinde getirmektedir. 
Öte yandan kapitalistler ve kapitalist ulus devletler ara-
sındaki rekabet sürecinde, hem piyasada hem de piyasa 
dışında eşit olmayan durumların ortaya çıkmasına ne-
den olmaktadır. Karşı tarafın mahrem bilgilerinin ele 
geçirilmesi vb. durumlar da söz konusu olacağından, 
yeni kriminal alanların açılması da söz konusu olmakta-
dır. Son yıllarda bir hayli gündem oluşturan ABD’deki 
NSA skandalını bu konuda dikkate değer bir örnektir.1  

Ayrıca şirketlerin yatırım ve realizasyon hedefleri 
açısından gelecek öngörülerini tutarlı ve düşük mali-
yetli hale getirebilmeye çalışan şirketler arasında dev-
letin oluşturduğu kamu bilgisine sermayeler arasında, 
kayırmacılığın oluşabileceği tereddütleri de söz konu-
sudur. Neticede bütün sermayenin yekpare bir çıkarı 
söz konusuysa da, sermaye güçlerinin kendi arasında 
rekabet içinde olduğu, kapitalizm analizlerinde göz 
ardı edilmemelidir. Dahası uluslararası kapitalizmin 
kendi arasındaki rekabetinde, özellikle de politik karar 
alma mekanizmalarının oluşumunda farklı devletlerin 
diğer devletler üzerinde etki yaratabileceği de söz ko-

1  NSA skandalı, ABD Özel Yaşam ve Bireysel Özgürlük İhlallerini 
İnceleme Kurulu (PCLOB) üçte iki çoğunlukla, programın 
sona erdirilmesini kararlaştırdı. ABD Başkanı Barack Obama, 
geçen hafta yaptığı konuşmada, saldırıların önlenebilmesi için 
ABD’nin veri toplamaya devam etmesi gerektiğini, fakat verile-
rin kullanımına da bazı kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söy-
lemişti. PCLOB’un raporu, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin 
(NSA) kitlesel izleme programına ilişkin yayımlanan inceleme 
raporlarından sonuncusu. Eski CIA ajanı Edward Snowden’ın 
NSA programlarına ilişkin sızdırdığı bilgiler, mağdurların özel 
hayatlarının gizliliğini ihlal ettiği suçlamasıyla büyük tepki çek-
mişti. Washington, veri hakkında bilgi anlamına gelen ‘metada-
ta’ yoluyla cep telefonu konuşmalarından ve çağrılarından bilgi 
toplamanın, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde 
yürürlüğe giren ve adına yurtseverlik yasası (terörle mücadele 
yasası) düzenleme uyarınca yasal olduğunu savunuyor. Fakat 
PCLOB’un raporunu inceleyen medya kuruluşlarından New 
York Times gazetesi, kurulun paneline katılan beş üyenin, yurt-
severlik yasası uyarınca “NSA’in casusluk programının yasal 
dayanağı olmadığı ve kanun metniyle uyumsuz olduğu” görü-
şüne vardıklarını söylüyor (NSA Skandalı: Veri Toplama Faali-
yeti Yasadışı, 2014).
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nusu. Son ABD seçimlerinde Rusya’nın kazanan aday 
Trump’un lehinde, rakip adayın gizli maillerinin deşifre 
edildiği tartışmaları halen sürmekteyken bilgi teknolo-
jilerinin kapitalizmde edindiği konum tartışılmasızdır. 
Yine ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansının kullanıcıları 
bilgilendirmeden elektronik posta ve anlık mesajlaşma-
ları kopyaladığı ve sakladığı ortaya çıkmıştı (ABD’de 
Trump.., 2017). Bütün bu bilgilerin, kendi içinde bir 
önemi olup olmadığından bağımsız olarak genel top-
lumsal eğilimlerin sosyolojik haritası çıkarılarak metala-
rın pazarlanması konusunda işlevsel bilgi olarak şirket-
lere sunulması söz konusu olacaktır. 

Türkiye’de de kullanıcıların internetteki tüm gün-
lük faaliyetleri kayıt altına alınıp en çok iki yıl saklan-
ması mecliste tartışılmış ancak muhalefetin partilerinin 
itirazları söz konusu olduğundan belli bir dönem askıda 
tutulmuştu. Ancak 15 Temmuz askeri darbe girişimi 
sonrasında mevcut bilgi toplayıp saklayan Telekomü-
nikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kapatılıp Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumunun (BTK) kurulması 
sonrasında bütün bilgi kayıtlarının Başbakanlığa bağ-
lanması söz konusu olmuştur. Bütün bilgilerin merkezi 
bir kurumda, devletin en tepesinin denetimine verilme-
si, kapitalizmde devletin, mevcut koşulların güvenceli 
bir şekilde yeniden üretilmesinde hangi boyutlarda et-
kin olduğunu görme açısından önem arz etmektedir. 

Sonuç
Günümüz toplumunun sosyal analizlerinde “bilgi eko-
nomisi”, “bilgi toplumu”, “enformasyon devrimi” gibi 
kavram setlerinin birçok yerde karşımıza çıktığı ve ken-
dinden menkul bir olumlayıcı atıfla anıldığı gözlenmek-
tedir. Bu kavramların toplumsal ilişkilerin ve üretim 
düzeyinin belli düzeydeki dönüşümlerini ifade ettiği 
elbette reddedilemez. Ancak gerçekliğe tekabül edişleri 
ve açıklayıcı işlevleri sorgulanmak zorundadır. Böyle bir 
sorgulama da bu kavram setlerinin açıklayıcılıktan ziya-
de belli düzeyde betimleyici düzeyde olduğu sonucunu 
bize verecektir. Kapitalizmde bütün olguların sermaye 
birikiminin sürdürülmesine ve yeniden üretilmesine 
endeksli olduğunu göz önüne getirerek düşünmek gere-
kiyor. Kendinden menkul olgular olarak görülen bilim 
ve teknolojinin gelişiminin altında, kapitalistlerin kâr 
güdüsü olduğunu vurgulamak gerekiyor. 

Kapitalizmde bilgi, en çok üretim sürecine giren 
emek gücünün iş yapma bilgisi ve birikmiş nesnel bilgi 

olarak üretim araçlarının bilgisi olarak işlev görür. Bu-
nun yanında metaların piyasada atılması amacıyla meta 
çeşitlenmesini ve metaların üretim hacminin belirlen-
mesi açısından da kullanılır. Yeni metaların yaratılma-
sı ve metaların tüketim eğilimlerinin bilinebilirliğinin 
arttırılması açısından kamu bilgisi, günümüz kapitaliz-
minin kârlılığı açısından önem taşır. Bu noktada, siya-
sal erk olarak gözüken devlet, kamunun bilgisini yasal 
olarak elde etme ve saklama görevini üstlenir. Bu görev, 
yönetişimin sağlanması, sorunları öngörebilme ve ihti-
yaçların teminini kolaylaştırma açısından karşılık bul-
maktadır. 

Bütün bu süreçte olumlayıcı bir tutuma mazhar 
olan “bilgi”nin ve “teknoloji”nin kapitalist karakterini 
belirlemek önemlidir. Bilgi ve teknoloji, emek süreçle-
rindeki baskının ve artık değer sömürüsünün görün-
mezleşmesini sağlayan bir olgu olarak öne çıkarıldığın-
da eleştiriye tabi tutulmak zorundadır. Kapitalizmin 
krizlerini bertaraf etmek üzere devreye sokulan bilgi ve 
teknolojiler, üretimi kolaylaştırma ve maliyetleri düşür-
me işlevinin yanında, toplumsalın en altındaki kesimle-
rin dışlanma sürecinde sonuçlar da vermektedir. Bilgi ve 
teknolojinin işlevselliğine yapılan ideolojik atıfların, in-
san unsurunun önemini dışladığı da bir başka sorundur.  
Mekanikleşmiş insan ilişkileri ve toplumsal zenginlikler, 
bir bütün olarak ekonominin alanına tahvil edilmekte, 
insan ilişkileri nesneler arası ilişkiye dönüşerek toplum-
sal ve bireysel düzeyde bir yabancılaşma ortaya çıkabil-
mektedir.  

İleri düzeyde bir toplumsal yabancılaşmanın söz 
konusu olduğu ortamlarda, merkezi kontrol ve denetim 
de kolaylaşmakta, toplum bir bütün olarak üretim ve tü-
ketim ilişkileri içerisinde tutulmaktadır. E-devlet uygu-
lamaları bu nedenle, kapitalistlerin denetleyici etkinlik-
lerinin bir ortamı haline de gelebilme riski taşımaktadır. 
Bu bakımdan da kapitalizmin analizi yapılırken hakim 
olanların ve tahakküm altındakilerin farklılıklarını göz 
önünde bulundurarak “ortak iyi”lerin ne kadar ortak iyi 
olduğunun sorgulanması önem kazanır. Bu anlamda da 
en önemli kavram devlettir. 

Kapitalizm devletin rolü hesaba katılmadan analiz 
edilemez ve dahası devlet, kapitalist üretimde farklı bi-
çimlerde ve boyutlarda da olsa, daima çeşitli icralarda 
bulunur. Devlet politikalarının temel hedefi, parçası 
olduğu kapitalizmin bütünlüğünün istikrarını sağla-
maktır. Kapitalistler, emek gücünün eğitiminde, alt 
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yapı giderlerinin kamusallaştırılmasında, kamusal bilgi-
nin oluşturulmasında ve uluslararası pazar bulmada ve 
rekabette devlete ihtiyaç duyarlar. Kapitalist ilişkilerin 
tesisinde önemli olan ideolojik ve yasal biçimler, bizzat 
kapitalist devletin icralarına dahildir. Bu konuda her ne 
kadar Marx’ın kapitalizm analizinde devlete yer veril-
mese de ardılları, farklı perspektiflerle devletin kapita-
lizmin işleyişindeki rolünü bir hayli tartışmışlardır. 
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Giriş
Anadolu’da yaşayan bir köylü 1000 yılında uyuyaka-
lıp, 500 yıl sonra Osmanlı Ordusu’nun sefere hazır-
lanırken çıkardığı seslerle uyanmış olsaydı, dünya 
yine de bu köylüye çok tanıdık gelirdi. Gerek siyasi 
sınırlarda ve yönetim biçimindeki bazı değişmelere 
gerekse pusulanın icadı, matbaanın kullanıma baş-
lanması gibi bazı alanlardaki teknolojik ilerlemelere 
rağmen bu ortaçağ köylüsü yine de kendini evinde 
hissederdi. Diğer taraftan, Osmanlı Ordusu’ndan bir 
yeniçeri 1500’lü yıllarda benzer bir uykuya dalsa ve 

21. yüzyılda bir Iphone sesiyle, araba kornasıyla, uçak 
gürültüsüyle ya da LCD ekranlı televizyondan gelen 
bir “goool” sesiyle uyansa, kendini yine evinde gibi 
hissedebilir miydi? Kesinlikle hayır. Daha da kötüsü 
günümüz dünyası bu yeniçeriye o kadar tanınmaz/
yabancı gelirdi ki, kendine “burası cennet veya cehen-
nem mi?” diye sorabilirdi (Harari, 2016: 247).1 

Geçtiğimiz beş yüz yıla baktığımızda özellikle 
Sanayi Devrimi sonrası tüm dünyada etkisini hisset-
tiren Büyük Dönüşüm insanın hem diğer insanlarla 
hem de doğayla olan ilişkisini eşi görülmemiş biçim-

Özet   
Geçtiğimiz beş yüz yıla baktığımızda özellikle Sanayi Devrimi sonrası tüm dünyada etkisini hissettiren Büyük Dönüşüm, 
insanın hem diğer insanlarla hem de doğayla olan ilişkisini eşi görülmemiş biçimde değiştirmiştir. Teknoloji olgusu 
üzerinden ele alındığında ise Sanayi Devrimi’nden bugüne dört aşamalı bir süreç ya da kendi içinde farklılaşan dört (d)
evrim karşımıza çıkar. Bu çalışmada, hala devam eden bu devrim ve bu devrimin önemli belirleyenlerinden olan teknoloji 
olgusu, özelde Endüstri 4.0 üzerinden ve kapitalizme özgü dinamikler devreye sokularak ele alınmaya çalışılacaktır. Ayrıca 
değişim halinde bir olgu olan Endüstri 4.0’ı anlamaya ve açıklamaya dair sorular sorulacak ve bu sorulara cevaplar 
bulunmaya çalışılacaktır.

Changing Technologies and Industry 4.0: An Introduction to Understand Industry 4.0
Abstract 
When we look at the past five hundred years, the Great Transformation, which especially felt the effects of the Industrial 
Revolution all over the world, changed the relationship of human beings with both other people and nature in an 
unprecedented way. When it is evaluated with through the fact of technology, there is a four-step processor four (r)evolutions 
that are differentiated within themselves from the industrial revolution up to today. In this study, this ongoing revolution 
and the fact of technology that is one of the important determinants of this revolution, in particular Industry 4.0, will be 
evaluated in the context of capitalism. We will also ask questions about the meaning and clarification of Industry 4.0 and 
will try to find answers to those questions.

Anahtar kavramlar: Teknoloji, Endüstri 4.0, sermaye birikimi, evrim/devrim  
Keywords: Technology, Industry 4.0, capital accumulation, evolution/revolution
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Değişen teknolojiler ve Endüstri 4.0: 
Endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş
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1  Harari’nin (2016) verdiği örnek Türkiye tarihine uygun şekilde 
değiştirilmiştir. 
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de değiştirmiştir.2 Bu çalışmada, hala devam eden bu 
devrim ve bu devrimin önemli belirleyenlerinden 
olan teknoloji olgusu eleştirel bir bakışla ele alınmaya 
çalışılmaktadır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde teknolojinin tarihsel gelişiminden bahsedil-
mektedir. İkinci bölümde 4. Sanayi (D)evrimi ola-
rak sunulan Endüstri 4.0  (“akıllı” üretim, robotların 
dünyası) dönemi ayrıntılı olarak incelenmektedir. 
Yaşanan sürecin gerçekten devrim olup olmadığı tar-
tışılmaktadır. Son bölümde ise teknoloji olgusu kapi-
talizme özgü dinamikler devreye sokularak, sermaye 
birikimi-teknoloji ilişkisi (ve bu ikilinin çelişkileri) 
bağlamında ele alınmaktadır.

1. Teknolojinin Kısa Tarihi
İlk olarak geleneksel yapının hakim olduğu tarım 
dönemindeki değişimin hızı ile kapitalist sanayi dev-
rimi sonrası modern olarak adlandırılan dönemdeki 
değişimin hızı birbirinden çok farklıdır.3 Yukarıdaki 

grafik, tarihsel süreç içinde insanın doğayı kendi istek 
ve ihtiyaçlarına göre değiştirmek için kullandığı basit 
üretim araçlarından kompleks olanlara doğru tekno-
lojide yaşanan değişimin hızını göstermektedir. 

Grafiğin çözümlemesi yapıldığında ilk olarak, 
yaklaşık 1100 yıl önce avcı-toplayıcı dönemden yer-
leşik hayata geçişe imkan veren neolitik devrim ya-
şanmıştır ve sanayi devriminin gerçekleştiği 18. yy’ın 
sonuna kadar sürmüştür. Bu uzun tarım dönemi bo-
yunca insanlar ihtiyaçlarını topraktan karşılamışlar-
dır. Üretimi başlatmak için gerekli olan şey topraktır. 
Tarım dönemi boyunca insanların tarımsal üretimde 
kullandıkları araçların/aletlerin sanayi devrimine ka-
dar çok büyük bir farklılık göstermediği görülür. Bu 
dönemde orak, çekiç, saban, tırpan gibi el aletleri ta-
rımda yaygın olarak kullanılmış ve uzun tarım döne-
mi boyunca bu aletlerde büyük bir biçimsel değişim 
olmamıştır. Değişim daha çok aletlerin yapımında 
kullanılan hammaddede (taş, maden vs.) görülür. 
1700’lü yılların sonuna gelindiğinde ise yeni enerji 

Suat Aksoy

2  Bkz. Polanyi (2007).
3  Modernizme dair tanımlamalar ve tespitler için  bkz. Berman 

(1994).

Grafik 1: Teknolojinin/Üretim Araçlarının Değişim Hızı4 

Not: Yukarıdaki grafikte görülen değişim net bir sayısal dataya dayanmamakta olup eldeki bilgilerden hareketle 
sembolik oluşturulmuş görsel bir materyaldir. Amaç okuyucuda yaşanan değişime dair kabaca bir algının oluşmasını 
sağlamaktır.

4  Bu grafik Prof. Dr. Fuat Ercan ile Marmara Üniversitesi, Kalkın-
ma İktisadı yüksek lisans programında gerçekleştirilen dersle-
rin notlarından hareketle oluşturulmuştur. Ayrıca bkz. Ercan 
(2011).
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türü olan su ve buhar tekno-
lojisi ile sanayi devrimi baş-
layacaktır. Bu devrim ile bir-
likte tarımsal faaliyeti yapma 
biçimimiz dahil değişim tüm 
alanlarda görülecek ve hissedi-
lecektir. Burada yapısal bir dö-
nüşüm yaşanarak sanayi dev-
rimi gerçekleşir. Peki, Sanayi 
Devrimi ile değişen nedir? Sa-
nayileşme nedir? Grafikte de 
görüldüğü gibi Sanayi Devrimi 
sonrası giderek artan oranda 
süre gelen bu değişimin itici 
gücü nedir? Tüm bu sorular bu 
çalışmanın güzergahını belir-
leyen temel sorulardır.

Sanayi Devrimi ilk ola-
rak 18. yy.da İngiltere’de orta-
ya çıkmış ve kısa süre içinde 
Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de 
kendini göstermiştir. Sana-
yi Devrimi sonrası ülkelerin 
“gelişme” göstergesi sanayileşme düzeylerine göre 
belirlenmeye başlanmıştır.5 Sanayileşme en genel ta-
nımıyla “insan ihtiyaçları” doğrultusunda doğanın 
dönüştürülmesidir.6 Daha açık bir şekilde ifade edi-
lirse, sanayi toplumlarında, tarım toplumundan farklı 
olarak, insanın doğa ile olan ilişkisi değişmiştir. Sa-
nayileşme ile birlikte Homo Faber7 olan insan doğayı 
artık üretim sürecinin bir girdisi, hammadde, olarak 
görmeye başlar ve doğadan alınan hammadde maki-
neler, enerji ve emek gücü kullanılarak işlemden ge-
çirilir. Tüm bu sürecin sonunda doğada bulunmayan 
yeni bir şey/ürün elde edilir. 

Bu süreci sermaye birikim mantığı içinde kısa-
ca açıklamak gerekirse, üretim organizasyonu şöyle 
oluşturulur: Üretken sermaye elindeki belirli bir mik-
tar para sermayesi ile üretim için gerekli girdiler olan 
emek gücü, hammadde, makine ve enerjiyi bir araya 

getirir ve üretim sürecini başlatır. Bu aşamada, emek 
gücünün harcanması, hammaddenin işlenmesi, ener-
jinin kullanılması ve makinelerin aşınması ile yeni 
bir meta (M’) elde edilir. Sonrasında ise bu metanın 
paraya çevrilmesi gereklidir.8 Sürecin ana işleyiş man-
tığı böyledir ancak buradaki önemli nokta, sermaye 
birikimi ve teknolojinin birlikteliğinin sürece muaz-
zam bir dinamizm katmasıdır. Çünkü üretim süreci 
sonunda elde edilen artık (yani birikime olanak veren 
kar),  üretim organizasyonuna etki eden yeni teknolo-
jilerin ortaya çıkmasına imkan verir. Böylece sermaye 
sahibi yeni teknolojilerin devreye sokulması ile reka-
bet koşullarında avantajlı hale gelir. Aşağıdaki resimli 
grafik, sermaye birikimi ile ortaya çıkan teknolojik 
gelişmelerin üretim organizasyonunda yaptığı etkileri 
bir dönemlendirme yaparak göstermektedir. Her ne 
kadar bu resimli grafik, üretim ilişkilerini devre dışı 
bırakarak ve teknolojik belirlenimci bir yaklaşımla 

8  Bu aşamada önemli olan ve amaçlanan şey sermayenin, emek 
gücünün karşılığı ödenmemiş emek zamanını (artı değeri) ek-
leyerek büyümesi ve değerlenmiş olarak çıkmasıdır. (M’>M). 
Marksist değer kuramına göre, değerin yaratıcısı emektir, işçi-
nin ürettiği değer, kendisinin yeniden üretimi için gerekli olan 
süreyi aşan bir zaman diliminde gerçekleşir. Bu artık süre kıs-
mında işçi kapitalist için çalışmaktadır Marx (2012: 48).

Değişen teknolojiler ve Endüstri 4.0: Endüstri 4.0'ı anlamaya dair bir giriş

5 Gelişme kavramına dair daha detaylı bilgi için bkz. Türkay 
(2009); Ercan (2003). 

6  İnsan ihtiyaçları ile kapitalist üretim tarzının zorunluluğundan 
doğan ihtiyaçlar karıştırılmamalıdır. Burada ikincisi kastedil-
mektedir. İnsan-doğa ilişkisi ve bu bağlamda sanayileşmenin 
daha detaylı tartışması için bkz: Ercan (2011).

7  Homo Faber Latince’de alet yapan insan anlamındadır. 

Grafik 2: Endüstrinin Dönemlendirilmesi

Kaynak: Selek, A. (2015).
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oluşturulmuş olsa da, bu çalışmada grafiğe bakarken 
arka plandaki üretim ilişkileri göz önünde tutulacak-
tır. Bu grafik aynı zamanda yukarıdaki Grafik 1’de gö-
rülen sanayi devrimi sonrası yaşanan hızlı yükselişe 
ait bilgileri de bize sunar.

Yukarıdaki resimli grafik Sanayi Devrimi’nden 
günümüze olan süreçte endüstriyel gelişimin tarihsel 
yolculuğunu göstermektedir. Buna göre Endüstri 1.0 
el zanaatları ve atölye tarzı işletmeciliğin yerini alan 
ve aynı zamanda insan ve hayvan gücüne/enerjisine 
dayalı üretimin yerine, su ve buhar gücüyle çalışan 
mekanik tezgahların üretime sokulduğu dönemi kap-
sar. Sonrasında elektrik enerjisinin üretim alanına 
girmesi ve işbölümü-uzmanlaşmanın artması En-
düstri 2.0’a geçişi hazırlamıştır. Henry Ford bu dö-
nemde yeni enerji türü elektriği üretimde kullanarak 
seri üretime geçişi gerçekleştirmiş ve Endüstri 2.0 dö-
neminin sembolü olmuştur. 1970’lerden itibaren ise 
Endüstri 3.0 dönemi başlar. Bu dönemde elektronik 
ve bilgi teknolojilerinin bir arada kullanılmasıyla üre-
timde ilk kez programlanabilir makineler kullanılır, 
otomasyon dönemi başlar ve 2000’li yıllara kadar ge-
lir. Resimli grafikte son olarak, şu an içinde bulundu-
ğumuz Endüstri 4.0, nam-ı diğer 4. Sanayi (D)evrimi 
gösterilmektedir. Endüstri 4.0 dönemi çip kullanımı-
nın ve internetin yaygınlaşması ile birlikte canlı ve 
cansız  nesnelerin iletişime ve etkileşime geçebildi-
ği, akıllı üretimin yapıldığı, siber-fiziksel sistemlerin 
kullanıldığı, nesnelerin interneti olarak da geçen yeni 
üretim sistemidir. 

Bu noktada şöyle bir sorgulama tamamlayıcı 
olabilir: Genel olarak dünya tarihi boyunca iki temel 
devrimden bahsedilir. Birincisi avcı-toplayıcılıktan 
neolitik döneme geçişte yaşanan devrim yani Tarım 
Devrimi, bir diğeri ise tarımdan sanayiye geçişin ya-
şandığı 1780’lerde İngiltere’de gerçekleşen Sanayi 
Devrimi’dir. Her iki devrim de tarih çizgisinde çağ 
açan ve çağ kapatan devrimlerdir. Peki bu tarih çizel-
gesinde diğer devrimler nereye denk gelmektedir veya 
ne zaman gerçekleşmişlerdir? Yaşanan değişimlere ait 
dönemlendirmeyi teknolojiye indirgeyen bir bakışla 
“devrim” olarak sunmak ne kadar doğru olur? Bu ve 
benzeri sorulara cevap verebilmek amacıyla çalışma-
nın devamında önce Endüstri 4.0 ele alınacak sonra-
sında ise Endüstri 4.0’ın sermaye birikiminin işleyiş 
mantığı ile bağlantısı üzerine durulacaktır.

2. Endüstri 4.0: 
Öznesi Gizli (D)Evrim!
Almanya’nın öncülüğünde ilerleyen, daha sonra tüm 
dünyada konuşulmaya başlanan Endüstri 4.0, nam-ı 
diğer 4. Sanayi (D)Evrimi, 2016 yılında Davos’ta dü-
zenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun da ana ko-
nusu olmuştur. Peki Endüstri 4.0 nedir? Ne zaman 
başladı? Neleri içeriyor? 

Endüstri 4.0, yapay zeka, 3D (üç boyutlu) yazı-
cılar, robotik ve biyo, nano ve uzay teknolojisi alanla-
rında yaşanan gelişmeler ile birlikte belirli bir ekono-
mik değere sahip canlı-cansız her nesnenin internet 
bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve etkileşi-
me geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanım-
lanmaktadır. Üretimde dijitalleşmenin yaşanmaya 
başlandığı bu dönemde sanal ve fiziksel sistemlerin 
birbirine entegre olduğu ve internete bağlı olan nes-
nelerin böylelikle akıllanacağı üretim sisteminden söz 
edilmektedir.9 

Endüstri 4.0’ın öncü ülkesi Almanya’dır. İlk kez 
Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi öncülüğünde 
(içinde Siemens’in de bulunduğu Almanya’nın önde 
gelen 20 endüstriyel ve araştırma ortağı ile birlikte) 
Kaiserslautern şehrinde oluşturulan küçük bir akıllı 
fabrikada sistemin nasıl çalışacağı uygulandı. Burada 
ürünler ile makinelerin birbirleriyle nasıl haberleşe-
ceği ve etkileşime geçeceğini göstermek için sabun 
şişeleri kullanıldı. Sabun şişelerinin üzerine Endüst-
ri 4.0’ın önemli unsurlarından olan radyo frekans 
tanımlayıcı (RFID) etiketler yapıştırıldı. Bu etiketler 
aslında şişenin rengi, boyutu, hacmi ile ilgili bilgileri 
içermekte ya da siz nasıl bir tanımlama yaparsanız o 
bilgiyi makineye aktarmaktadır. Daha sonra bu eti-
ketler aracılığıyla akıllı makineler, şişeleri tanımlanan 
özelliklerine göre tanır ve bir ayrıma gider ve (bu uy-
gulama sırasında renklere göre bir ayrım yapılmıştır) 
mesela rengine göre uygun sabunu şişeye doldurur. 
Bu sistem sayesinde bir ürünün radyo sinyalleriyle ilet-
tiği bilgiler, üretimin başında itibaren dijital ortamda 
saklanmasına olanak sağlamaktadır. Bu bir siber-fi-
ziksel sistem çalışma şeklidir (Selek, 2015).

Bu tarz bir üretimin önemli özelliklerinden biri 
ürünün bir hafızaya sahip olmasıdır. Çiplerin ucuzla-

9 Endüstri 4.0’ın tanımı için ayrıca bkz. Schwab (2016); TUBİTAK 
(2016); www.endustri40.com; www.gelecekhane.com.
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ması ve giderek küçülmesi artık her şeyin üzerine çip 
takabilmeyi mümkün hale getirdi (Aksu, 2016). Bu-
nun yanında internetin yaygınlaşması ile birlikte çip-
ler, nesnelerle olan ilişkimizi ayrı bir noktaya taşımış-
tır.10 Şöyle ki yeni nesil çipler, ürünü ya da artık neye 
çip takıldıysa nesneyi/kişiyi izlenebilir hale getirmiş-
tir. Daha da fazlası, ürünlere takılan bu çipler sayesin-
de ürün, sermayenin genel işleyişini gösteren P-M…
üretim süreci…M’-P’ bilgisine sahip olacaktır.11 Yani 
ürün daha üretime girmeden hangi aşamalardan ge-
çeceğini, üretiminde hangi girdilerin kullanılacağını, 
üretim sonrasında hangi tüketim merkezine veya tü-
keticiye gideceğinin bilgisine sahip olacak. Ürün tü-
keticideyken, eğer kullanımı sırasında bir sorun yaşa-
nırsa ya da yaşanma ihtimali olursa müşteriden önce 
teknik birime arıza bilgisini ulaştırabilecek. Ürün tüm 
bu bilgileri kendi hafızasında taşıyabilecek. Böylece 
ürünler artık istenildiği zaman ve istenilen yerden ta-
kip edebilir ve izlenebilir olacaktır (Avşar, 2016; Aksu, 
2016).

Çiplerin kullanımına dair daha somut bilgiler 
vermek gerekirse, örneğin, akıllı altyapıların destek-
lediği akıllı yollar ile birlikte tünellerin hava kalite-
sinden tutunda ısı sensörleri ile buzlanmanın ölçül-
mesine kadar kapsamlı bilgiler akıllı telefonlardan 
eşzamanlı olarak ulaşılabilecek. Bu entegre “akıllı” 
sistemin trafik kazalarını önemli oranda azaltacağı 
bekleniyor. Bir başka örnek, Hollanda’da şu an kul-
lanımda olan akıllı yol aydınlatma sistemi ile ilgili. 
Bu yollarda kullanılan Photo-lüminescant adı verilen 
boyalar gündüz güneş enerjisini depoluyor ve gece 10 
saate kadar yollarda aydınlatmayı sağlıyor (Hollan-
da’da ‘Akıllı.., 2014). Başka bir uygulama raylı sistem-
lerde kullanılmaktadır. Siemens raylı sistemlerde uy-

guladığı sinyalizasyon ekipmanları ile birlikte trenin 
hızını, rotasını vs. denetleyebilmekte ve istediği anda 
uzaktan müdahale edebilmektedir.

Endüstri 4.0’ın içerisinde dönüşümün gerçekleş-
tiği önemli mekanlardan biri de “akıllı” teknolojiyle 
donatılmış fabrikalardır. Bu fabrikalara hiç insan çalış-
madığı için karanlık (lights out) fabrikalar da deniyor. 
Bu fabrikaların başlangıçta öne çıkan kullanım alan-
ları tehlikeli çalışma koşullarının olduğu üretim alan-
ları olacaktır. Yüksek sıcaklık, yüksek ağırlık, zehirli 
gazlar gibi işlerde insanların yerine robotların kulla-
nılmasıyla iş güvenliği riskinin ortadan kaldırılması 
hedeflenmektedir. İlk karanlık fabrikaya geçişi Çin’de-
ki bir cep telefonu modülü üreticisi gerçekleştirdi. Bu 
fabrikada robotların üretimde kullanılmasıyla birlikte 
işçi sayısı 650’den 60’a düşerken, ürün çıktısındaki 
kusurlu parça oranı ise yüzde 25’lerden yüzde 5’lere 
düşmüştür (Alkan, 2016). Şunu belirtmek gerekir, En-
düstri 4.0’ın işleyişi her ne kadar insansız olsa da arka 
planda çok titiz bir planlama yeteneğine, ileri düzey 
programlama bilgisine sahip olan ve bakım-onarımı 
gerçekleştirebilecek nitelikli emek gücü vardır/gerek-
lidir. Dolayısıyla, yeni teknolojik üretim araçları eme-
ğin ikamesi olarak üretim sürecinde yer alır ve emek 
gücüne olan talebi azaltırken, aynı zamanda talep edi-
len emekte niteliksel özelliği/beceriyi öne çıkartır. Bu 
sermaye için önemli bir verimlilik artışı, çalışan için 
ise işini kaybetmek anlamına gelir. Marx kapitalizme 
özgü olan bu yasayı sermayenin organik bileşiminde 
yaşanan artış olarak tanımlar. Yani sermayenin değiş-
meyen kısmı olan makinelerin üretimdeki payının 
sermayenin değişen kısmı olan emek gücü kullanımı-
na göre artmasıdır. Robotlar ya da karanlık fabrikalar 
ile birlikte bu oran daha önce hiç olmadığı kadar ar-
tacaktır. Böylece sermaye hep aradığı ideal işçilerine 
kavuşmuş olur: Robotlar. Robotlar sermaye için ideal 
işçilerdir çünkü acıkmazlar, izin istemezler, uyumaz-
lar, korumaları gereken bir sağlıkları yoktur, sosyal bir 
çevreye de ihtiyaç duymazlar, zam istemezler vs. kısa-
ca sormazlar ve sorgulamazlar! 

Peki bu “akıllı” dönemde birçoğumuz işimizi 
kaybedecek miyiz? Endüstri 4.0’ın savunucuları ro-
botların işsizlerin sayısını arttıracağı yönündeki kor-
kuları yersiz bulduklarını belirtirler. İyimser olarak 
tanımlayabileceğimiz bu görüşe göre benzer korku-
ların her geçiş döneminde yaşandığı savunulur. Ör-

10  İnternetin yaygınlaşması öyle bir noktaya geldi ki örneğin Fa-
cebook internet altyapısı olmayan Afrika’daki birçok ülkeyi 
drone (insansız hava aracı) teknolojisini kullanarak internet 
erişim ağının içine çekeceğini açıkladı Bulut (2016).

11  Sermayenin genel işleyişini gösteren bu formülasyonu en ge-
nel hatlarıyla şöyle açıklayabiliriz. İlk olarak süreç para (P) ile 
başlar ve üretken sermaye sahibi üretimi başlatmak için gerek-
li girdiler olan emek gücü, hammadde, makineler ve enerjiyi 
elindeki bu para sermaye ile satın alır. Şimdi sermaye sahibi-
nin elindeki para, aynı değerde meta (M) biçimine dönüşür ve 
üretim başlatılır. Daha sonra, bu girdilerin üretken tüketimi 
ile birlikte yeni bir meta (M’) elde edilir. Üretilen bu metanın 
satılması ile birlikte meta tekrardan para biçimine (P’) ama 
başlangıçtakinden daha büyük olacak şekilde (P’>P) dönüşü-
mü sağlanır. Daha detaylı bilgi için bkz. Marx (2012:29-133).
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neğin Endüstri 1.0’da buhar teknolojisinin üretimde 
kullanılmaya başlanmasıyla her şeyin makineler tara-
fından yapılacağı ve işsizliğin artacağı korkusu vardı. 
Buhar makinesi mevcut işlerde ihtiyaç duyulan emek 
gücü sayısını azaltmış hatta o dönemde ludist hareke-
tin (makine kırıcılık)12 yaşanmasına sebep olmuştur.  
Ancak buhar teknolojisi işbölümü ve uzmanlaşmayı 
geliştirerek yeni istihdam alanları açmıştır. En büyük 
örnek olarak demiryolu sanayisinin kurulması göste-
rilmektedir. Dolayısıyla Endüstri 3.0’dan 4.0’a geçilir-
ken de benzer korkuların olduğunu ama tıpkı Endüst-
ri 1.0 gibi Endüstri 4.0’ın da yeni istihdam alanları 
açacağı iddia edilmektedir. Sınıf analizi (yani üretim 
araçlarına sahip olan az sayıdaki kapitalist sınıf ile 
üretim araçlarından yoksun olan ve emek gücünden 
başka sunacak bir şeyi olmayan işçi sınıfı arasındaki 
mücadele) dışarıda bırakıldığında iyimserlerin görü-
şü kendi içinde tutarlı duruyor. 

Birikim ve teknolojik gelişme, bir yandan kapitalizm-
de üretim güçlerinin gelişmesine yol açan artığın ve 
kâr oranının azalmasına, yani birikime olanak veren 
kârın ortadan kalkmasına sebep olurken diğer yan-
dan da, yarattığı artık ile yeni teknolojilerin ve üretim 
araçlarının ortaya çıkmasını sağlayan işgücünün, üre-
tim süreci dışında kalmasına, yani yedek işgücü ordu-
sunun giderek artmasına yol açıyor (Akyüz, 1980: 66).

Sürece biraz daha eleştirel bakmaya çalışıldığında 
karşımıza, kapitalizmin sürekli genişleyen yeninden 
üretim koşullarının kendi içinde barındırdığı bazı iç-
sel çelişkileri çıkar. İlk olarak sermayeye en az sayıda 
ve en verimli emek kullanma imkanı sunan Endüst-
ri 4.0’ın, sermaye-emek ilişkisini düşük maliyetler ve 
yüksek verimlilik üzerinden esnek bir biçimde oluşu-
muna imkan veren neoliberal politikalarda temellen-
diği iddia edilebilir. Yukarıdaki alıntıda Akyüz’ün de 
belirttiği gibi üretimde kullanılan yeni teknolojilerin 
etki alanı genelde istihdam düzeyi ve kar oranı alan-
larında görülmektedir. Bu da belirli bir mekansal yapı 
içerisindeki yedek işgücü ordusunun büyümesine ve 
tekrarlanan krizlerin yaşanması neden olur. Örneğin 
üretilen ürünleri robotlar tüketemeyeceğine göre ve 

tüketmek isteyenin ise parası yani bir işi ve geliri ol-
ması gerektiğine göre yeni bir realizasyon krizi ya da 
aşırı üretim sorunu karşımıza çıkacaktır. Yine de yeni 
ve değişim halinde bir olgu olan Endüstri 4.0’a ait su-
nulan bu çerçeveyi olgunlaştırmak için biraz daha za-
mana ihtiyaç vardır.

Şekil 1: Endüstri 4.0’ın Öncü Teknolojileri

Kaynak: TÜBİTAK (2016).

Sonuçta çip, sensor, veri saklama ve yaygınla-
şan internet gibi etkenler ile birlikte daha fazla ciha-
zın birbiriyle bağlantısı mümkün hale gelecek ve her 
şey  “akıllı” cihazlarla donatılacaktır. Üretim, tüketim 
ve dolaşım (lojistik) alanları bu yeni iletişim ağının 
içine çekiliyor. Birçok görüşe göre 2020 sonunda 
dünyada 50 milyar internet bağlantılı cihaz olacak 
(Şuman, 2017; “Akıllı Üretim.., 2017). Milyarlarca 
cihazın gerçek zamanlı bilgi alışverişini sağlayabil-
mesi için mevcut IPv4 (Internet Protocol Version 4) 
olan internet protokolünün yerine yeni sürüm olan 
IPv6 kullanıma geçti. Bu ne demek oluyor derseniz? 
“IPv4 sürümü ile sadece 4.3 milyar cihaz adreslenerek 
internete bağlanabiliyorken, IPv6 sürümü ile birlikte 
bu rakam 3,4x1038’e çıktı. Yani gelecekte gerekirse IPv6 
sürümü ile birlikte karasal alandaki her bir cm2 için 
228.341.168.569.738.179 tane cihazın bağlantısı sağ-
layabilecek bir alt yapı oluşturuldu” (Börteçin, 2014).

Diğer taraftan bu kadar veriyi geleneksel yöntem-
lerle işleyebilmemiz mümkün değil. Özellikle inter-
net 2.0 (sosyal medya dünyası), nesnelerin interneti 
gibi yeni kullanım alanları firmaların veriyi kullan-
ma tarzlarını değiştirdi. İnternet kullanırken yapılan 
her tıklama, kredi kartınız ile yaptığınız her harca-
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12  İşçilerin işlerini kaybetmelerinin veya ücretlerinin düşmesinin 
nedeni olarak gördükleri makineleri kırma hareketidir. İşçi 
sınıfının bir savunma mekanizması olarak gerçekleştirdiği bu 
makine kırma hareketinde yanlış hedef seçilmiştir. Bu hare-
ket, işçilerin makinelerin de bir sahibi olduğu yani makinenin 
kendisi ile makinenin sermaye tarafından kullanılması ara-
sındaki farkı henüz bilmemeleri öncesinde yaşanmıştır. 
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ma birileri tarafından izleniyor ve Big Data (Büyük/
Dev Veri) teknolojisi ile hakkınızda bazı istatistikler 
oluşturuluyor. Bu bilgiler bankaya kredi başvurusu 
yaptığınız sırada, eğer hastane kaydınız varsa sigorta 
şirketiniz tarafından, tüketim alışkanlıklarınıza göre 
satıcılar tarafından kullanılmak için toplanıyor. Veriyi 
kullanma tarzında yaşananlar başka bir anlamda ser-
mayenin iş yapma şeklinin değiştiğinin göstergesidir.  

Bu kadar çok bilginin yine birileri için saklan-
ması sorununu ise Bulut (Cloud) teknolojisi çözdü. 
Bulut teknolojisi ile elinizdeki verileri, bilgisayarınıza 
indirmenize gerek kalmaz. Web tabanlı uygulama-
lar ile (örneğin, icloud, Google Drive, Yandex.Disk, 
Dropbox) kullanıcıya online depolama hizmeti sunar. 
Böylece internete bağlanabildiğiniz her noktadan ve 
her cihazdan bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilme imkanı 
verir. Bulut teknolojisi bireysel ya da kurumsal kulla-
nıcıya fiziksel olarak hard disk taşıma ya da bulun-
durma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bunun firma-
lar için hem maliyet düşürücü hem de iş kolaylaştırıcı 
bir etkisi vardır. Diğer taraftan eğer internetiniz yoksa 
bu bilgilere erişemezsiniz. Bir de güvenlik sorunu var, 
bilgileriniz sizin izniniz olmadan kişi ya da kurumlar-
ca ele geçirilebilir ve kullanılabilir (Uz, 2014).

Sonuçta kuralları baştan yazılmış bir internet 
kullanımından bahsediyoruz. Buraya kadar bahse-
dilen, Big Data, Bulut, çiplerin küçülmesi ve ucuz-
laması, internetin daha hızlı ve yaygın hale gelmesi, 
IPv6 internet sürümünün kullanılmaya başlanması, 
sensörler, radyo frekans tanımlayıcılar gibi Endüstri 
4.0 döneminin öne çıkan özellikleri geçiş döneminin 
donanım ve yazılım açısından hayata geçirilmesinde 
bir problem olmadığını ve nesnelerin bağlantısında 
teknik bir sıkıntının yaşanmayacağını işaret eder. Di-
ğer taraftan “üretim süreçlerinde yer alacak ilgili tüm 
makinelerin ve bunların sunduğu hizmetlerin standart 
hale getirilmesinin ve kusursuzca programlanmasının 
hiç de kolay bir hedef olmadığı” bilinmelidir (Börteçin, 
2014: 29). Endüstri 4.0’a geçiş sanıldığı kadar çabuk 
olmayabilir ve bu yeni teknoloji beklenen hızda ya-
yılmayabilir. Çünkü “akıllı üretimi” mümkün kılacak 
makinelerin kullanımı ve üretici-tüketici-nesne ara-
sındaki ilişkinin kusursuz çalışması için daha çok za-
mana ihtiyaç vardır. 

Değişim aşamasında bir olgu olan Endüstri 4.0’ı 
anlayabilmek için teknoloji alanında yaşanan deği-

şimleri sadece teknik bir süreç olarak mı düşünme-
liyiz yoksa sermaye birikimi ile bağlantısını kurarak 
eleştirel bir ele alış mı geliştirmeliyiz? Çalışmanın bir 
sonraki bölümünde bu sorudan hareketle teknoloji 
alanında yaşanan değişimlerin itici gücünün ne oldu-
ğuna dair bir değerlendirme yapılacaktır.

3. Teknolojik Belirlenimcilik, 
Sermaye Birikimi ve Teknoloji 
İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme 

Yeni teknolojilerin, bağımsız bir fanusta üre-
tilip yeni toplumsal ve insani koşulları sonra-
dan oluşturdukları varsayılır.13 

Teknoloji olgusu üzerinden ele alındığında, Sanayi 
Devrimi’nden bugüne dört aşamalı bir süreç ya da 
kendi içinde farklılaşan dört (d?)evrim karşımıza çı-
kar. Peki bu sayılama sisteminde her bir geçişi devrim 
olarak mı ele alacağız yoksa Fülbert’in bahsettiği gibi 
(2014: 32) sadece kapitalist üretim biçimi içinde ya-
şanan teknolojik gelişmeleri birbirinden ayırt etmek 
için mi kullanacağız? Bu bölümün girişinde yer alan 
alıntıdaki gibi yeni teknolojilerin iktisadi ve toplum-
sal olandan ayrı bir yerde, bir fanusta üretildiği ve do-
layısıyla ilerleme adına ortak bir çıkarı temsil ettiğine 
dair yaklaşımların karşısında teknolojinin tarafsız 
olmadığını, onu elinde bulunduran belirli bir kesime 
güç vaat eden ve bu güçle birlikte siyasi olandan ik-
tisadi olana dek gündelik hayatımızı etkileme gücü 
veren bir unsur olduğu iddia edilebilir. Bu çalışmada 
Endüstri 4.0 olgusu bir devrim olarak değil, kapitalist 
üretim tarzının içinde doğan ve bu sistem içinde ken-
dine yer bulan ama bir önceki sanayileşme evrelerine 
göre önemli farklılıklar taşıyan yeni bir evre olduğu 
kabul edilmektedir. Çünkü bir devrim niteliğinde 
sunulan Endüstri 4.0’a dair yaklaşımların, bu alanda 
yaşanan değişimleri teknolojiye indirgeyen bir yakla-
şımla ele aldığı görülür. Çalışmanın bu bölümünde bu 
sorular ve yukarıdaki iddia tartışılacaktır

Ekonomik determinizm bu türden bir önceliği uzun 
süre koruyamamıştır, çünkü savunucuları, ekonomik 
ve toplumsal alanlar arasındaki ayrımı hiçbir zaman 
açık bir şekilde gösterememiştir. Teknolojik deter-
minizm, bunu, teknolojik (veya maddi) olanı top-

Değişen teknolojiler ve Endüstri 4.0: Endüstri 4.0'ı anlamaya dair bir giriş

13  Willams’tan aktaran Çoban (2013).
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lumsal (ve ekonomik) olandan ayırarak başarır. 
Teknoloji tarihten ayrılır ya da daha doğru bir ifadeyle 
teknolojiye, tarih ve toplumdan bağımsız, ve tarih ve 
toplumu şekillendiren kendinden menkul bir tarih 
bahşedilir (Başaran, 2010: 259).

İlk olarak tüm bu değişimleri teknolojiye indir-
geyen bir yaklaşım bütünü anlamamızı engeller. Çün-
kü teknolojik belirlenimci (determinist) diyebilece-
ğimiz bu yaklaşım, teknolojinin bağımsız bir hareket 
tarzı olduğundan hareketle, teknolojiye ekonomiden 
politikaya, devletten gündelik yaşama dek tüm ilişki ve 
kurumları kapsayan bir düzeyde etkileme/belirleme 
gücü verir ve bu tarz yaklaşımın tartışılması gerekir 
(Başaran, 2010: 259). Peki biz teknolojiye dair farklı 
yaklaşımları kabaca nasıl açıklayabiliriz? Başaran’ın 
çalışmasında belirttiği şekilde teknolojiye dair ge-
nelde iki farklı görüş vardır: iyimserler ve kötümser-
ler. İyimserlere göre her teknolojik gelişme/ilerleme 
maddi, kültürel ve toplumsal yaşamın iyileşmesine 
katkı sağlar. Kötümserler ise teknolojinin her şeyi 
belirlediğini ve hepimizi, her şeyi tek tipleştirdiğini 
savunurlar ve bu nedenle teknoloji karşıtı bir tutum 
takınırlar. Diğer taraftan teknolojiye dair eleştirinin 
eleştirisini yapan Williams,  geleneksel olarak tanım-
ladığı iyimserler ile ona karşıt olan eleştirel yaklaşım 
yani kötümserin farklı izleklerden yola çıkarak aynı 
belirlenimciliğe ulaştıklarını belirtir. Williams’a göre 
(Williams’tan aktaran Çoban, 2013) teknolojiyi bir te-
mele oturtmamız gerekirse doğru temelin “hem eko-
nomik hem de politik hayatı üreten gerçek güçlerin, 
egemen kapitalist düzenin ulus-ötesi aşaması” olması 
gerekir. Bu bağlamda iyimserler ve kötümserler dışın-
da bir üçüncü görüş ortaya çıkar: Teknolojinin sosyal 
şekillenmesini (Socialshaping of technology-SST) sa-
vunanlar. SST’yi savunanlar teknoloji olgusunu daha 
bütünlükçü bir bakış açısıyla ele alırlar. “Teknoloji an-
cak var olan iktidar ilişkileri, ekonomik ve toplumsal 
ilişkiler, ulusal-uluslararası siyasi koşullar, gerilimler ve 
kültürel formlar içerisinde değerlendirilir.” Bu yaklaşı-
mı savunanlar ekonomik ve politik olanla sosyal olan 
arasındaki ilişkiden yola çıkarak bir değerlendirme 
içine girerler (Başaran, 2011). Dolayısıyla teknolojiyi 
toplumdan yalıtılmış bir şekilde ele almak ve toplum-
sal değişimin temeli olarak göstermek yerine deği-
şimleri kapitalizmin işleyişi içinde düşünmek gerek-
tiği vurgulanır. Buradan hareketle, yeni teknolojileri 
ortaya çıkartacak çalışmaların belirli bir niyet (Wil-

liams’tan aktaran Çoban, 2013) çerçevesinde oluştu-
ğunu bilmek bizleri teknolojiyi toplumsal süreçlerden 
dışlayan determinizm zayıflığından kurtaracaktır. 
Sonuçta teknolojinin tarihsel süreç içerisindeki yeri-
ni toplumsal ve ekonomik yapılanmalardan bağımsız 
olarak ele alamayız. Yine bu nedenle Ortodoks yak-
laşımlar tarafından belirlenen ve yukarıda bahsedilen 
birden fazla sanayi devrimi dönemlendirmesi tekno-
lojik determinizm taşımaktadır ve bunlara sanayi ev-
releri demek daha doğru olacaktır.

Teknoloji olgusunu anlamamızın bir diğer ko-
şulu sermaye birikiminin işleyiş mantığında saklıdır. 
Kapitalizmin dinamik yapısı, yani daha fazla birikim 
ve daha fazla üretim mantığı onun farklı dönemlerde 
yeni teknolojileri devreye sokmasını gerektirir. Ser-
mayenin yeni teknolojilere olan hevesini ise kapita-
lizmin gelişme dinamiklerinde aramak gerekir. İçinde 
çelişkiler barındıran bu dinamizm de dönemsel ola-
rak krizlerin çıkmasına neden olur. Daha açıklayıcı 
olmak gerekirse, mevcut birikim düzeninde açıkça 
görüldüğü gibi üretim ile tüketim arasında bir oran-
sızlık vardır. Marksistler bu duruma aşırı üretim so-
runu derken egemen iktisat (Keynes ile başlayan) ise 
eksik tüketim sorunu olarak krize yaklaşmıştır. Ser-
mayenin ise bu krizlerden çıkmak adına başvurduğu 
bazı yollar vardır. Bu yollardan biri yeni teknolojinin 
devreye sokulması ile rekabette öne çıkmak ve/veya 
daha önce piyasada olmayan yeni metaların üretilme-
sinin olanaklı hale getirmektir. Bu başka anlamda yeni 
ihtiyaçlar yaratmaktır. Örneğin cep telefonlarının ilk 
çıktığı dönemi hatırlayalım, ne kadar sağlam telefon 
diyorduk, sonra ne kadar fonksiyonel bir cep telefonu 
demeye başladık, şimdi ise ne kadar “akıllı” diyoruz. 
Ya da hıza dair anlayışımız ve bekletimiz ile ilgili bir 
örnek vermek gerekirse, demiryolları sektörüne daha 
hızlı olan bir teknoloji girdiğinde örneğin hızı saat-
te 350 km’ye kadar çıkan yüksek hızlı tren teknoloji-
si kullanılmaya başlandığında, artık şöhretini yitiren 
konvensiyonel trenlerin (hızı en fazla 160 km’ye kadar 
çıkabiliyor) atılması gerekir.14 Özetle yeni teknolojinin 
kullanıma açılması sonucunda, doğal ömrü dolmayan 
eski atılmış ve yeniye/yeni olana yer açılmış ve yeni 
ihtiyaçların yaratılması gerçekleşmiştir.15 Böylece ser-
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14  Demiryollarının gelişimi ve sermaye birikimi bağlantısı için 
bkz. Aksoy (2016).

15  Bu dinamizm ekoloji sorunuyla da doğrudan bağlantılıdır. 
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maye kendine nefes alacağı yeni bir alan açmış olur.
Eski-yeni tartışmasına dair Harvey (2011: 298), 

kapitalizmin belirli bir zaman dilimine uygun olarak 
inşa ettiği fiziksel bir şeyi (bu şey fabrika, bina, köprü, 
demiryolu vs olabilir) daha sonraki bir dönemde (bu 
dönem genelde kriz dönemlerine ya da üretim-tüke-
tim alanlarında yaşanan değişimlere denk gelir) yık-
mak/atmak zorunda kaldığını belirtir. Bu yıkım/atım 
durumu ise birikimin devamlılığını sağlamak için ya-
pılmak zorundadır. Çünkü kriz sonrasında yenilen-
miş birikim için uygun koşulların yaratılması gerekir. 
Bir önceki bölümde gösterilen endüstriyel evreleri de 
bu açıdan değerlendirmek gerekir. Endüstri 2’ye geçiş 
Endüstri 1.0’a ait teknolojiyi atıl duruma düşürmüş-
tür. Aynı şekilde Endüstri 4.0’ın yaygınlaşması da 
kendinden önceki teknoloji olan Endüstri 3.0’a ait bil-
gi ve teknolojiyi atıl duruma düşürecektir. Teknolojik 
yenilik sermaye için eski-yeni arasında Harvey’in de-
yimiyle (2011) bıçak sırtında yürümek gibidir. Çünkü 
rekabet ortamının zorunluluğu olarak henüz doğal 
ömürleri dolmayan eldeki teknolojilerin yerini nite-
liksel olarak (örneğin daha hızlı üretime imkan veren) 
görece daha iyi bir teknolojiye bırakması gerekebilir.

Endüstri 4.0 dönemine ait teknolojik gelişme 
ve birikim ilişkisini değerlendiren Fuat Ercan deği-
şim halinde bir olgu olan Endüstri 4.0’ı anlamak için 
bazı sorular sormamız gerektiğini vurgular. Ercan’a 
göre Endüstri 4.0 ile gelen dijitalleşen üretim süre-
cinde öncelikli sorulması gereken soru “sermayenin 
geri dönüşümünü nasıl hızlandırabiliriz” olmalıdır.16 
Canlı-cansız nesneler arasındaki iletişimin tek taraflı 
olmaktan çıkması ve tüketicinin de üretim sürecinin 
içine çekilerek üretici-tüketici arasında yeni bir iliş-
ki türünün oluşturulmasına imkan veren Endüstri 
4.0 ile sermayenin asıl derdinin sermaye döngüsünü 
(P-M..üretim süreci..M’-P’) hızlandırmaktır. Ercan’ın 
bu vurgusu başka bir ifadeyle, sermayenin üretim za-
manında kaldığı süre ile dolaşım zamanında kaldığı 
süreyi ifade eden sermayenin devir süresini en aza in-
direbilecek ve böylece birikim sürecine katkı yapabile-

cek yeni bir “hız”ın Endüstri 4.0 ile gerçekleştirilmeye 
çalışmasıdır. Böylece sermaye sahibi, başlangıçta ya-
tırdığı parasını değerlenmiş olarak (P’>P) geri alabil-
mek için öndelediği zamanı azaltmış olacaktır. Buna 
göre “Ürün en hızlı nasıl üretilir? Nasıl hızla piyasaya 
ulaştırılır? Nasıl hızla tüketilir?” sorularını açıklamaya 
yönelik olan ve bu yeni hıza uygun yeni entegrasyon 
sürecini de kapsayacak biçimde içsel bağlantıları ye-
niden oluşturulmuş bir ele alış önemlidir (Ercan’dan 
aktaran Falakaoğlu, 2016). Sermayenin devir hızının 
bir önceki döneme göre daha hızlı olması, sermayeye, 
para-sermayesini daha hızlı ve daha büyük miktarda 
yeniden değerlendirmesine imkan verir. Bu bir yan-
dan “en” hızlıya ulaşma çabası diğer yandan da eski-
nin atılması ve yeniye yer açılması olarak realizasyon 
krizinin ötelenmesidir. Dolayısıyla süreci sadece tek-
nik bir süreç olarak ele almamak gerekir.

Sonuçta, Endüstri 4.0 dahil, sanayi devriminden 
bugüne yaşanan süreci (evrimleri) ancak kapitaliz-
min işleyiş mantığı üzerinden yapılacak bir çözüm-
leme ile anlayabiliriz. Kapitalizmin sürekli genişleyen 
yeniden üretim koşulları yukarıda bahsedildiği gibi 
kendi içinde bir dizi çelişkileri barındırır. Birbirleri-
ni geliştiren ve dönüştüren iki olgu olarak birikim ve 
teknolojik gelişmeler ise bu çelişkilerin açığa çıkardı-
ğı iki önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Sermaye 
hem aşırı üretim krizine karşı direnç göstermek hem 
de piyasa koşullarında rekabet edebilmek için yeni 
teknolojileri devreye sokmak zorundadır. Dolayısıyla 
kapitalizmin bir yasası olan sermayenin organik bi-
leşiminde artış yaşanır. Bu yasaya göre firmalar bü-
yürken sermayenin değişmeyen kısmını oluşturan 
makinelerin değişen kısmı olan emek gücüne oranla 
giderek artma eğilimi göstermesi şu an içinde bulun-
duğumuz değişimin de bir açıklamasıdır. Yeni tekno-
lojilerin üretimde kullanılması ile emek üretkenliğini 
arttırılmaya çalışılması sanayi devriminden bugüne 
zaten var olan bir durumdur. Dolayısıyla sürece bir 
devrim demek doğru değildir, içinde bulunduğumuz 
Endüstri 4.0 dönemi yukarıda Ercan’ın da vurguladığı 
gibi sermayenin geri dönüşünü hızlandıracak yeni bir 
evredir.Çünkü bu sürecin sürdürülebilmesinin bir diğer koşulu doğa-

yı daha fazla sömürmekten geçer. Ancak çalışmanın sınırla-
rından dolayı bu konuya girilemeyecektir.

16  Sermayenin geri dönüşümü ile Ercan’ın vurgusu şudur: Kapi-
talistin üretime aktardığı sermayesinin üretim süreci sonunda 
daha fazla arttıracak biçimde (yani başlangıçta koyduğundan 
daha fazlası olacak şekilde) kendisine dönmesidir. 
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4. Sonuç Yerine 
Bu çalışmada teknoloji olgusu ama daha çok Endüstri 
4.0 dönemine denk gelen teknoloji olgusu kapitalizme 
özgü dinamikler devreye sokularak ele alınmaya çalı-
şıldı. İlk bölümde teknolojinin üretim alanıyla doğru-
dan bağlantılı olarak tarihsel süreç içindeki değişimi 
ve gelişimi incelendi. Kapitalizmin sürekli büyümeye 
olan inancı, rekabet koşulları ile birleşince yeni tek-
nolojilerin önünü açtığı görülmüştür. Özellikle daha 
hızlıya ulaşma isteğinin sermayenin devir süresini 
azaltma çabasıyla dirsek temas ettiği görülür. Daha 
hızlıya ulaşıldığında ise doğal ömrü henüz dolmayan 
mevcut teknoloji şöhretini kaybeder ve atıl hale ge-
lir. Artık yeni olana yer açılması gerekir. Endüstri 4.0 
döneminde yeni olan “akıllı teknoloji” olarak tanım-
lanmıştır. “Akıllanamayan” üretici/firma/ulus-devlet 
rekabette kaybedecektir. Dolayısıyla sermaye sahiple-
rinin kendi iradeleri dışında gelişen bu durum karşı-
sında sürekli büyüme ve rekabette öne çıkan yenilik-
ler yaratması gerekmektedir.

Geçiş sürecinde Endüstri 4.0 teknolojisine sahip 
olan ve onu kullanma yeteneğine sahip firmalar/ül-
keler ile kullanamayanlar arasında yeni bir eşitsizlik 
ilişkisi doğacaktır. Yine bu nedenle eşitsiz ve bileşik 
gelişme yasasını ya da geç kapitalistleşmiş ülkelere ait 
kalkınma sorununu yeniden ele almamız gerekecek-
tir.

Endüstri 4.0’ın önemli simgelerinden Karanlık 
Fabrikaların sahipleri işyeri dışında da, örneğin evin-
de uzanırken ya da bir akşam yemeğinde, barda, evin-
de, statta, konserde veya bir kokteyl sırasında sahip 
olduğu robotların fabrikada çalıştığını bilecek ve is-
tediği anda ve o an bulunduğu mekandan takibini ya-
pabilecektir. Peki ya üretim araçlarına sahip olmayan-
ların durumu ne olacak? İşte buna dair bir yaklaşım 
yok. Birey merkezli yaklaşımlarda sistemin mağduru 
olan çoğunluğun düştüğü durum, yine bu çoğunlu-
ğu oluşturan bireylerin tercihlerine, “hatalarına” bı-
rakılır. Endüstri 4.0’a dair yaklaşımlar yeni olmasına 
rağmen, burada da genelde özneyi dışarıda bırakan ve 
teknolojiyi merkeze alan bir dil kullanıldığı görülür.

Ne teknolojiye düşman ne de teknolojiyi kut-
samak lazım. Teknoloji ile doğayı ve insan iliş-
kilerini yıpratmadan bir ilişki kurmak lazım.17  

Son olarak, Harari’nin basit ve anlamlı sorusu-
nu kendimize sormalıyız: Sonuçta mutlu muyuz? Bu 
kadar teknolojik evrim ve yenilikten sonra homo-sa-
piensler olarak mutlu muyuz? Endüstri 4.0 bizi daha 
mutlu edecek mi? Ya da Charlie Chaplin’in Büyük 
Diktatör filminin sonunda yaptığı konuşmada söyle-
diği gibi bolluk vermesi gereken makineler bizi daha 
açgözlü mü yapıyor? İlerlemecilik/büyüme/kalkınma 
miti geleceğe yönelik iyimser bir beklentiyi içerir. En-
düstri 4.0 da bu iyimserlik havasıyla sunuluyor ancak 
Ercan’ın da belirttiği gibi yeni üreticilerimiz olan ro-
botların da bir sahibi var.
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“Post-kapitalizm” teorileri 
ve teknolojik belirlenimcilik

Kurtar Tanyılmaz*

Özet   
Geçtiğimiz çeyrek yüzyılda günümüz kapitalizminin niteliksel açıdan bir dönüşüm geçirerek yeni bir evreye girdiği 
iddiası eleştirel sosyal bilimler alanında da oldukça yaygın kabul görmektedir. Ana hatlarıyla bizim “post-kapitalist” 
diye tanımlayacağımız teorilerin merkezinde yer alan bu iddianın en önemli öncülünün yeni teknolojilerin söz konusu 
dönüşümde oynadığı belirleyici rol olduğu kanısındayız. Buradan hareketle yazıdaki amacımız bir yandan bu öncülün 
günümüz “eleştirel” teorilerinde sahip olduğu merkezi önemi güncel bazı temsilcilerinden örneklerle sergilemek, öte 
yandan bu fikri akımların teorik temellerinin siyasal iktisadi düşünce akımı içinde, kökeni Ricardo’ya kadar uzanan 
üretim maliyetine dayalı değer teorisinin varsayımlarına dayandığını ortaya koymaktır. Bu savımızı sınamak üzere, söz 
konusu yaklaşımları günümüz kapitalizmindeki dönüşümü açıklarken değerin kökeni, sömürünün ve toplumsal eşitsizliğin 
kaynakları, politik mücadelenin hangi alanda verilmesi gerektiği gibi kıstaslara göre değerlendirmeye çalıştık. Vardığımız 
sonuç “post-kapitalizm” teorilerinin, aralarındaki bazı vurgu farklarıyla birlikte, esasen Ricardocu üretim maliyetine dayalı 
değer teorisinin öncüllerinden hareket ettikleri ve kapitalizmde değişimin merkezine teknolojik gelişmeyi yerleştirmeleri 
nedeniyle teknolojik belirlenimci bir dünya görüşünün etkisi altında olduklarıdır.

Theories of “Post Capitalism” and Technological Determinism
Abstract 
The assertion that during the past quarter century today’s capitalism has entered into a new era by undergoing a 
transformation in terms of qualitative aspects is widely accepted within the critical Social Sciences. We think that the 
most significant premise of this assertion, in fact which locates in the heart of “post-capitalist” theories as we defined 
them generally, is the key role of new technologies in the aforementioned transformation. From this point of view, our 
goal in this article is to both exhibit the crucial importance of this premise within today’s ‘critical’ theories through several 
examples of it, and reveal the fact that the theoretical grounds of these ideational trends are based on the assumptions of 
the cost of production theory of value whose origin can be traced back to Ricardo within the political economy. In order to 
examine our claim, we try to analyze these approaches in question according to several criteria such as the source of value, 
the causes/origins of exploitation and social inequalities, and the addressed sphere of political struggle in explaining the 
transformation of today’s capitalism. Our conclusion is that although there are some different emphasizes between them, the 
“post-capitalism” theories mainly start with the premises of Ricardo’s cost of production theory of value, and since they put 
the aspect of technology in the center of change in capitalism, they are under the influence of a technologically deterministic 
conception (Weltanschauung).

Anahtar kavramlar: çağdaş kapitalizm, post-kapitalizm teorileri, siyasal iktisat, değer teorileri, teknolojik belirlenimcilik
Keywords: Contemporary capitalism, post-capitalism theories, political economy, theories of value, technological 
determinism 
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1. Giriş
Günümüz kapitalizmini dönemleştirirken akademik 
çevrelerde “küresel”, “dijital”, “bilişsel” gibi niteleme-
lere sıkça başvurulduğunu görmekteyiz. Özellikle 
geçtiğimiz 20 yılda (aslında aşağıda görülebileceği 
gibi çok daha uzun bir süredir) yeni teknolojilerin 
“küreselleşmenin” itici gücü olduğuna, hatta daha da 
ileri giderek yeni teknolojiler sayesinde kapitalizmin 
daha fazla bütünleşeceğine, dünya ekonomisinin can-
lanacağına dair iddialar başta sosyal bilimler olmak 
üzere toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında yaygınlık 
kazanmıştı (Went, 2001: 81).

Yıllar önce bir gazete haberinde Batılı ekonomist-
lerin gelecek yüzyıla Atlantik’in iki kıyısının ABD ve 
Avrupa’nın damgasını vuracağı, bunun için de 21. 
yüzyılın tarihe “Atlantik Yüzyılı” olarak geçeceği gö-
rüşünü savundukları belirtiliyordu. Haber şöyle de-
vam ediyordu:

Avrupa’da bankacılık, telefon ve hava ulaşımındaki 
yeni gelişmeler ABD’dekine paralel yeni bir tek pazar 
yaratıyor. Kıtada maliyetler düşüyor, rekabet artıyor. 
Teknolojideki inanılmaz gelişmeler ise her iki kıtadaki 
büyümenin motor gücü olacak. Teknolojik gelişme ve-
rimliliği artırıp bir zamanlar doymuş sanılan pazarla-
rın yeniden büyüme noktaları haline gelmesini sağla-
dı. (…) Tahminlere göre 2020 yılında Avrupa ve ABD 
dünyaya ağırlıklarını koymuş olacak. Aralarında Yu-
nanistan, Portekiz, İspanya gibilerinin de bulunduğu 
Avrupa Birliği’nin içinde yer alabilen ülkeler bu büyük 
güçten yararlanacak. ABD gelişmelerden Japonya gibi 
bölgeleri yararlandırabilecek (Radikal, 31.01.1999, 
vurgular bize ait).

Daha da geriye 100 yıl öncesine gidelim. 1910 
tarihli The Great Illusion adlı çoksatar kitabında Nor-
man Angell şöyle demektedir: 

Küreselleşme çağında dünya savaşları imkânsız hale 
gelmektedir, çünkü, bütün ülkeler çoktandır ekono-
mik olarak birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. İktisadi 
ağların yanı sıra iletişimdeki, hele de finans dünyasın-
daki uluslararası bağlar savaşı anlamsız kılmaktadır 
(Aktaran Ilies, 2014: 159).

“Küreselleşme”nin ilerlemesine dair getirilen bir-
çok açıklamada teknolojinin belirleyici bir rol oyna-
dığına dair atıflar söz konusu. Oysa günümüzde dün-
ya ekonomisi bütün teknolojik gelişmelere rağmen 
canlanmıyor, kitlesel işsizlik artıyor, emek üretkenliği 
artışları yavaşlıyor, korumacılık giderek artıyor; hele 

2008 dünya finansal krizi sonrasında artık “küresel-
leşme”nin sonunun geldiğini bizzat liberallerin ken-
dileri ileri sürüyorlar. İddia edilen görüşlerle olgular 
arasındaki bu açı farkı günümüz eleştirel sosyal bilim-
cileri arasında bile adeta bir sihirli değnek olarak gö-
rülen teknolojik değişimin etkileri ve sınırları üzerine 
düşünmek zorunluluğuyla bizi karşı karşıya bırakıyor. 

Konuyu bütün yönleriyle ele almaktan ziyade, 
önemli olduğunu düşündüğümüz bir boyutu öne çı-
karmak bakımından bir deneme niteliğinde olacak 
bu yazının amacı, yıllardır “kaçınılmaz olduğu” ilan 
edilmişken artık sonunun geldiği iddia edilen “kü-
reselleşme” ve “post-kapitalizm” teorilerinin eleştirel 
sosyal bilimlerde görülen yaygınlığının maddi temel-
lerinin anlaşılmasına ışık tutabilmek. Bu doğrultuda 
yazının kapsamı içinde önce teknolojik belirlenimci-
liğin ne olduğunu ortaya koyacak ve bu bakış açısının 
özellikle günümüz eleştirel ve sol akademik çevreler-
de de yaygın olduğunu göstermeye çalışacağız. Daha 
sonraki bölümde günümüz kapitalizmine eleştirel bir 
çerçeveden bakan bu yaklaşımların, klasik siyasal ik-
tisadi düşünce akımı içinde, kökeni David Ricardo’ya 
kadar uzanan üretim maliyetine dayalı değer teorisinin 
(bundan sonra ÜMDT) varsayımlarına dayandığını 
ortaya koymaya çalışacağız. Son bölümde de vardığı-
mız sonuçları özetleyeceğiz.

2- Teknolojik Belirlenimcilik 
Nedir?   
Teknolojik belirlenimciliğin özü, teknolojinin top-
lumsal değişimde kendi başına bir güç, bağımsız de-
ğişken, temel belirleyici etken olarak ele alınmasıdır.1 
Raymond Williams’a atıfla salt teknolojik değişkenle-
re dayalı yeni bir toplum tasarımının teknolojik be-
lirlenimciliği niteleyen bir yaklaşım olacağını kabul 
edebiliriz (Belek, 1997: 11). Teknolojik belirlenimci-
liği tanımlamak bakımından kanımızca atlanmaması 
gereken bir nokta da bu tür yaklaşımlarda teknolojik 
gelişmeye, toplumsal çatışmaları ve çelişkileri aşabil-
me yeteneğinin de atfedilmesidir. Örneğin “post-ka-
pitalist” topluma dair tezlerin çoğunda bu tür tek-

1  Toplumsal yaşamda teknolojik gelişmenin ve günümüzde özel-
likle bilgi kullanımının belirleyici önemine değinen yazarların 
başında Peter Drucker (Kapitalist-ötesi Toplum), Alvin Toffler 
(Üçüncü Dalga), Daniel Bell (Sanayi Sonrası Toplum) ve Andre 
Gorz (Maddesiz) gelmektedir.
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nolojik belirlenimci bakış açısının izlerini bulmak 
mümkündür. Murat Belge’nin aşağıdaki cümleleri bu 
bakış açısını gayet güzel özetliyor:  

Bilgisayarlı yaratıcılık birdenbire patlayıp eski dünya-
nın aşina biçimlerini parçalayınca, bu “desantralize” 
mantığa kendini uyduramadı “sosyalist” bürokrasi. 
(…) Sosyalizmin kapalı ekonomisi bu yeni koşulla-
rın gereklerine uyamadı ve çöktü; “tüketim ideolojisi” 
onun kendi mantığına tamamen aykırıydı; “pazar”dan 
gelen sinyalleri işitecek bir kulağı oluşmamıştı. Ayrıca 
hızla gelişen teknolojilere büsbütün yabancı kaldığı 
için durduğu yerde ve çok kısa süre içinde baştan aşağı 
“arkaik”leşti  (Belge, 1999).

Bir diğer örneğimiz de ünlü Amerikalı iktisatçı 
Lester Thurow’dan: “Günümüzde kapitalizmin alter-
natifi ne yazık ki yok; ancak gün gelecek yeni teknolo-
jiler kapitalizmin karşısına yeni bir sistem çıkaracak” 
(Thurow, 2003). Her iki örnekte de teknolojik geliş-
melere, kapitalist ya da “sosyalist”, toplumsal ilişkile-
rin değişiminde belirleyici rol verildiğini görüyoruz. 
Bilim ve teknoloji konusunda takınılan bu fetişist 
tutum, tam da Williams’ın bizi “teknolojik determi-
nizm” diye uyardığı noktadır (Belek, 1997: 18). Tüm 
bu yaklaşımlarda teknolojik gelişme belirleyen, onun 
dışındaki bütün toplumsal ilişkiler belirlenen konu-
mundadır (Belek, 1997: 168).

Elbette teknolojinin toplumsal yaşamdaki belir-
leyici gücünden hareket etmekle birlikte farklı vurgu-
ları olan çeşitli teknolojik determinizm yaklaşımları 
söz konusudur (Belek, 1997: 166). Bizim burada öne 
çıkardığımız “klasik” teknolojik determinizm yaklaşı-
mıdır; yani teknolojinin toplumun önüne zorunlu bir 
değişim hattı koyduğunu ve böylece de değişimin için-
de gerçekleşeceği ortamı belirlediğini öne sürmekte 
olan yaklaşımdır. Oysa “otonom teknoloji” yaklaşımı 
teknolojinin tamamen bağımsız hareket ettiğinden 
yola çıkmakla birlikte, bütün bu belirleyicilikleri ne-
deniyle teknolojiyi eleştirerek teknoloji karşıtı bir ko-
numa yerleşmektedir. “Politik seçme” kuramı ise söz 
konusu iki yaklaşımın tam karşı ucunda yer almakta 
ve politik tercihlerin teknolojinin gelişimini belirle-
diğini öne sürmektedir. Bu yaklaşımların ilk ikisinde 
(birinde koşulları, diğerinde politik sonuçları belir-
lemesi bakımından) doğrudan teknoloji belirleyici 
rol oynarken, üçüncüsünde ise politika belirleyici rol 
oynamaktadır. Ancak her üç yaklaşımın ortak varsa-
yımı teknolojinin kendi başına bağımsız bir değişken 

olduğu görüşüdür. 
Günümüz kapitalizmine bakışta da teknoloji fe-

tişizminin izlerini görmek mümkündür. Toffler’in 
“üçüncü dalga”, Drucker’ın “kapitalist-ötesi toplum” 
dediği, Castells’in “bilgi toplumu” diye nitelediği gü-
nümüz kapitalizminin itici gücü olarak bilgisayar 
teknolojisinin yaygınlaşması görülmektedir. Temel 
iddia, değişimin nesnel zemini ve zorlayıcısı olarak 
teknoloji ve bilimdeki hızlı gelişmeler ile bilginin 
temel üretici güç durumuna gelişidir. “Kapitalist-ö-
tesi toplum”da bilginin artık temel güç olduğu iddia 
edilerek sermayeyi de emeği de bir kenara ittiği ileri 
sürülmektedir. Bu anlayışta emek gücü başlıca üretici 
güç olma özelliğini bilgiye kaptırmıştır. Bilginin belli 
bir kişi ya da çıkar grubu tarafından sahiplenilemez 
karakteri nedeniyle herkes bilgiye sahip olabilir, onu 
kullanabilir ve üretebilir. Bu bakımdan bilgi mülk 
edinilebilir sanayi dönemi üretim araçlarından köklü 
biçimde ayrılmaktadır: 

Bugün en önemli sermaye beyin gücü. Köleliğe karşı 
yasalar olduğuna göre de beyin gücü kapitalistin mül-
kiyetinde olamaz. Halbuki biz kapitalistlerin bazı ka-
rarları almasına izin veriyoruz, çünkü üretim araçları 
onların elinde. Şimdi bu araçlar eskisi kadar önemli 
değilse, neden kararları onlar almaya devam etsin? 
(Thurov, 1997).

Bu yaklaşımların çoğunda varılan toplumsal ve 
siyasal sonuç, sınıfsal çelişki ve çatışmalara dayalı 
toplumsal ilişki biçimlerinin geçerliliğini yitirmiş ol-
duğudur. İşçi sınıfı temelli politikalar yerine, çalışma 
yaşamının dışındaki etkinlik alanlarını, kültürel dü-
zeyi merkeze alan, iş dışı yaşamdaki sorunlara yöne-
len bir toplumsal mücadele yürütülmesi önerilmekte-
dir. Modern işçi sınıfıyla değil, onun altında yer alan 
işsiz, düzensiz çalışan, yoksul ya da ezilen toplumsal 
gruplarla ittifak edilecek yeni toplumsal hareketler 
hedeflenmelidir: 

Günümüzün yeni teknolojisi işçi sınıfını birleştiren 
değil, parçalayan bir işlev görmektedir. Bu nedenle 
bugün büyük çaplı kolektif sınıf mücadelesi yürütme-
nin nesnel zemini bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu 
parçalanmayı aşabilecek siyasal yönelim, ekonomik 
değil, güçlü etik değerlerle zenginleşmek zorundadır 
(Belek, 1997: 124).
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3- “Post-Kapitalizm” Teorileri: 
Ricardoculuğun İhyası  
3.1- ÜMDT’de 
Teknolojik Belirlenimciliğin İzleri
Bu tespitlerden hareketle bu yazı kapsamında asıl ileri 
sürdüğümüz iddiaya gelebiliriz. Biz günümüz kapita-
lizmini ele alan yaklaşımların çoğuna hâkim olan tek-
nolojik belirlenimci bakış açısının köklerinin Ricar-
do’ya dayanan ÜMDT’de yattığı kanısındayız. Şimdi 
bu savımızı açıklayalım.  

Klasik siyasal iktisadın önde gelen temsilcisi 
Adam Smith bir doğal düzenden bahsederken, ka-
pitalizmin, gelirleri doğal oranlarına göre paylaştı-
rarak, toplumun bütün sınıflarının yaşam koşulları-
nın iyileşmesini sağlayan verimlilik artışıyla beraber 
toplumsal uyum ve istikrar için gerekli koşulları sağ-
layabileceğini varsayıyordu. Bu iyimser bakış açısı 
karşısında David Ricardo’nın yaklaşımı kapitalist 
gelişmenin toplumsal sonuçlarına daha karamsar bir 
bakış açısını ifade eder. Ona göre mübadele ilişkileri-
ne dayalı bir meta toplumunda doğal durum, gelirle-
rin bölüşüldüğü oranların sürekli bir çıkar çatışması-
na ve buna bağlı olarak da verimlilik artışlarına dayalı 
genel olumlu sonuçların temin edilmesini güçleşti-
rerek başta ekonomi olmak üzere toplumun çeşitli 
alanlarında istikrarsızlığa yol açtığıydı. Ricardo’nun 
boğuştuğu sorun, üretim koşullarında bir değişikliğin 
değerler üzerindeki etkisini (“mutlak değer”) ürünün 
sınıflar arasındaki bölüşümündeki değişikliğin etki-
sinden (“mübadele değeri”) ayırabilmekti” (Savran, 
2012: 372). Ricardo siyasal ekonomide temel sorun 
olarak gördüğü konuyu şöyle dile getirmişti: 

Yeryüzünün ürünleri -emek, makine ve sermayeyi bir 
araya getirerek yerkürenin yüzeyinden elde edilen her 
şey- toplumdaki üç sınıf arasında paylaşılır: Yeryüzü-
nün ekilebilmesi için gerekli olan toprağın sahipleri, 
sermaye sahipleri ve emeğiyle yeryüzünü eken emek-
çiler. Topumun değişik aşamalarında, yeryüzünden 
sağlanan toplam üretimin bu üç sınıf arasında rant, 
kâr ve ücret olarak paylaşımı farklı olacaktır. Rant, 
kâr ve ücretler, toprağın fiili üretkenliğine, sermaye ve 
nüfus birikimine ve tarımda kullanılan ustalık, yaratı-
cılık ve araçlara bağlıdır. Bu bölüşümü düzenleyen ya-
saların belirlenmesi Ekonomi Politiğin baş sorunudur 
(Ricardo, 2007: 23).

Ricardo’nun kendisini bir anlamda dönemin sa-
nayi burjuvazisinin avukatı konumuna getiren üretici 
güçlerin gelişimine olan bağlılığı, bunun karşısında 
olan her şeye, özellikle bölüşüme dayalı (onun döne-
minde özellikle toprak sahipleri ile sanayi burjuvazisi 
arasında cereyan eden) sınıf mücadelelerine amansız-
ca karşı olmayı gerektiriyordu. Ricardo’ya göre toprak 
sahibinin çıkarı her zaman toplumdaki diğer bütün 
sınıfların çıkarına karşıdır. Zira ona göre ekonominin 
zora girmesinin arkasında tarımda azalan verimliliğe 
bağlı olarak rantların kârlardan para sızdırması yat-
maktaydı (Hunt, 2005: 137). Bu bakımdan Ricardo, 
tahıl fiyatlarını yüksek tutarak net ürünün giderek 
artan oranda tarımsal rant biçiminde el konulmasına 
yol açtığı için ithal tahıl üzerine konulan tarifelerin 
önde gelen karşıtlarından biriydi. Ricardo yakın ar-
kadaşı olan Thomas Malthus’un toprak sahiplerinin 
üretken olmayan harcamalarının talebi destekleyeceği 
yolundaki düşüncesini reddetmiştir. Ricardo’ya göre 
bu sorunu yalnızca en hayati mesele olan üretici güç-
lerin gelişmesi ve sermaye birikimi çözebilirdi (Goo-
dacre, 2012: 90). 

Ricardo üretici güçlerin gelişmesine, kişilere, partilere 
ya da sınıflara, hatta burjuvazinin kendisine sadaka-
ti önemsemeksizin o denli tereddütsüzce bağlıdır ki, 
eğer burjuvazi bu amacın önünde engel oluşturursa, 
ona karşı da başka zamanlarda proletaryaya ve aris-
tokrasiye karşı olduğu kadar acımasız davranır (Akta-
ran Goodacre, 2012: 91; Marx, 1999: 107). 

Ricardo’nun modelinde rant, kârın azalmasının 
doğrudan sorumlusuydu. Kârların gerilemesi biriki-
min azalması demekti ve dolayısıyla ekonomik büyü-
menin yavaşlaması ve genel toplumsal refahın gerile-
mesi söz konusuydu  (Hunt, 2005: 138). Ricardo’nun 
cevaplamaya çalıştığı sorunsal çerçevesinde oluştu-
rulmuş olan üretim maliyetine dayalı değer teorisini2 
şöyle tanımlamak mümkündür: Üretimin teknik ko-
şullarını verili olarak kabul edip, emeğin sömürüsün-
den bağımsız olarak kârın kökenini bulma arayışına 
üretim maliyetine dayalı değer teorisi diyoruz. Teknik 

"Post-kapitalizm" teorileri ve teknolojik belirlenimcilik

2  Bu değer teorisinin diğer iki değer teorisinden (neoklasik ikti-
sadın öznel tercihe dayalı değer teorisi ve Marksist iktisadın so-
yut emek değer teorisi) ayırt edici özelliklerini tanımlayan ve 
Ricardo’nun yaklaşımıyla ilişkilendiren önemli yayınlar olarak 
bkz. J. Cameron/K. Cole, “On Teaching Economics”, Economic 
Analysis and Policy, Vol. 13, No. 01, March 1983, s. 74-83 ve K. 
Cole/J. Cameron/C. Edwards, Why Economists Disagree – The 
Political Economy of Economics, Longman Group, Essex, 1983. 
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koşullar artı bölüşüm eşittir değer önermesi bu teo-
rinin çıkış noktasıdır (Cameron vd., 1983: 126-127).

Ricardo’dan sonra ÜMDT’nin takipçileri arasın-
da Marx’ın Felsefe’nin Sefaleti (1847)’nde eleştirdi-
ği Proudhon’un yanında Alfred Marshall, Thorstein 
Veblen, John Maynard Keynes, Piero Sraffa ve Camb-
ridge Okulu ile günümüzde çeşitli Neo-Ricardocu 
akımlarla beraber çeşitli post-Marksist akımlar da 
bulunmaktadır. Bu anlayışın değer teorisinin temel 
unsurlarını özetleyelim: 

ÜMDT’ne göre bir metanın değerini belirleyen 
onun üretim maliyetidir. Bir metanın üretim mali-
yeti, onun üretim koşulları (teknolojisi) ile bunların 
sağladığı değer artışının toplumsal bölüşümü ilkele-
rine göre belirlenmektedir. Ricardo’nun değer teorisi 
üzerinden ilerleyen John Stuart Mill “doğanın yasaları 
ayrı, toplumun yasaları ayrı” sözüyle üretim ile bölü-
şüm arasındaki büyük bir ayrım gözetmiş olmaktadır:  

Başka birçok büyük düşünce gibi, bu keşif de çok 
basitti ve iktisat yasalarının asıl faaliyet alanının bö-
lüşüm değil üretim olduğunu göstermekten ibaretti. 
Mill’in söylemek istediği şey çok açıktı: üretimin ik-
tisadi yasaları doğayla ilgilidir. (…) Fakat (bu muhte-
melen iktisadın en büyük fakatıdır) iktisat yasalarının 
bölüşümle hiçbir ilgisi yoktur. Üretebileceğimiz en 
yüksek refahı bir kere üretince, onunla canımız ne 
istiyorsa yapabiliriz. (…) Bu nedenle, servetin bölü-
şümü, toplumun yasalarına ve geleneklerine bağlıdır. 
Bu nedenle, gelir bölüşümünü belirleyen kurallar, 
topluma hâkim olan kesimin kanaat ve duyguları neyi 
gerektiriyorsa odur, zamana ve yere göre son derece 
farklıdır ve insanoğlu öyle istiyorsa daha da değişebilir 
(Aktaran Heilbroner, 2003: 114). 

Bu değer teorisine göre toplumsal değişimin di-
namiği, itici gücü doğanın yasalarına göre şekillenen 
teknolojidir. Bir toplumdaki teknolojik gelişme dü-
zeyi o toplumdaki teknik işbölümünü (harcanacak 
emek zaman miktarı ve mesleki dağılım) belirler, o 
da her bir ürünün mübadele değerini ve üretim mali-
yetini (“artık” diye nitelenen toplumsal ürünün ücret, 
kâr ve rant arasında paylaşımı). Bu yaklaşıma göre 
toplumsal eşitsizliğe, hatta ekonomik ve toplumsal 
krizlere yol açan temel çelişki, ana gerilim, teknolojik 
gelişmeyi teşvik eden sermaye birikiminin canlılığı ile 
teknolojik gelişme sayesinde elde edilen verimlilik ar-
tışlarının daha sonra (!) farklı toplumsal sınıflar, çıkar 
grupları arasında paylaşımı arasındadır. Ricardo’nun 
zamanında söz konusu toplumsal sınıflar toprak sa-

hipleri, sanayi kapitalistleri ve işçilerdi. Daha sonra 
günümüz kapitalizmini kavrarken bu değer teorisine 
açık ya da örtük olarak yaslanan yaklaşımlarda bölü-
şüm mücadelesinde bu sınıflar ve/veya çıkar grupla-
rı arasına tekelci kapitalist firmaların, yöneticilerin, 
sendikaların, bilgi işçilerinin ve “prekarya”nın da ka-
tıldıklarını görüyoruz.

ÜMDT yaklaşımına göre neoklasik iktisattaki 
fayda kavramının yerini verimlilik almaktadır. Ve-
rimlilik, insanların uygun kaynaklardan çıktıyı mak-
simize etmek, üretmek için işbirliği yaptıkları teknik 
işbölümünü yönetme sorunudur. Üretim maliyeti bir 
yanda teknik verimliliğe öte yanda üretken girdilerin 
fiyatlarına göre oluşur (Cole, 2002: 39). Teknik ve-
rimlilik özel yetenek ve becerileri ile insanlar arasın-
da teknik işbölümünü ifade eden, gelişen teknolojik 
çevre içinde işbirliğinin yönetimi ile sağlanır. Üret-
ken girdilerin fiyatları ise, kaynakların üreticilerine 
ödeme, bir gelir dağılımı sorunudur. Büyük ölçüde 
bireylerin gelirleri teknik işbölümü içindeki rolleri ve 
pozisyonlarını yansıtır. Bireyler artık teknik işbölü-
münden bağımsız değillerdir (Cole, 2002: 46).

Üretim maliyeti iktisatçılarının analizleri gelişen 
teknik işbölümü içinde bireylerin, piyasalar aracılı-
ğıyla iktisadi işbirliği içindeki üreticilerin teknik po-
tansiyellerini artırabilmek üzere nasıl daha iyi örgüt-
lenebileceklerine odaklanmıştır. Bu yaklaşıma göre 
toplumsal üretimin teknik parametreleri (ve buna 
bağlı olarak teknik işbölümü) politik kurumlar tara-
fından düzenlenir. Bu bakımdan piyasalar bireylerin 
tercihlerinden çok genel (kamusal) çıkarlar doğrul-
tusunda yönetilmelidir. Toplumda gücün yeniden 
dağılımı için daha uygun bir kurumsal yapıya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Mevcut politik kurumlar çoğulcu ve 
katılımcı bir örgütlenme ve yönetim tarzına sahip ol-
dukları ölçüde genel çıkarları daha iyi yansıtabilirler.  

Görülebileceği gibi ÜMDT iki temel varsayıma 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi yeni teknolojile-
rin kullanılması sonucunda ortaya çıkan kaynakların 
yeniden dağıtımı sorununun, iktisadi liberalizmin 
öne sürdüğü gibi, sadece piyasa güçlerine bırakılama-
yacağıdır. Zira piyasa güçleri daima değişen üretim 
koşullarının arkasından tepki verirler. İkinci varsayım 
ise üretici güçleri geliştirerek verimlilik artışları sağla-
manın toplumda herkesin ortak çıkarına olduğudur. 
Asıl çatışma üretim yapısındaki değişim ile bölüşüm 
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ilişkilerini düzenleyen kurumsal-yönetsel yapılar ara-
sındadır. Ancak yeni teknik işbölümü ve emek verim-
liliği artışlarıyla (“yaratıcılık”) uyumlu bir kurumsal 
yapı, bir yönetim tarzı bu çatışmayı ortadan kaldıra-
bilir. 

ÜMDT’ye, onun diğer yaklaşımlar karşısındaki 
ayırt edici özelliklerini tanımladıktan sonra, eleştirel 
bir çerçeveden bakalım. Bu sayede hem bu yaklaşımın 
diğer Siyasal İktisat akımları içindeki yerini saptama-
mız hem de günümüz kapitalizmine dair analizlerde 
söz konusu yaklaşımın izlerini sürmemiz ve politik 
sonuçlarını daha iyi kavramamız mümkün olacaktır. 
ÜMDT’yi benimsemiş yaklaşımlar, toplumsal değişi-
mi ve insanların birbirleriyle kurdukları üretim iliş-
kilerini açıklarken insan-insan ve insan-doğa arasın-
daki ilişkileri sanki bunlar birbirlerinden tamamen 
bağımsız, iki ayrı ilişkiymiş gibi ele alırlar. Bu kavra-
yışın sonucu bu değer teorik yaklaşımın “toplumsal 
ilişkileri” üretim alanının dışında tanımlamasıdır. 
ÜMDT çizgisinde yer alan Cambridge Okulu’nu eleş-
tirirken Roosevelt tam da bu noktaya işaret eder:

Onların “toplumsal ilişkiler” tanımı sorunludur. Bu 
tür ilişkiler sadece üretim sürecinin dışında cereyan 
etmektedirler. Bunun bir sonucu olarak onlar üretimi, 
bir toplumsal mesele olmaktan ziyade bir teknik süreç 
olarak düşünmeye meylederler. (…) Toplumsal sınıf-
lara atıfta bulunduklarında bu daima üretim sürecine 
dışsaldır. Sınıflar, ancak bir ürün üretildikten sonra, 
onun bölüşümü üzerinde mücadele eden toplumsal 
kesimler gibi ele alınırlar (Roosevelt, 1980: 282, çeviri 
bize ait). 

Bu kavrayışın arkasında Marx’ın tüm klasik si-
yasal iktisat okulunun eleştirisinde öne çıkardığı üre-
tim tarzı kavramının yokluğu yatmaktadır.3 En genel 
anlamda üretim tarzı yalnızca içerisinde insanların 
üretim yaptıkları toplumsal ilişkiler kümesidir. Her 
üretim tarzının iki yönü ya da düzeyi vardır: Doğa-
nın sahiplenilme biçimi (üretimin teknik ilişkileri) ve 
ürünlerin sahiplenilme biçimi (üretimin toplumsal 
ilişkileri). Bir üretim tarzından diğerine geçişi müm-
kün ve onu birinden öbürüne farklı kılan temel dina-
mik, üretimin toplumsal ilişkilerinde, yani ürüne ve 
dolayısıyla artık ürüne el koyma şeklinde yatar. Örne-
ğin feodal ya da köleci toplumda artık ürüne ekonomi 

dışı güçlerce doğrudan el konulurken kapitalist top-
lumda (artık ürüne) sözde özgürlük temelinde meta 
değişiminin iktisadi yasalarına göre sahiplenilir. Oysa 
ÜMDT’ye dayalı analizlerde artık ürünün sahiplenil-
mesi “bölüşüm” adı altında toplumsal ilişkilerin mey-
dana geldiği tek düzey olarak ele alınırken doğaya sa-
hiplenme toplumsal olmayan doğal bir süreç olarak 
ele alınmaktadır. Güncel bir örnek olması bakımın-
dan Hardt ve Negri’nin şu ifadeleri başka türlü nasıl 
yorumlanabilir? 

Makineler üretir. Çeşitli aygıtları ve düzenleriyle top-
lumsal makinelerin daimi işleyişi onu kuran özneleri 
ve nesneleriyle birlikte bir dünyayı üretir. (…) Makine 
kendi geçerliliğini kendi sağlar ve kendini üretir, yani 
sistemiktir. Makine her tür çelişkinin içini boşaltan 
ya da çelişkileri etkisiz kılan toplumsal dokular örer; 
makine öyle durumlar yaratır ki, farkı zor yoluyla sil-
meden önce, sanki onu anlamsız bir kendini yaratıcı 
ve düzenleyici denge oyununa dahil eder (Hardt ve 
Negri, 2015: 50, 56).

ÜMDT’ye dayalı analizlerde üretim tarzını be-
lirleyen -Marx’ta olduğu gibi- üretimin toplumsal 
ilişkileri, yani dayandıkları sömürü biçimi değil; kul-
landıkları teknoloji biçimidir. Yine örneğin Hardt ve 
Negri’de bu bakış açısının hâkim olduğunu görüyo-
ruz: Hardt/Negri’nin İmparatorluk’ta ileri sürdüğü 
gibi, iletişim “sermayenin toplumu bütünüyle ve kü-
resel düzeyde kendi rejimine tabi kılmayı başardığı 
kapitalist üretim biçimidir.” (Aktaran Dean, 2014: 78).  

Marksist yaklaşımda sınıf mücadelesinin köke-
ni üretimin toplumsal ilişkilerinde yatar. Oysa ÜM-
DT’de bir kez üretim doğal ve tarihsiz bir süreç gibi 
ele alındığında, toplumsal sınıflar üretim ilişkilerin-
den koparıldığında, sınıf mücadelesi, piyasadaki eşit-
siz mübadeleye karşı bir güç mücadelesine indirgen-
miş olur. A. Shaikh’in vurguladığı gibi, “emek süreci 
bir kez teknik bir süreç olarak görüldüğünde, sadece 
‘bölüşüm’ ilişkileri gerçek anlamda toplumsal olarak 
görünür.” (Shaikh, 1987: 281). Başka bir ifadeyle bu 
yaklaşımda kârın kökeni üretim alanında yatmaz, zira 
üretim asosyal ve doğal bir süreç olarak görülmek-
tedir (Rowtorn: 1985: 27). Kâr, emeğin ürününden 
bir “kesinti” olarak değerlendirilip dolaşım alanında 
arandığında, emekçiler ile kapitalistler arasındaki te-
mel ilişki, dolaşım alanındaki bölüşüm ilişkileri üze-
rinden kurulacaktır.

Güç ilişkilerinin ve toplumsal sınıfların üretim 
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alanı dışında tanımlanması ister ekonomi politikte, 
ister sosyolojide ÜMDT’ye dayalı analiz yapan yakla-
şımların ortak bir politik sonuca varmalarına yol açar. 
Toplumsal eşitsizliklere yol açan etkenler (düşük üc-
ret, haksız rekabet, yüksek faiz, korumacılık vb.) ma-
dem dolaşım alanında siyasi güç dağılımının eşitsiz-
liğinden kaynaklanıyordur; o takdirde bir toplumda 
gücün eşit dağılımı için özellikle tüketim ve bölüşüm 
düzeylerini kapsayan dolaşım alanına dönük siyasi 
müdahaleler gereklidir. Ayrışma ise bu noktadan iti-
baren başlar: Söz konusu müdahaleyi kim yapacaktır, 
devlet müdahalelerinin sınırı nedir, sivil toplum ve 
kamusal alan nasıl genişletilebilir, yeniden üretim ala-
nı (alınan politik kararların denetlenebildiği, katılım-
cı ve dayanışmacı ilişkileri teşvik eden, kültürel ve zi-
hinsel dönüşümleri mümkün kılan sosyal kurumların 
geliştirilmesi) üzerinde ne tür toplumsal mücadeleler 
vermek gerekir vb. 

 
3.2- Günümüz Kapitalizmine Bakışta 
ÜMDT’nin İzleri
Şu ana kadarki tespitlerimizle kökeni Ricardo’ya da-
yanan ÜMDT’nin aslında teknolojik belirlenimciliğe 
dayalı bir (kapitalist) toplum teorisine dayandığını 
ortaya koymaya çalıştık. Şimdi asıl savımıza, gü-
nümüz kapitalizmini ele alan birçok yaklaşımda ve 
sol-eleştirel sosyal bilimlerde de oldukça yaygın olan 
bu değer-teorik akıma içkin olan teknolojik belirle-
nimciliğin izlerinin bulunabileceği savına geri döne-
lim ve bizce temsil kapasitesine sahip olduğunu dü-
şündüğümüz sınırlı örneklerle ve çarpıcı alıntılarla bu 
savımızı sınayalım.

Kabaca “post-kapitalist toplum” teorileri diye 
nitelendirebileceğimiz yaklaşımların -ki biz bu yazı 
kapsamında daha çok bunların “eleştirel” olanlarıyla 
ilgileniyoruz- hemen hepsinde kapitalizmin yeni bir 
evreye girdiği öne sürülmektedir. “Yeni ekonomi”ye 
karakterini veren ana dinamiğin bilişim teknolojileri 
olduğu, kapitalizmin artık, emeğin sömürüsüne da-
yalı bir birikim rejiminden yaratıcılığa dayalı bilginin 
sağladığı ürün hasatına el koyulan yeni bir birikimi 
rejimine evrildiği belirtilmektedir. Hardt ve Negri’ye 
göre, “Disiplin toplumundan kontrol toplumuna ge-
çişte yeni bir iktidar paradigması gerçekleşir ve bu 
paradigma toplumu biyo-iktidar alanı olarak gören 
teknolojiler tarafından tanımlanır” (Hardt ve Negri, 

2015: 45, vurgu bize ait). Keza Zygmunt Bauman da 
kapitalizmin “küreselleşme”sinde yeni teknolojile-
re belirleyici rol vermektedir: “… zamanı ve mekanı 
etkili bir biçimde işlevsiz kılan teknolojiler mekanı 
soymak ve yoksullaştırmak için fazla zamana ihtiyaç 
duymazlar. Bu teknolojiler sermayeyi gerçek anlamda 
küreselleştirir.” (Bauman, 1999: 86).

Günümüz kapitalizminde değerin kökeninin ve 
yaratılmasının da “üretici emeğin yeni doğası” ile bir-
likte dönüşüm geçirdiği ileri sürülmektedir. Hardt ve 
Negri bunu şöyle ifade ediyorlar: 

Artık-değer üretiminde önceleri kitlesel fabrika işçile-
rinin maddi emeğinin oynadığı merkezi rolü, bugün 
giderek daha fazla entelektüel, maddi olmayan ve ile-
tişimsel emek gücü oynamaktadır. O halde, bu yeni 
kapitalist değer birikimi sorununu sömürü mekaniz-
masının merkezine (ve dolayısıyla belki de potansiyel 
isyanın merkezine) oturtabilen yeni bir politik değer te-
orisi geliştirmek zorunludur (Hardt ve Negri, 2015: 51).

Jodi Dean ise değer yaratmayı bizzat iletişim şe-
bekesiyle ilişkilendirmektedir: 

“İletişim kapitalizmi”nde “kapitalist üretkenlik ileti-
şim süreçlerini kendine mal etmesinden ve sömür-
mesinden kaynaklanır. (…) iletişim sermayeye hiz-
met eder. (…) Sosyal ilişkilerin kapitalizm için değer 
yaratması, fantastik meta biçimlerine bürünmesini 
gerektirmez. Şebekeleşmiş, kişiselleşmiş iletişim ve 
enformasyon teknolojileri sayesinde, kapitalizm değe-
re el koymanın daha doğrudan bir yolunu bulmuştur 
(Dean, 2014: 78). 

Günümüz kapitalizmini niteleyen, görüşlerini 
aktardığımız yazarlara göre, her biri “ortak varoluş” 
(“müşterekler” ya da “kamusallık” da denilmektedir) 
diye nitelenen bilgi ve iletişimin üretkenliğine serma-
yenin el koymasıdır. Burada Ricardo’nun “net ürün”ü 
topraktan sağlanan verimlilik artışlarında değil, artık, 
kolektif emek sürecinin ürünü olan iletişimin sağladı-
ğı verimlilik artışlarında ifadesini bulmaktadır. Böy-
lesi bir kavrayış ister istemez şu soruyu beraberinde 
getirir: Bolluk ya da fazlalık varsa ve bilgi ya da ileti-
şim ürünleri hepimizin ortak malıysa, el koyma niçin 
bir sorun haline gelsin? ÜMDT çerçevesinden kapi-
talizme bakan yazarların bu soruya cevabı şebekeleş-
miş üretimin ve “yaratıcı iletişim emeğinin” mümkün 
kıldığı değer artışına örneğin Facebook, Amazon gibi 
tekelci internet şirketlerinin el koyduğudur. Oysa “ile-
tişim kapitalizmi”nde Hardt’a göre fikirler ve duygu-
lanımlar sınırsız bir biçimde aktarılabilir, erişilebilir, 
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ifade edilebilir: “Azami üretkenliği sağlamak açısın-
dan, fikirler, imgeler ve duygulanımlar ortak varoluş 
olmalı ve paylaşılmalıdır. Bunlar özelleştirilince sahip 
oldukları üretkenlik çarpıcı biçimde azalır.” (Aktaran 
Dean, 2014: 88). Ya da yine onların ifadesiyle “Biliş-
sel emekçilerin merakını, canlılığını ya da bilgi açlı-
ğını disiplin altına almak ya da bastırmak yönündeki 
her türlü çaba onların verimliliğini azaltır.” (Hardt ve 
Negri, 2012: 67).     

Söz konusu yazarlar günümüz kapitalizminde 
asıl toplumsal sorunun ve eşitsizliklerin burada yat-
tığı kanısındadırlar. Örneğin Hardt ve Negri’ye göre 
neoliberalizm ya da “iletişim kapitalizmi” ortak olan 
şeylerin (bilgi, dil, imgeler ve duygulanımlar) bir gas-
pıdır (Aktaran Dean, 2014: 73). Dean’in ifadesiyle:

Her kişi ifade eden, hisseden, iletişime giren bir varlık 
olarak üretken olduğu ölçüde ve herkes iletişime dö-
nük karşılıklı ilişkilerinde üretken olduğu ölçüde (bizi 
oluşturan toplumsal özü birlikte ürettiğimiz ölçüde) 
her türlü mülkiyet ya da kâr açıkça hırsızlıktır (Dean, 
2014: 93).

Görüldüğü üzere kapitalizmde sömürü kavramı, 
Marx’ın tanımladığı anlamından kayarak Ricardocu 
bir rant teorisine (Negri’nin ifadesiyle “politik değer 
teorisi”ne) kaymaktadır. S. Žižek’ten aşağıdaki çarpıcı 
alıntılar, bu kavrayışı gayet güzel özetlemektedir:

Böyle bir toplumda eğer sömürü varsa bu sömürü o 
kadar da kapitalistlerin işçileri sömürmesi değil, kapi-
talistlerin ve işçilerin bütün üretici katmanlarının çalış-
mayanlar tarafından sömürülmesidir (Žižek, 2012: 63).  

Milyonlarca insan hâlâ onların (Bill Gates ve Micro-
soft’u kastederek) yazılımlarını satın alıyor, çünkü 
Microsoft pratik olarak bu alanlarda bir tekel konu-
mu yaratarak, Marx’ın “genel akıl” (general intellect) 
dediği şeyin (ki bununla bilimden pratik uzmanlığa 
değin bütün biçimleriyle kolektif bilgiyi kastediyordu) 
somutlaşmış biçimi olarak, kendini neredeyse evren-
sel bir standartmış gibi kabul ettirmeyi başardı. Gates 
fiilen genel aklın bir kısmını özelleştirdi ve bunun so-
nucunda doğan rantı temellük ederek zenginleşti. (…) 
Ortaya çıkan sonuç, Marx’ın bekliyor göründüğü gibi, 
kapitalizmin kendini dağıtması değil, emeğin sömü-
rüsünden elde edilen kârın, kademe kademe, bilginin 
özelleştirilmesiyle el konan ranta dönüştürülmesidir 
(Vurgular bize ait, Žižek, 2013: 56). 

Günümüz kapitalizminin yeni bilişsel teknolo-
jileri sayesinde kapitalist çalışma ilişkilerinin değiş-
tiğine dair benzer bir kavrayışı Hardt ve Negri’de de 

görüyoruz:
Ancak kapitalist çalışma ilişkileri değişti. Kapitalist 
üretimin ağırlık merkezi artık fabrika içinden fabrika 
duvarlarının dışına kaydı. (…) Bu kaymayla birlikte 
sermaye sahibiyle işçi arasındaki asli ilişki de değişir. 
Artık sermaye sahibinin kâr elde etmek için fabrikayı 
denetlemesi, işçiyi yönetmesi ve disiplin altına alması 
tipik bir sömürü biçimi değildir. Bugün sermaye sa-
hibi artık sahneden çekilmiş durumda ve işçiler daha 
özerk bir şekilde zenginliği yaratıyor. Sermaye sahibi 
servetini asıl kâr olarak değil, kira (rant) yoluyla edi-
niyor (Hardt ve Negri, 2012: 20).     

Söz konusu kavrayışın burada bizim ÜMDT ola-
rak tanımladığımız Ricardocu bakış açısıyla aynı var-
sayımları paylaştığını görüyoruz: Bireysel ve kolektif 
üreticinin öznel yaratıcılığıyla birlikte ortaya çıkardığı 
zenginliğe, verimlilik artışına dolaşım alanında -piya-
sadaki eşitsizliklere yol açacak şekilde- gücü elinde 
bulunduran bir sınıf ya da kesim (orada toprak sahibi, 
burada tekel) rant olarak el koymaktadır.  

ÜMDT’ye dayalı yaklaşımlar açısından kritik 
önemde olan, “Teknolojik gelişmenin nimetlerin-
den tüm toplumsal çıkar grupları nasıl faydalanır ve 
sonuçta toplumsal uzlaşı nasıl sağlanır?” sorusunun 
cevabı, mevcut kurumsal yapıların reformlarla dönüş-
türülmesi ve toplumun daha çoğulcu ve katılımcı poli-
tika biçimleriyle düzenlenmesinde yatmaktadır. Hardt 
ve Negri aslında ÜMDT’nin arka planında yatan soru-
nu gayet açık bir şekilde ifade ederler: “Sorun, özünde, 
kurumların, iyilerin ve kaynakların demokratik katı-
lım yoluyla, ortaklaşa, verimli bir biçimde yönetilip 
yönetilemeyeceğidir.” (Hardt ve Negri, 2012: 74).

Aralarındaki bütün vurgu farklarına rağmen 
(özellikle devleti ya da sivil toplumu öne çıkaran) bu 
değer-teorik yaklaşımların büyük ölçüde ortaklaştık-
ları nokta, farklı toplumsal sınıfların birbirleriyle yarı-
şan çıkarlarını uzlaştırabilmek üzere “insan haklarını” 
temel alan ve “kamusal alanı” genişleten demokratik 
ve etik yönetim tarzları oluşturmanın gerekliliğidir. 
Hardt ve Negri’nin yönelttikleri “politik ve anayasal 
tartışma yeniden açılmalı. Ve bugün talep edilen radi-
kal değişiklik yalnızca içerik (özel ve kamusal olandan 
ortak olana) değil, aynı zamanda biçim değişikliğidir 
de. İnsanlar ortak olanla nasıl sıkıca ilişki kurabilir 
ve nasıl demokratik karar alma sürecine doğrudan 
katılabilir?” (Hardt ve Negri, 2012: 51) sorusu bu 
yönde bir çabanın ifadesidir. Onların “demokratik 
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yönetişim”in kurumsallaşması diye adlandırdıkları 
bu süreçte amaç ortak olanın alanında “Magna Car-
ta” benzeri yeni bir anayasal sürecin yolunu da çizen 
mücadelelerle bazı hakların güvence altına alınması-
dır: Ortak olana serbestçe giriş ya da erişim, servetin 
dağılımında eşitlik ve ortak olanın korunup sürdürül-
mesi (Hardt ve Negri, 2012: 59).

Günümüz kapitalizmini ÜMDT bakış açısıyla 
ele alan yaklaşımlarda siyasi mücadelenin ana ama-
cı, “teknik nesnellik ile politik öznelliğin karşıtlığı”nı 
(Hardt ve Negri, 2012: 118) aşmaktır. Burada Ricar-
docu ÜMDT ile paralelliği göstermesi bakımından 
iki noktanın altı çizilmelidir. Birincisi bu karşıtlığı aş-
mada bölüşüm alanına odaklanılmış olması, ikincisi 
bölüşümün daha adil, etik ve insan haklarını gözetir 
olması bakımından yönetim ve iletişim tarzının (Har-
dt ve Negri’nin “öznellik” diye ifade ettikleri boyutun) 
oldukça önem taşımasıdır. J. Dean “yeni kapitalizmin” 
bölüşüm boyutunu şöyle vurguluyor: 

O halde asıl sınav ortak varoluşu bölüştürmede dire-
terek ve bu bölüşümü yoğunlaştırarak, mevcut pratik-
lerden kopmadır. (…) O halde iletişim kapitalizminin 
toplumsal özü sömürmesini sağlayan pratiklerde ısrar 
etmek, bölüşmeyi komünist bir tasarı adına bir silah 
olarak kullanmaktan kaçınmaktır. Bölüşme ortak 
varoluştur. Onu ele geçirmeliyiz (Vurgular bize ait, 
Dean, 2014: 93).

Hardt ve Negri ise bir “karşıtlık” olarak ifade et-
tikleri bu gerilimin ortadan kaldırılmasında yeni bir 
yönetim tarzı arayışının gerekli olduğunu şöyle dile 
getiriyorlar:

Analizimiz şimdi bu maddilik düzeyine inmeli ve ora-
da yönetim paradigmasının maddi dönüşümünü araş-
tırmalıdır. Yani toplumsal gerçekliğin üretim araçları 
ve güçleriyle birlikte onu harekete geçiren öznellikleri 
keşfetmemiz gerekiyor” (Vurgular bize ait, Hardt ve 
Negri, 2012: 43).

Hardt ve Negri yeni bir yönetim paradigması 
oluşturabilmek için verilecek siyasi mücadelelerde 
asıl sorunu, “iletişimsizlik paradoksu”nda gördük-
lerini şöyle ifade ediyorlar: “Bu kuşkusuz çağımızın 
merkezi ve en ivedi politik paradokslarından biridir: 
Kıvanç duyduğumuz iletişim çağında mücadeleler her 
şeyi yapmış, ama iletişim kuramamıştır.” (Vurgular 
bize ait, Hardt ve Negri, 2012: 75).
 

4- Sonuçlar
Bu yazıda günümüzde “eleştirel” sosyal bilimlerde 
yaygın olan post-kapitalizm” teorilerinin, aslında kö-
keni Ricardo’ya dayanan, ÜMDT’nin güncellenmiş 
birer çeşidi olduğu savını ileri sürdük. Yazının sınır-
ları içinde bu savımızı söz konusu teorilerin iyi birer 
temsilcisi olabileceklerini varsaydığımız düşünürlerin 
görüşlerinden yaptığımız alıntılarla ilişkilendirme-
ye ve böylece aradaki bağıntıları göstermeye çalıştık. 
Yazının başında belirttiğimiz gibi bu yazı söz konu-
su savımızı sınamak bakımından giriş niteliğinde bir 
deneme olmanın ötesine geçmeyi hedeflemiyordu. Bu 
bakımdan Marx tarafından temelleri atılmış olan ve 
günümüze kadar süregelen Marksist geleneğin ÜM-
DT’ye yaptığı eleştiriye olanca zenginliği içinde gire-
memekle birlikte yer yer önemli olduğunu düşündü-
ğümüz bazı eleştiri unsurlarına değindik. 

Ricardo’nun temellerini attığı ve daha sonra çeşitli 
siyasi ve düşünsel akım tarafından kapitalizmin geliş-
me dinamiklerine göre geliştirmiş olduğu ÜMDT’nin, 
kapitalist toplumun kavranmasında diğer değer-teo-
rik (neoklasik iktisadın öznel tercihe dayalı değer te-
orisi ve Marksist iktisadın soyut emek değer teorisi) 
yaklaşımlardan ayırt eden özelliklerini ele aldık. Söz 
konusu özellikler dikkate alındığında “post-kapitalist 
toplum” teorilerinin (çeşitli düşünürlerinin ve akım-
larının aralarındaki vurgu farklarına rağmen) değerin 
kökeni ve nerede yaratıldığından, kapitalist toplum-
da çeşitli eşitsizliklere yol açan çelişki ve gerilimlerin 
nerede yattığına ve nihayet toplumsal sorunun çözü-
münde hangi politikaları önerdiklerine kadar ÜMDT 
ile bir dizi ortak varsayımı paylaştıklarını göstermiş 
olduğumuzu umuyoruz. 

Bu tespitlerden hareketle vardığımız sonuç şöyle 
özetlenebilir: “post-kapitalizm” teorileri, aralarında-
ki bazı vurgu farklarıyla birlikte, esasen ÜMDT’nin 
önermelerinden hareket etmektedirler ve kapitalizm-
de değişimin ana dinamiği olarak teknolojiye belirle-
yici rol verdiklerinden teorik temelleri bakımından 
açık ya da örtük olarak teknolojik belirlenimcilik ile 
malûldürler. 

Belki tam da bu noktada şu soruya cevap vermek 
gerekir: Adeta Ricardo’cu değer teorisini ihya eden 
“post-kapitalist” teorilerin günümüzde eleştirel sos-
yal bilimlerde yaygın olmasının maddi temeli nedir? 
Bizim kanaatimize göre bu sorunun günümüz kapi-
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talizmini belirleyen iki tarihsel koşulu dikkate ala-
rak cevaplanabileceğidir. Bunlardan biri son 30 yıla 
damgasını vuran kapitalizmin uzun krizidir, diğeri ise 
1990’dan itibaren Doğu Bloku’nun çökmüş olmasıdır. 
Her iki dünya tarihsel gelişmenin söz konusu teorileri 
geliştiren çoğu sol aydının hem bir “komünist ufuk” 
bakımından yenilgi psikolojisi hem de ağır toplumsal 
maliyetlere gebe kriz koşullarında duydukları endişe 
karşısında verdikleri tepkinin bir yansıması olduğunu 
söyleyebiliriz.4  

Marx’ın ve Engels’in döneminde Proudhon ve 
diğer bayağı sosyalistler, küçük üreticilerin yaratıcı-
lıklarını ve verimliliklerini artırırken piyasada karşı-
laştıkları eşitsiz mübadele koşullarına isyan etmeleri-
ne ve dolaşım alanında özgürlük ve eşitlik taleplerini 
dile getirmelerine tercüman olmuşlardı. Onlar işçi-
nin burjuva ahlakçılığının uygulanmasıyla ve çeşit-
li reformlarla kurtarılabileceklerini düşünmüşlerdi. 
Bizce de günümüzde çeşitli “post-kapitalist” teorileri 
geliştiren aydınlar bir yanda yenilgi öte yanda endişe 
psikolojisi altında, “yaratıcı sınıf ” ya da “yeni orta sı-
nıf ” dedikleri günümüz küçük burjuvalarının ya da 
“bilişim işçileri”nin hislerine tercüman olmaktadırlar. 
Zygmunt Bauman bu ruh halini gayet iyi ifade ediyor: 

“Hareket halinde olmak” yeni hiyerarşinin tepesinde-
kilerle dibindekiler için kökten farklı, zıt anlamlıdır; 
bu iki uç arasında gidip gelen “yeni orta sınıf ” bu zıt-
lığın asıl yükünü taşımakta ve sonuç olarak yoğun bir 
varoluşsal belirsizlik, endişe ve korku içinde yaşamak-
tadır  (Vurgu bize ait, Bauman, 1999: 11).

İşçi sınıfına ve sınıf mücadelesine arkasını dönen 
sol aydınların “teknoloji fetişizmi” karşısında yıllar 
evvel Walter Benjamin’in bir “işaret fişeği” niteliğin-
deki uyarısını bir kez daha hatırlamakta fayda var: 

Konformizm, başından beri bir parçası olduğu Sosyal 
Demokrasi’nin sadece siyasi taktiklerinde değil, eko-
nomik görüşlerinde de kendini gösterir. Sosyal De-
mokrasi’yi sonradan çöküşe sürükleyen nedenlerden 
biri de odur. Hiçbir şey Alman işçi sınıfını, akıntıy-
la birlikte hareket ettiği kanısı kadar yozlaştırmadı. 
Teknolojik gelişme, işçi sınıfının da içinde birlikte 
yol aldığını sandığı ırmağa hız veren bir eğim olarak 
görüldü. Bu noktadan, teknolojik ilerlemeyle birlikte 

yürüyen fabrika işçiliğinin kendi başına bir siyasi ka-
zanım olduğu yanılsamasına sadece bir adım kalmıştı. 
(…) Çok geçmeden Josef Dietzgen “çalışmanın çağı-
mızın kurtarıcısı olduğu”nu tüm dünyaya müjdeliyor-
du: “Emeğin koşullarındaki iyileşme şimdiye kadar 
hiçbir kurtarıcının başaramadığını sonunda gerçek-
leştirebilecek bir zenginlik ortaya çıkarmaktadır”. Bu 
kaba Marksizm yorumu, emek işçilerin tasarrufunda 
olmadığı halde, ürünlerinin nasıl olup da onların ya-
rarına olacağı sorusunu pek dikkate almaz. Gözünü 
doğaya hâkim olma sürecindeki ilerlemeye dikip, top-
lumsal gerilemeyi fark etmez. Daha sonra faşizmde 
karşımıza çıkacak teknokratik eğilimler burada şim-
diden görünmektedir (Benjamin, 1995: 44-45).

 

"Post-kapitalizm" teorileri ve teknolojik belirlenimcilik

4  Günümüz “eleştirel” teorilerinin yenilgi psikolojisiyle olan iliş-
kilerinin tarihsel arka planını iyi özetleyen bir çalışma bkz. R. 
Keucheyan (2016)  Aklın Sol Yarısı- Yeni Eleştirel Düşünceler 
Atlası, çev. Selen Şahin, İstanbul: İletişim.
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Francis Wheen, Marks’ın Kapital’inin yazılışı ve öykü-
sünü anlattığı biyografik denemesinde “diyalektiğin 
şairi” olarak betimlediği Marks’ın, çarpıcı karşıtlıkları, 
hicivleri kullanma biçiminin etkileyici bir anlatımını 
verir. Bu karşıtlıklar, Marks’ın tüm çalışması boyunca 
ön plana çıkarılırlar. Bir yanda sermayenin boyundu-
ruğuna aldığı bilimi üretime uygulayan kapitalist üre-
tim vardır, diğer yanda ise ağır sömürü koşulları. Bir 
yanda üretimin bilgisini soğurup kendinde toplayan 
makine sistemi, teknik ve teknolojinin “göz kamaştı-
ran” yüceltilişi vardır ama bu kamaşma geçince ortaya 
çıkan toplumsal koşullar diğer yanda durmaktadır. 
Üretimin bilgisinden soyulup, makinanın uzantısı ha-
line gelen, kötü çalışma koşulları içinde oradan oraya, 
işsizlikten vasıfsızlığa savrulan emekçi yığınları. 

Siber Proletarya, Dijital Girdaba Kapılmış Küresel 
Emek kitabında Nick Dyer Witheford da, bu toplum-
sal karşıtlıkları kullanıyor. Dijital teknolojilerin tarih-
sel gelişimini incelerken, aynı zamanda üretim ilişki-
lerinde yarattığı çarpıcı karşıtlıkları ortaya seriyor. 

Kitap, kendi kendini yöneten (Kibernetik), oto-
matik makinaların yani otomasyon sistemi ve bilgi-
sayarların ve iletişim ağlarının bulunuş ve geliştiriliş 
hikayeleri üzerine zengin bir tarihsel toplumsal bilgi 
verdiği gibi aynı zamanda bu yüksek teknolojinin üre-
tim zincirindeki ağır çalışma koşullarını da sergiliyor. 
Örneğin akıllı telefonların girdilerinde kullanılan 
koltanı çıkartan maden emekçilerinin koşullarını ya 
da elektronik bileşen üreten Foxconn şirketindeki işçi 
intiharlarını da çarpıcı biçimde işliyor. Bu anlamıyla 

sibernetiğin toplumsal bir tarihini sergilerken aynı 
zamanda “sibernetik kapitalizmin” dünya üzerinde 
emeği, sınıf bileşimini farklılaştıran girdabını, bu gir-
dabın farklı sınıf kesimleri için ve dünyanın farklı böl-
gelerindeki etkisini anlatıyor. 

İşte burada yazar, tüm kitap boyunca okura, dü-
şüncesinin işleyişinde yardım edecek üç metafor, me-
caz veriyor. İlki girdap, ikincisi, Vampirler, üçüncüsü 
ise Oz Büyücüsü’nün hikayesindeki parçalanma, de-
neyimleyerek bir araya gelmeye ve birleşmeye dayalı 
kurtuluş fikri. Biz ilkini biraz ayrıntılandıralım, geri-
sini okura bırakalım. Girdap, fiziksel olarak aslında iki 

Sibernetik girdabında farklılaşan 
proletarya
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karşıt kuvvetin ya da yüksek basınç içerisinde alçak 
basınç merkezinin yarattığı boşluğun anafor etkisidir, 
Temel özelliği bu iki karşıt kuvvet (potansiyel farklı-
lıktan doğan kuvvet) döngüsel bir etki yaratırken, et-
kisine aldığı parçacıkları merkeze ve dibe ya da hava-
daki hortum ise yukarıya doğru çekme etkisine sahip 
olmasıdır. Yazar, üç temel alanda, üretim, dolaşım ve 
finans alanında karşıt akıntıların, canlı emekten artı 
değer soğurarak yukarı doğru hortumladığını betim-
lemektedir. Aşağıdan yukarıya doğru, yani üretim 
alanından finansa doğru giderken, üretim alanında 
ücretli emek ile sermaye arasındaki karşıt ilişki, sonra 
dolaşımda alış ile satış arasındaki karşıt ilişki ve kre-
di ile borç ilişkisi, üretimde sömürülen bu artı değeri 
yukarı katmanlara kadar taşırken, yerküredeki prole-
taryayı da sınıf bileşimi olarak biçimlendirmektedir. 

Yazar, proletarya kavramını ön plana çıkarıyor 
çünkü kapitalizmin ağlaşan üretim zincirleri ve kü-
reyi hakimiyetine alan sömürü ilişkileri, işçileri gü-
vencesizleştirmiş, işsizlik ile işe girmeyi sistemin gir-
daplarının etkilerine bağlı hale getirmiştir.  Proletarya 
kavramı işçi sınıfı kavramından ayrı olarak işsizleri ve 
işsizliği de içermektedir. İşsiz de olsa, üretim süreci 
tarafından emilip kusulsa bile potansiyel olarak üc-
retli emekten başka yolu olmayana proletarya dendiği 
için yazar bu kavramı tercih ediyor. 

Üretim, dolaşım ve finanstaki bu girdabın prole-
taryayı nasıl biçimlendirdiğini, dünya üzerinde nasıl 
dağıttığını ve farklılaştırdığını irdeleyen Witheford, 
girdabı yaratan tersine akıntıların dünya üzerine ya-
yılarak farklı yönleri açığa çıkardığını vurguluyor. 
Küresel emekçi nüfusu, ağ haline gelen tedarik zincir-
leri, esnek üretim sistemleri sayesinde vasıflı, vasıfsız, 
nitelikli emekten vasıfsız emek yoğun işçilere farklıla-
şan biçimde gezegen üstüne yayarken aynı zamanda 
otomasyon ve algoritmaya dayanan yazılımların yö-
nettiği üretim ve dolaşım ağları sayesinde bir kısmı-
nın da işsiz ve boşta kaldığını belirtiyor. 

Bu girdabın son zamandaki biçimini belirleyen 
sibernetik teknolojinin gelişimidir. Bunun tarihsel 
toplumsal koşullarını incelemeye bir bölüm ayırıyor. 
ABD’deki otomobil sanayisinin merkezi olan Detro-
it’te, bu teknolojinin gelişiminin yansımalarını irde-
liyor. 

Bir yanda yüksek nitelikli yazılımcıları, tasarım-
cıları, hackerlarıyla diğer yanda ise bileşen imalatında 

zehirli gazlar soluyan emekçileriyle Silikon vadisi di-
ğer bir bölümün konusu. 

Yüksek teknolojinin gerektirdiği göreli özerkliğe 
sahip iş biçimleri, parıltılı, yaratıcılık ve oyunu iç içe 
geçirip çalışanının zihinsel emeğini “en verimli” bi-
çimde sömürmeye yönelik işyerleri bir yandadır, diğer 
yanda ise Foxconn gibi ağır ve sürekli çalışma koşulla-
rı yüzünden işçilerin intihar ettiği çalışma koşulları ve 
intiharı engellemek için bina duvarlarına ağlar ören 
işyerleri vardır. Witheford bu çarpıcı karşıtlıklardan 
yararlanır ve bunların yer yer ayrıntılı betimlemeleri-
nin yanında, tarihsel gelişimini de sergiler.

Silikon vadisinden Çin’e giden yol, bu siberne-
tik teknolojisinin etkisindeki girdabın, dünyadaki 
üretim ve emek koşullarını belirlemesinin çarpıcı ve 
karşıt örneklerini verir. Akıllı telefona parça üreten 
kapitalist şirketin emekçilerinin kötü ve uzun çalışma 
koşulları, güvencesizlik ve geleceksizlik yüzünden in-
tiharları karşısında kapitalistin çözümü, bina etrafına 
ağ örmekte bulması gibi vahşi sömürünün çarpıcı ör-
neklerini sunarken, “parıltılı bir teknolojik gelişimin” 
karşıtlıklarını, bu değişimi, farklılaşmayı göstermek 
için kullanıyor Witheford. 

Küba ve Brezilya’nın şeker kamışı kesen emekçi-
sinin yerini biyoyakıt üretimi için hasat yapan robot-
lar alıyor. Sicilya’daki balıkçıların, Galiçya’da konserve 
fabrikasındaki kadınların yerini, dev trol gemileri, 
dondurucu işlevi olan proseslere sahip fabrikalar alı-
yor. 

Sonraki bölüm akıllı telefon ve mobil teknoloji-
lerin, ağlaşmanın gelişimini irdeliyor. Yazar, kablosuz 
iletişimin, sermayenin küresel ölçekte hakimiyetine 
yeni bir yoğunluk verdiğini belirtiyor. Witheford, 
üretim koşullarındaki değişimi her seferinde emek-
çinin çalışma koşullarındaki değişimle tamamladığı 
gibi aynı zamanda emekçinin direnç, direniş ve mü-
cadelesinde bu teknolojileri kullanma olanaklarını da 
örneklendiriyor. Aynı zamanda bunun olanaklarına 
işaret ediyor. 

Daha sonra sibernetik teknolojilerinin, bilgisayar 
ve ağ teknolojilerinin yarattığı sınıf içi farklılaşma-
ları, sınıf bileşimlerini kavramlaştırıyor. Köylülüğün 
yıkımı ile başlayan, ücretli emekçilerin sanayi dışın-
da geniş “hizmet” sektöründe güvencesiz ve ağlaşmış 
işlerde esnek çalışmasına yayılan, dijital mesleklerde 
çalışan profesyonellerden bir fabrika haline gelen üni-
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versitelerle yaygınlaşan nitelikli ücretli emekçi kesim-
lere farklı bileşimleri tarif ediyor. 

Bu sınıfsal farklılaşmanın 2008’deki mali çöküş-
ten sonra dünyanın farklı yerlerine yayılan mücade-
lelerin gerçekte adlandırıldığı gibi “facebook devrimi” 
olup olmadığını irdeliyor.  

Kitabın bütününde, internet ve sosyal medyanın 
direnişler, mücadele ve ayaklanmalardaki rolü irde-
lenirken, öncelikle bu koşulları üreten emekçiler ve 
üretim süreci kavramsallaştırılıyor. İnternet ve sosyal 
medyanın bu direnişçiler tarafından kullanılması da 
bu temelde açıklanıyor. Kitap bu yönüyle, sibernetik 
teknolojilerinin kapitalist üretimde yarattığı değişim-
leri ve sınıfsal sonuçlarını, sınıf bileşiminin oluşumu-
nu irdelediği gibi patlak veren mücadelelere olan etki-
lerini de açıklıyor. 

Yazar, daha önceki kitabı Siber Marx’ta da tekno-
lojinin tarihine toplumsal üretim ilişkileri yani kapi-
talist üretim ilişkileri ve sınıf mücadeleleri üzerinden 
bakmıştı. Teknolojik gelişmeye dair öne çıkan iki ku-
ramsal yaklaşımı eleştirmiş, onu reddeden Luddistler 
ile onu temel devindirici olarak alan iyimser görüşün, 
hatta ivmelendirmeci (accelerationist) görüşün iki-
sinden de ayrı, onları içerip aşan bir bakış açısı takın-
mıştı. Özellikle, sınıf bileşimi ve sınıf mücadelesine 
verdiği önem, Siber Marx’ı önemli kılan nedenlerdi. 
Benzer bir yaklaşım, Siber Proletarya kitabında da gö-
rünüyor. Bu kitapta özellikle belirtiyor: Sibernetiğin, 
dijital teknolojilerin ve iletişim ağlarının gelişmesi ile 
birlikte toplumsal sınıflar kavramı, “toplumsal varlığı-
mızla daha az değil aksine daha gerçek ve daha geniş 
kapsamlı, her yeri kuşatan” biçimde ilgili hale gelmek-
tedir. 

Kitabın en önemli yönü de bu yön. Sibernetik ile 
açılan dijital teknolojiler çağında, tüketimci bireyi, bi-
reysel yöntemi, bireylerin davranış kalıplarını öne çı-
karan bakıştan önce sınıfların, sınıfsal çelişkinin hala 
dünyayı değiştiren esas neden alınarak yöntemsel bir 
ayrım yapılması. Sınıf mücadelesi toplumsal üretim 
ilişkilerini değiştirirken, sibernetik kapitalizm ile bir-
likte sınıflar, üretimin yapısı nasıl değişiyor? Yazarın 
temel sorusu budur. Burada kapitalizmin derin çeliş-
kilerini ve aslında devinen çelişki olarak sermayenin 
kendisini anlatan ikiliklerden yararlanır. Bunları se-
rimlediği gibi, bunların tarihsel gelişimlerini de açıklar. 

Kitabın diğer önemli tezlerinden birisi, siberne-

tik teknolojilerinin, otomasyon ve ağ teknolojilerinin 
her durumda işçinin yerini almak yerine, bazen me-
kana yayıldığını göstererek ikili yapısını sergilemesi-
dir. Sadece işçinin yerini alan robotlar ve teknolojiden 
bahsetmez. Üretim ağlarını dünyaya yayarak, geniş 
bir yelpazeyi birlikte barındıran, ağlarını sömürü-
nün her alanına atan yapısını da betimler. Özellikle, 
emek yoğun, geçici, güvencesiz, uzun ve kötü çalışma 
koşullarında maden işleri yürüten, bileşenlerin mon-
tajında ya da içerik denetlemek üzere ucuza çalışan, 
çağrı merkezlerinde veri merkezlerinde ucuza çalışan 
genç diplomalı işsizler ile eğitim fabrikasından çıkıp 
güvencesiz çalışan tüm işçilerin bileşimini betimler. 
Bu yapı ağlar ve bilgisayarlar sayesinde eşitsiz biçimde 
dünya üzerine yayılmış, bu sayede sadece vasıflı işçile-
ri değil vasıfsız işçileri de güvencesizleştirmiştir. 

Kitap, dijital teknolojinin tarihsel toplumsal 
gelişimini ayrıntılı ve zengin içerikle vermekle kal-
mamakta, sınıfsal dinamiklerini ve dünyanın çeşitli 
yerlerindeki emekçiye yansımasını canlı bir biçimde 
vermesi açısından doyurucu bir kitaptır. Okur, siber-
netik ve ağ teknolojilerinin toplumsal üretim ilişkileri 
ile ilgisini, vampire benzetilen sömürücü sınıfın yeni 
teknolojiler ile ilgisini güncel örnekleri ve mücadele 
dinamikleri ile izleyebilme ve anlayabilme olanağını 
bulacaktır. 
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