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Giriş: 

I. Son zamanlarda Türkiye ekonomisini anlama ve açıklamaya yönelik tüm analizlerde üç farklı 

tartışma belirleyici konuma geçmiştir. Bunlar;  

(i)-ekonomik ilişkilerde kamusal girişimciliğin ekonomideki ağırlığının azaltılması 

(özelleştirme)/azaltılmamasıyla ilgili tartışmalar, 

(ii)-ekonominin içinde bulunduğu olumsuzluklara neden olarak gösterilen  rant ekonomisi analizi 

üzerine düşünceler, 

(iii)--ekonomiyi   olumlu yönde etkileyeceği düşünülen küçük ve orta boy işletmelerin önemi 

üzerine yapılan vurgulardır.  

Farklı kaygılarla ekonomik analizlerde belirleyici olan bu üç konunun yanı sıra,  ülke ekonomisinin 

oldukça kötü denebilecek bir performans gösterdiğine ilişkin düşünce ise değişik amaçla yapılan 

analizlerin ortak kabulü olmuştur. Ekonominin kötü bir performans gösterdiğine ilişkin düşüncenin 

belirleyici olmasıyla yukarıda sıralanan üç farklı tartışma/ konu arasında yakın bir ilişki vardır. 

Yapılan değerlendirmelerde ekonominin olumsuz denen bugün ki koşullardan kurtulması için, 

yukarıda sıralanan konular birer engel ya da çözüm olarak ileri sürülüyor.  

II. Yukarıda sıralanan olguların Türkiye ekonomisi açısından belirleyici olduğu bir gerçek  

olmakla birlikte, bu gerçekliğin nasıl analiz edileceği konusunda pek sağlıklı bir durumda 

olmadığımızı belirtmemiz gerekiyor.  Ekonomik analizlerde karşılaşılan sorunların temelinde 

kullanılan metodoloji yatmakla birlikte, bu metodolojinin varlığı ya da seçimi sistemin yeniden 

üretilme mekanizmalarıyla ilişkilidir. Fakat biz bu çalışmada daha çok sorunun metodolojik boyutu 

üzerinde duracağız. 

                                                           
* Başlıkta belirtildiği üzere çalışma tamamen deneme niteliğinde ve devam eden bir çalışmadır. Türkiye ekonomisine ilişkin 
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bulunan sevgili İzzettin Önder’e, ve çalışmanın yazım dilini düzeltmeme yardımcı olan sevgili Tahir Mutlu’ya teşekkür 
ederim. Hiç kuşkusuz çalışmada varolan eksik ve hatalardan tamamen  çalışmanın yazarı sorumludur.  
** Marmara Üniversitesi-Kalkınma Ekonomisi 



Türkiye ekonomisi üzerine yapılan analizlerde metodolojik olarak üç önemli sapmanın olduğunu 

belirtmemiz gerekiyor;  

-Ekonomik yaşama ilişkin analizlerde ilk olarak üzerinde durulması gereken  metodolojik hata, 

ekonomik yaşamı makro değişkenler doğrultusunda aşırı genelleştirmeler (over generalization) 

dolayında analiz etme eğilimidir. Bu analizlerde genel olarak yatırım, tüketim, büyüme, GSMH gibi 

bütüncülleştirilmiş makro değişkenler kullanılıyor. Ekonomik analizlerde belirleyici olan bu tür 

yaklaşımlar, kapitalist ekonomiye içkin olan farklı sınıfsal konumları ve dahası sınıf içi farklılıkları 

analiz etmemizi önlüyor.  

- Son dönemlerde belirleyici olan ikinci metodolojik hata/yönelim,  ekonomik yaşam ve dahası 

toplumsal yaşamı oluşturan tekil olguların, bütünsel dinamiklerle ve gerçeklikle olan  ilişkilerinin 

kurulmasıdır.  Bu yöndeki analizler, tekil olguların bütünsel süreçlerle bağlantısı kurulmadan analiz 

edilmesine neden oluyor.  

-Tekil olguların bütünsel olanla bağlantısı kurulmadığında, ekonomik yaşama ilişkin gözlemlenen 

olguların tarihsel bir sürecin ürünü olduğu gerçeği de genellikle göz ardı ediliyor. Olguların tarihsel 

bir süreç içinde ele alınmaması ise, özde belirli bir toplumsal sistemin doğal gelişimi olan tekil 

olguların bir önceki yapılardan kopuşu olarak yorumlanmakta. Küçük ve orta ölçekli işletmelere 

ilişkin analizlerde böyle bir durumla karşı karşıyayız.  

Kavramsal Kısa Bir Giriş: 

III. Metodolojik hataları belirttikten sonra, günümüz Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu 

analiz ederken, basit bir gerçekliğin ilk elden işaret edilmesi gerekiyor. Türkiye’de  bugün geçerli olan 

ekonomik ilişkiler kapitalist toplumsal ilişkilerdir. Bu genel ve tartışılmaz doğru bir defa kabul 

edildikten sonra, metodolojik olarak atılması gereken ikinci adım, kapitalist toplumsal ilişkiye rengini 

dokusunu veren en temel ilişki biçim ve dinamikler üzerinde yoğunlaşmaktır. Yani sisteme ilişkin 

temel karakteristikler hakkında bir dizi bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bu genel ve soyut 

belirlemelerden hareketle, Türkiye’de yaşanan somut gerçekliği, içsel bütünlüğe sahip belirli bir 

metodoloji dolayında ve soyutlamanın farklı aşamalarına tekabül eden meso ve mikro düzeylere 

taşıdığımız ölçüde yukarıda sıraladığımız metodolojik hatalardan kurtulmuş oluruz. 

Bu basit ve genel doğruları vurguladıktan sonra, kapitalizmi tanımlayan en temel ekonomik ve 

sosyal ilişkinin sermaye birikim süreci olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda ilk etapta belirtilmesi 

gereken bir olgu var. Bu çalışmada yer yer ifade edilen “sermayenin yeniden yapılanması” vurgusunun 

son zamanlarda kullanıldığı biçimiyle, tarihsel süreçten bütünsel  bir kopuş anlamında 

kullanılmadığının belirtilmesi gerekiyor. Sermayenin yeniden yapılanması, tarihsel   olarak sermaye 

birikim sürecinin bir aşamadan diğerine geçişini ifade etmesinin ötesinde bir anlam ifade etmiyor.  
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IV. Son zamanlarda her şeyin poplaşmasına paralel olarak düşünsel yapılarda da bir poplaşma 

sürecinin yaşandığını belirtmemiz gerekiyor. Poplaşmanın önemli nedenlerinden biri olan ekonomik 

ilişkiler, ekonomik ilişkilerin analizinde daha da belirleyici oluyor. Düşünsel yapılarda poplaşmanın 

en önemli göstergesi soyutlamaya gereken önemin verilmemesi ve mümkün olduğu kadarıyla kırk 

ambar misali düşünme  yeteneğinin geliştirilmesidir. Türkiye ekonomisine ilişkin anlamlı bir analizin 

yapılması için ilk elden yukarıda genel çerçevesini verdiğimiz açıklama tarzının kavramsal araçlarını 

özet ve sınırlı da olsa açıklamamız gerekiyor.  

Kapitalist toplumda sermaye kavramı, sosyal ilişkilerin tümünü içeren, zengin ve dinamik  bir 

kavramdır. Kavram iktisat disiplininin tanımladığı  ilişkilerin ötesinde, üretim, dolaşım, bölüşüm, 

tüketim gibi kapitalist ilişkilerin toplamı içinde anlam kazanır ya da tüm bu ilişkilere referansla 

kullanılması gerekir (Ollman, 1973). Bilineceği üzere bu ilişkiler ise sadece ekonomik olmanın 

ötesinde politik, kültürel dinamikleri içerir. Sermaye kavramı herhangi  bir kapitalist toplum için çok 

önemli olmakla birlikte, kavramın genel olarak analizinin anlamlı sonuçlar vermesi için kavramın daha 

operasyonel boyuta taşınması gerekiyor. Yani sermayenin öncelikli olarak bir sınıf olarak 

tanımlanması gerekiyor. Böyle bir tanımlama, bizi ilk elden daha somut bir alana yani sermaye içi 

bileşenler kavramına götürecektir. Sermaye birikim sürecinde üstlenilen farklı işlevlere bağlı olarak 

tanımlanan sermaye içi bileşenler, diğer yandan sermaye birikim sürecinde sermayenin ulaştığı 

aşamaya bağlı olarak değişen konumlara göre analizi için tarihsel bir çerçevenin geliştirilmesi 

gerekiyor. Sermaye birikim sürecini  bir kesit olarak ele aldığımızda, sermayenin toplam sosyal 

döngüsünde, üretken sermaye , para sermaye ve ticari sermaye olarak farklı  sermaye biçimleri ile 

karşılaşırız. Diğer yandan sermaye birikimini bir süreç olarak ele aldığımızda ise, sermaye birikimin 

ulaştığı aşamaya bağlı olarak sermayenin toplam döngüsünde egemen konumda olan sermayelerden 

bahsetmiş oluruz.  

V. Burada, Türkiye gibi tarihsel olarak kapitalizmle daha geç ve daha eşitsiz şartlarda tanışan 

ekonomik formasyonlar için bir vurgulamanın yapılması gerekir. Bu tür ekonomik formasyonlarda, 

sermaye birikim süreci, başından itibaren uluslararası sermaye ile eşitsiz ve bağımlılık ilişkileri 

dolayında  gerçekleşmiştir. Sermaye birikim süreci içinde sorunu ele aldığımızda, kapitalist dünya 

ekonomisi ile eşitsiz ilişkiye giren bu toplumların genelleştirilmiş meta üretimi ve sermayenin 

genişletilmiş yeniden üretim koşullarında ülke içi bütünselleşmeyi önleyecek şekilde uluslararası 

sermayeye bağımlı olduğunu görüyoruz. H.Alavi’nin analizine göre, “Sömürgeci sermayenin pre-

kapitalist toplumlar üzerinde etkilerinin bu ekonomileri çevre-kapitalist ekonomi konumuna 

düşürdüğü ve bu anlamda onların, yerel (local), kendi kendine yeterliliklerini kırarak bu ülkelerin  

üretim yapılarının biçimsizleşmesine neden olduğunu” belirtmiştir (Alavi, 1990,181). Bu anlamda 

kolonial/ sömürge çevresel üretim tarzında  genelleşmiş meta üretim döngüsünün  içsel olarak 

tamamlanamadığını, bunun yerine bu döngünün metropol ülkelerle olan ilişkilere göre şekillendiği 
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belirtilmiştir. Yani ülke içi meta döngüsü ya “ithalat” ya da “ihracat”a göre tanımlanmıştır 

(Ercan,1996). 

Sonuçta kapitalist toplumsal ilişkilerin bütünsel bir analizinin yapılabilmesi için;  

-ulusal düzeyde gerçekleşen sermayenin sosyal toplam döngüsü, 

-bu döngünün tarihsel gelişim dinamikleri, 

-bu  dinamiklerin uluslararası sermaye döngüsü ile bağlantıları, 

-çok daha somut düzeyde ise ülke içi sınıfsal ve sınıf içi dinamiklerle  

-yine somut bir değişken olarak devletin bu değişkenler karşısındaki stratejik konumunu içeren 

dinamik ve çoğul bir çerçevenin geliştirilmesi gerekiyor. Bu çalışmada  mümkün olduğu kadarıyla bu 

değişkenlerin tanımladığı bir çerçevede, girişte belirttiğimiz Türkiye ekonomisinde belirleyici 

konumda olan üç miti bütünsel bir çerçeve içinde eleştirerek alternatif bir dizi bakış geliştirmeye 

çalışacağız. 

Sermaye Birikim Süreci ve Sermaye İçi Bileşenler Açısından Türkiye Ekonomisi 

VI. Türkiye’de sermaye birikim süreci, 1970’lerin ortasından itibaren belirli bir aşamaya 

ulaşmıştır. Bu aşamayı tanımlayan temel özelliklerden ilki, sermaye birikim sürecinde-  sermayenin 

toplam döngüsü içinde- bireysel sermaye gruplarının belirli bir yetkinliğe ulaşmasıdır.  

Ülke içi sermayenin sosyal toplam döngüsünde sermayenin belirli bir yetkinliğe ulaşmasının iki 

önemli sonucu vardır.  

-İlk önemli sonucu sermayenin toplam döngüsünde farklı işlevleri üstlenen sınırlı sayıda sermaye 

içi kesimin, sermayenin gelişim dinamiklerine (merkezileşme ve yoğunlaşma) bağlı olarak sermayenin 

toplam döngüsü üzerinde kontrolünün artmasıdır. Kontrol kavramı burada kapitalist ekonomiyi 

tanımlayan ‘yapı’ ile ‘aktör’ arasındaki ilişkinin anlaşılması için özel bir önem taşıyor. Yapı burada 

sermaye birikim süreci  olarak tanımlanırken, aktör ya da ajan ise birikim sürecinde açığa çıkan somut 

ilişkileri işaret etmekte (Overbeek ve Pijl, 1993). Kontrol kavramı ise sermaye birikiminin nesnel 

gelişimine bağlı olarak, tek tek aktörlerin bireysel belirlemelerinin ötesinde, sürece egemen olan 

ilişkiler dolayımında açığa çıkar. Ve bu anlamda genel olarak sınıf çıkarı ile tek tek sınıfa ait olan 

somut bireylerin çıkarı arasında gerilimli bir alan olmakla birlikte, bizim bu çalışma için temel 

aldığımız ilişki, sınıf içinde genel çıkarları ortak olmakla birlikte spesifik/tarih bağımlı çıkarları 

çelişen  kesimlerin varlığıdır. Sermaye birikim sürecinde kontrol, böylece farklı düzeylerde 

gerçekleşir; temel sınıflar olan kapitalist ile işçi arasındaki kontrolün yanı sıra, sermaye içinde farklı 

işlevlerle tanımlanan sermayeler arasında da kontrol/güç ilişkileri belirleyici öneme sahiptir. 

Günümüz Türkiye’sinde sermaye birikimi -yani yapısal unsurla- bu unsurun taşıyıcıları olan 

kesimler arası ilişkileri ve bu ilişkilerde geçerli olan kontrol biçiminin ulaştığı aşamayı finans-kapital 
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kavramı ile açıklıyoruz.1 Finans-kapital kavramının kullanımı bu anlamda yapı ile özne arası ilişki ve 

stratejilerin analizi için önemli bir dizi açılıma yol açacaktır. Kavram, sermaye içi bileşenler arası güç 

ilişkilerinin analize dahil edilmesine olanak sağladığı ölçüde, genel olarak tanımlanan ekonomik 

dünyaya ilişkin daha donanımlı bilgilere ulaşmamıza izin verir. Örnek olarak böyle bir 

kavramlaştırma, son zamanlarda gerek liberal, gerekse muhalif ekonomistlerin ortak tanımı olan rant 

ekonomisi kavramlaştırması ya da sıcak para kavramlaştırmalarının aşırı ampirist yönelimlerini 

aşmamıza olanak tanıyacaktır. Kapitalist ekonomide bugün rant ekonomisi olarak adlandırılan finansal 

işlemlerdeki yoğunluğun artması ve bir anda değeri temsil etmeden çıkan para sermayesinin önem 

kazanması, kapitalist ekonominin özüne ilişkin iki temel değişkenin ürünüdür. İlki sermaye 

birikiminin yoğunlaşarak artması ve buna bağlı olarak değerin açığa çıktığı biçim olan paranın çok 

daha önemlisi para sermayenin belirleyici olmasına neden olur.2 İkinci neden ise sermaye birikim 

sürecinin kendini yeniden üretememesi yani ekonominin genel ve derin bir kriz içinde olmasıyla 

yakından ilişkilidir. Sermaye birikim sürecinin krize girdiği tüm  koşullarda, krizin ertelenmesinde 

değerin para biçimi önemli bir işlev görür. Kriz koşullarında değerin para biçimi, bireysel sermayeler 

için hem krize karşı bir güvence mekanizması hem de bireysel sermayeler arası rekabetin, verili 

mülkiyetin yeniden paylaşılması işlevini görür.3 Birbiriyle ilişkili tüm bu mekanizmalar sonuçta, 

finansal işlemlerin hacim ve yoğunluk olarak artmasına neden olur. Bugün rant ekonomisi, ya da sıcak 

para olarak tanımlanan ekonomik mekanizma, bir bütün olarak Türkiye’de ve kapitalist dünya da 

sermaye birikiminin ulaştığı aşama ve bu aşamanın 1970’lerin ortasında karşılaştığı kriz koşulları 

dikkate alınmadan analiz edilemez.  

-Türkiye’de sermaye birikiminin belirli bir aşamaya ulaşmasının ikinci önemli bir diğere sonucu, 

sermayenin toplam döngüsünde belirli bir güce ulaşan bir dizi bireysel sermayenin, sermaye birikim 

koşullarını artık dünya ölçeğinde yerine getirme gibi stratejik bir eğilim ya da zorunlulukla karşılaşmış 

olmasıdır.4 Sermayenin toplam döngüsüne dünya ölçeğinde girme zorunluluğu, çok daha önemli bir 

diğer değişkenle bağlantılı olarak ele alınması gerekiyor. Bu değişken ise, kapitalizminin 1980’lerde 

ulaştığı aşamada, meta ve para hareketlerinin önündeki engellerin uygulanan neo-liberal politikalar 

dolayında kaldırılmasıdır. Neo-liberal küreselleşme olarak adlandırabileceğimiz bu süreç,kapitalizmin 

1970’lerde içine girdiği krize karşı bir tepkisidir. Kriz aslında kapitalizmin aşırı-sermaye birikim 

krizidir. Aşırı-sermaye birikim krizinin doğal yansıması da, aşırı biriken para, üretken ve ticari 

sermayenin belirli mekanlarda(özellikle erken kapitalist ülkelerde) değer kazanmasının önündeki 

                                                           
1 Finans-kapital kavramının yeniden formülasyonu için  bak;F.Ercan(1998) 
2 Para ve para-sermaye ayrımı, genel geçer ekonominin pek fazla prim vermediği bir ayrım olmasına rağmen, her paranın 
sermaye olmadığı ve kriz dönemlerinde para-sermayenin oldukça belirleyici olduğunu belirtmemiz gerekir. Böyle bir ayrım 
için bak F.Ercan(1997) 
31970’lerde kapitalizmin içine düştüğü kriz koşullarının para ve finansal yapılarla ilişkisi için bak; F.Ercan (yayınlanmamış 
çalışma).  
4 Sermayenin toplam döngüsünün ülke içinde gerçekleşme koşullarının zamanla uluslararası ve dünya ölçeğinde 
gerçekleşmesine ilişkin detaylı bilgi için D.Bryn(1995). 
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engellerin aşılması için, dünya ölçeğinde bu sermayelerin değerlenme koşullarını hazırlamaktır. 

Sermayenin değerlenmesi için gereken en önemli değişken, daha önceki sermaye birikim rejiminin 

tanımladığı kontrol rejimlerini tepeden tırnağa değiştirmekten geçiyor. Yani emek ve üretim 

sürecindeki kontrol rejimleri ile, meta, para ve sermayelerin ülkeler arası dolaşımını tanımlayan 

kontrol rejimleri yeniden düzenlenmiştir. Burada tüm bu değişimlerin gerçekleşmesinde yine sermaye 

ile emek ve sermayeler arasındaki güç ilişkilerinin somut düzlemde; farklı toplumsal pratiklerde aldığı 

biçimler belirleyici olmuştur. Genel olarak sermaye birikiminin ulaştığı aşamanın öne çıkardığı 

sermaye içi belirli kesimler sürecin temel aktörleri olduğu gibi, bu aktörlerin geleceğe ilişkin nesnel 

çıkarlarının yaşama geçirilmesi de neo-liberal ekonomi-politikalar çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Kapitalizmin başından beri uluslararasılaşma eğilimi içinde olduğu bir gerçekse de, 1980’li yıllarda 

gerçekleşen, bu sürecin hacim ve hız olarak artmasıdır.5 Hiç kuşkusuz bu gerçekliği tamamlayacak bir 

olgudan daha bahsetmek gerekir. Bu gerçeklik ise, kapitalizmin sermaye birikim koşullarının dünya 

ölçeğinde gerçekleşme süreciyle birlikte, tarihsel olarak eşitsiz konumda olan sermayeler arasındaki 

güç ilişkilerinin de yoğunlaşarak artmasıdır. Bu anlamda Türkiye  gibi kapitalist gelişme sürecinde 

bağımlı sermaye formasyonuna sahip olan ülkeler, neo-liberal küreselleşmenin uluslararası ölçekteki 

zorlamalarını kabul eden ülkelerdir. Yukarıda kendi yaptığımız uyarıya ters düşmemek için şunu 

söylememiz gerekiyor; neo-liberal küreselleşme süreci genel olarak ülke ekonomisi için ekonomik 

anlamda olumsuz sonuçlara yol açsa da, bu süreç ülke içinde belirli bir sermaye birikimine ulaşmış ve 

bu sermaye birikimi ile dünya ölçeğinde işlemekte olan mekanizmalarla bütünleşmiş sermaye 

kesimleri için olumlu sonuçlara yol açmıştır. Diğer yandan uluslararası yeni işbölümüne tamamen 

donanımsız  bir şekilde katılan küçük ölçekli işyerleri ise, sürecin olumsuzlukları ile karşılaşmıştır. 

Türkiye’de Genel İktisadi Yapının  Durumu 

VII. Sermayenin içsel  bileşenlerindeki değişimi analiz etmeden önce, yukarıda dile getirdiğimiz 

ekonominin genel olarak olumsuz yönde bir eğilim içinde olduğu yönündeki düşünce üzerinde 

durmamız gerekiyor. Türkiye’nin yıllar içinde gösterdiği ekonomik performansı ölçmek açısından, 

T.Bulutay’ın geliştirdiği gelişme kriteri, Türkiye ekonomisi hakkında çok genel bir bilgi elde etmek 

için oldukça anlamlı (Bulutay, 1995, 93-94). 

                                                           
5 Kapitalizmin hacim ve hız olarak artışının detaylı analizi için bak:F.Ercan(1997b) 

6/45 



7/45 

Gelişme kriterini ele veren formül;  

GK=Kişi Başına Gelirdeki Büyüme Oranı x 

Yatırımların Büyüme Oranı 

Enflasyon Oranı x Ticaret Açığı  

Tanımlanan gelişme kriterine göre1950-1953 ve 

1964-1973 yılları, ekonominin oldukça yüksek bir 

gelişme performansı gösterdiği yıllar olmuş.1974-1980 

performansın düşük olduğu yıllar, 1980’lı yıllar ise 

gelişmenin yer yer olumsuz eğilimler gösterdiği yıllar 

olmuştur. Gelişme indeksi yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. Diğer yandan son döneme ilişkin daha 

detaylı bilgilerde iktisadi yapının olumsuz bir süreç içinde olduğunu gösteriyor. 

Tablo-1 
1950 sonrası Gelişme Kriteri 
Yılla
r 

GK Yıllar GK Yılar GK 

1950 125,2 1964 82,1 1978 46,3 
1951 94,7 1965 87,2 1979 47,7 
1952 117,4 1966 114,8 1980 31,3 
1953 89,0 1967 91,3 1981 69,7 
1954 56,6 1968 93,0 1982 83,5 
1955 62,1 1969 88,7 1983 73,0 
1956 52,9 1970 97,3 1984 67,5 
1957 71,7 1971 88,4 1985 88,7 
1958 58,4 1972 103,2 1986 93,6 
1959 63,9 1973 128,1 1987 85,1 
1960 69,7 1974 77,8 1988 76,4 
1961 59,9 1975 75,2 1989 70,1 
1962 60,5 1976 63,1 1990 76,7 
1963 58,3 1977 43,7 Kaynak: 

T.Bulutay(1985,94). 

 

Tablo-2 Makro-Ekonomik Değişkenlerde Değişim Eğilimleri  
 1984-89 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Enflasyon 51 60 66 70 66 106 94 80 
Reel Faiz 2 -5 8 10 13 28 15 30 
KBG/GSMH 4,8 7,6 10,3 10,6 11,7 7,8 5,4 9,4 
İç Borç/GSMH 5,1 6,1 6,8 10,5 12,8 13,9 14,6 18,4 
Dış Borç/GSMH 41 32 33 35 37 50 43 43 
Faiz Öd/GSMH 2,8 3,5 3,8 3,7 5,8 7,6 7,3 9,9 
SGVT*/GSMH ? 0,3 0,2 0,5 1,0 1,0 1,4 2,1 

SVGT:Sosyal Güvenlik kurumlarına bütçeden ayrılan kaynakların GSMH’ya oranını gösteriyor. 

Kaynak:Özatay,F(1997) 

Türkiye ekonomisine gelişme kriterinin sonucunda elde edilen veriler ve yukarıda Özatay’ın 

verileri ışığında baktığımızda,  son döneme ilişkin ekonomide gelişme eğiliminin 1964-1973 yılları 

arasında gösterdiği  performansı yakalayamadığını görüyoruz. F.Özatay’ın da belirttiği gibi hangi 

ölçüte başvurulursa başvurulsun ekonominin durumu kötüye gidiyor. Burada çalışma açısından 

sorunlu olan durum, bütünselleştirilmiş  veriler için geçerli olan bu gerçekliğin, genelliğin içindeki 

farklı kesimlere nasıl yansıdığına cevap verebilmekte yatıyor. Yukarıdaki veriler ekonomik analiz 

açısından önemli bir dizi ipucu sağlamasına rağmen, ekonomide verili olan güç ilişkileri hakkında 

yeterince bilgi vermiyor.  
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Kamu ve Özel Kesim Arasında Değişen Güç İlişkileri:Özelleştirmeye Farklı Bir Yaklaşım 

VIII. Güç ilişkilerini ilk etapta ekonomide yer alan iki kesim, yani özel kesim ile kamu kesimi 

açısından yaptığımızda gelişme indeksinin göstermediği bir gerçeği görüyoruz. Süreç içinde özel 

kesim yani sermaye,  ekonomik anlamda kamu kesiminin önüne geçmiştir. Yapılan bir söyleşide 

Bülent Eczacıbaşı bunu açıkça dile getirmiştir: “...Fakat sanıyorum şöyle bir gerçek var karşımızda. 

Özel kesim gerçekten Türkiye’de belirli bir güce erişti” (Eczacıbaşı, 1995, 5). Eczacıbaşı’nın anlamlı 

yorumunu veriler de destekliyor. Örnek olarak GSYİH’da kamu ve özel kesimin yıllara göre paylarına 

baktığımızda özellikle 1980’li yıllarda özel kesimin payının kamu kesimin payını geçtiğini görüyoruz.  

Özellikle neo-liberal politikaların yoğun olarak uygulamaya sokulduğu 1980’lerin ortasında kamu 

kesiminin payı % 9,3 iken özel kesimin payı %12,1, 1994 yılına gelindiğinde bu oran sıra ile %3,4 ile 

%17,6 olarak gerçekleşmiştir. GSYİH’da özel kesimin payının kamu kesiminin payından fazla olması 

önemli bir değişken iken, MG’in yaklaşık yüzde 39’unu oluşturan 500 büyük firmanın son 15 yıl 

içinde gösterdiği performansa bakıldığında, gelişme indeksinde göremediğimiz bir gerçeklik açığa 

çıkıyor. 
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500 Büyük firmanın 1982-1996 yılları arasında net bilanço kârı ve net sermaye gelirine 

bakıldığında 500 büyük firma içindeki özel firmaların gelişme eğilimleri hakkında bir miktar olsun 

bilgi edinmiş oluruz. Net sermaye geliri 1982 yılında 324,4’den 890,6’ya çıkmıştır. Yani % 274,5’e 

varan bir artış gerçekleşmiştir. Net bilanço gelirinde, net sermaye gelirlerine göre çok daha büyük 

oranlara varan bir artış gerçekleşmiştir. 

 

500 Büyük firma içindeki özel kesimin 1982-1996 yılları arasında gerçekleştirdikleri sermaye 

birikimine, firma başına düşen net sabit varlıktaki artış ve çalışan başına düşen net sabit varlık olarak 

bakıldığında  yine yukarıda işaret edilen gelişmeye benzer bir gelişme görülüyor. Burada dikkate 

değer olan gelişme çalışan başına düşen net sabit varlıktaki artışın, firma başına düşen net sabit varlık 

artışından daha fazla olmasıdır. Burada sermaye birikim süreci ile emek kullanım biçimi arasındaki 

değişime ilişkin önemli bir ipucu olmakla birlikte, bu özellik   çalışmanın dışında kalıyor.  

Ekonominin içinde bulunduğu bu duruma ilişkin verdiğimiz ampirik veriler teorik düzeyde bir 

gerçeği açığa çıkarıyor. 1980’li yıllarda tüm dünyada gündemi belirleyen kamu-özel ayrımı ve bu 

ayrım dolayımında yapılan devlet tanımının yeniden üzerinde durularak analiz edilmesi gerekiyor. 

Burada özelleştirme kavramlaştırması dolayında yapılan, gerek muhalif gerekse sistem içi her analiz, 

sonuçta verili sürecin anlaşılmasını güçleştiren bir işlevi yüklendiğini belirtmemiz gerekiyor. 
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Süreci bütünsel  ve tarihsel bir dizi değişken dolayında analiz etmemiz gerekiyor. Özelleştirme ile 

birlikte gündeme alınan devlet ve dolayısıyla kamusal alana ilişkin tanımlar, yine bir önceki sermaye 

birikim biçimine uygun tanım ve işlevlerdir. Kamusal alanın son zamanlarda tahribatı ise, özünde 

sermaye birikim sürecinin bugün ulaştığı aşamaya ilişkin bir olgu olmakla birlikte, kamusal olan ile 

özel olan arasındaki işlevsel farklılaşmanın sürekli olarak özel olan, yani özel sermayeden yana bir 

eğilimi içinde taşıdığını belirtmemiz gerekir. Özel sermaye donanımının belirli işlevleri yerine 

getiremediği aşamalarda, bu işlevi sermaye adına, sermayenin bütünsel olarak yeniden üretimi için 

devlet yerine getirmekte. Burada vurgulamak istediğimiz , devletin kapitalist topluma yapısal 

özelliğini veren sermaye birikim sürecinden bağımsız olmadığı, tam tersine birikim sürecinin genel 

mantığı ile bu sürecin aktif unsurları olan sınıflar arasında süregelen ilişkilerin devletin niteliğini 

belirlediğidir. Bir adım daha atacak olursak, sınıflar arası yada sınıf içi ilişkilerde, gücü elinde 

bulunduran genel olarak özel sermaye,  özel olarak ise sermayenin belirli bir kesimi ile devlet arasında 

her zaman için kesişen bir dizi alan vardır. Bu anlamda bugün özelleştirme olarak tanımlanan 

olgu,aslında sermayenin tarihsel olarak sürekli olarak gerçekleştirdiği, sosyal gerçekliğin meta 

ilişkileri   içinde tanımlanmasının doğal  bir sonucu, ama oldukça olumsuz sonucu olduğunun ısrarla 

belirtilmesi gerekiyor. Daha önceki toplumsal gerçekliğin farklı alanlarının metalaştırma ya da 

sermayenin egemenlik içine alınmasından temel farklılığı ise, bugün kapitalizm ulaştığı yetkinlik 

düzeyinde, insanlar için olmazsa olmaz denecek eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, taşıma gibi çok özel 

alanları da içine alacak boyuta varmasıdır. Fakat bu farklılık, tarihsel olarak sermayenin gelişimine 

paralel işleyen temel eğilimlerden öz olarak çok da farklı bir mekanizma değildir. Bu anlamda 

tanımlama için doğru kavram özelleştirme değil, aslında yaşamın  oldukça farklı alanlarının meta 

10/45 



ilişkileri içinde yeniden tanımlanması ve kapitalist ilişkiler içinde yeni düzenlemeler dolayında 

kodlanmasıdır.  

Bu tarihsel ve bütünsel sürecin göz önüne alınmadığını gösteren en önemli gösterge, sermayeye 

karşı devletin varlığını korumaya çalışma yönündeki sözde muhalifliktir. L. Althusser, Gramsci’den 

hareketle kamusal olanla özel olanın devletle olan ilişkisine açıklık getirmiştir. Son dönem 

özelleştirme tartışmaları için bu kavramların (özel-kamusal ve devlet)  yeniden tanımlanması gerekir. 

Burada “kamu ve özel ayrımı burjuva hukukunun <<otoritesinin>> uyguladığı (bağımlı) alanlarda 

geçerli olan bir ayrımdır. Devlet’in alanı bu ayrımın dışında kalır, çünkü Devlet alanı <<Hukuk 

üstü>dür. Yönetici sınıfın Devlet’i olan devlet, ne kamusal ne de özeldir, tam tersine her türlü 

kamusal ve özel ayrımının ön- koşuludur” (Althusser, 1978, 40, vurgular bana ait). Sorunun doğru 

formülasyonu, sermaye birikimi sürecinde yaşanan bütünsel toplumsal dönüşümün, günlük yaşam ve 

yapıları yeniden tanımlaması ve belirli bir dizi rasyoneller doğrultusunda   kurgulamasıdır. Burada 

özelleştirme kavramlaştırması yönünde yapılacak her türlü vurgu özde muhalif  olsa bile, sistemin 

bütünsel dinamiklerini  kavramlar aracılığıyla gizlediği ölçüde, sorunu  verili olanın içinde ele almanın 

ötesine geçmiyor.6  

IX. Yukarıda genel olarak ekonomiyi ele aldıktan sonra, sermaye birikiminin ulaştığı aşamada 

artık özel sermayenin ve dolayısıyla özel kesimin belirleyici olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bunu 

yaparken de, kamu ile özel kesim arasında bir gerilimin olduğuna ilişkin bir vurgu yerine,  sermayenin 

yapısal değişim sürecindeki yeni stratejisine göre kamusal ve özel olanın yeniden tanımlandığını 

belirtmeye çalıştık. Buradan da hareketle özellikle Türkiye sermayesi içinde belirli bir güç ve kontrole 

sahip 500 büyük firma içindeki özel sektör ya da özel sermayenin ekonominin genel gidişatına 

rağmen, olumlu bir performans gösterdiklerini ısrarla vurguladık. Burada analizin sağlıklı olması için 

başka bir adımın daha atılması gerekiyor. 

                                                           
6Burada sevgili İzzettin  Önder’in bir konuşmada dile getirdiği, “hepimizin beynine sadece belirli bir tip ray  sisteminin 
döşendiği ve ancak bu ray sistemine uygun trenlerin bu sistemde çalıştığını, bunun dışında her hangi  bir treni kabul 
etmediğini ya da metaforu bir tarafa bırakacak olursak, farklı algılama, analiz  etme ve açıklama biçimine izin  vermeyen bir 
düşünsel çerçevenin oluşturulduğunu” belirtirken tam da yukarıda vurguladığımız gerçeğin temel kaynağını işaret etmekte. 
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Sermayenin yapı bozumu  olarak adlandıracağımız bir etkinlikle, sermayeyi ya da daha 

somut/aktörler düzeyinde Türkiye burjuvazisinin sermaye birikim sürecinde gösterdikleri farklılıklar 

ve üstlendikleri işlevlere göre içsel bileşenlerini, sınıf-içi bölünmelerini analiz etmemiz gerekiyor. 

Biraz daha açacak olursak, genellikle sermaye kavramını bütüncülleştirilmiş bir kavram olarak ele 

alıyorsak da, sermaye birikim sürecinde sermaye farklı işlevleri yüklenerek farklı biçimler aldığını 

ısrarla işaret etmemiz gerekiyor (Aaronovitch, 1981,227). Sermayenin içsel bileşenleri somut süreç 

içinde, farklı işlevler ve farklı biçimler olarak kendilerini gösterirler. Bu gerçekliğin analiz düzeyine 

de taşınması gerekir. Anlaşılacağı gibi bu çok soyut ve üst bir kavramlaştırma olan sermayenin bir alt 

düzeyde tanımlanması anlamına gelir. Sermaye kavramının içsel yapısı ele alındığında;  

❒ Sermayenin toplam döngüsünde, sermayenin farklı döngülerde üstlendiği işlevlere bağlı bir 

ayrım yapabiliriz. Bu ayrıma göre, üretimin başlaması için para-sermaye kavramı gerekirken, üretim 

sürecine bağlanan sermayeyi üretken sermaye ve üretim sonucunda elde edilen ürünün dolaşıma 

sokulması için gereken sermayeyi de ticari sermaye olarak adlandırıyoruz  Kapitalizmin ulaştığı 

aşamada, sermayenin toplam döngüsü için belirleyici olan bir diğer  kavram sembolik sermayedir. 

❒ Diğer yandan sermaye kavramını yatırım yapılan sektörlere  göre ayrıma tabi tutabiliriz. Yani 

sermayenin tarım, ulaşım ve komünikasyon, finans alanlarında  yoğunlaşmasına göre bir ayrım 

yapabiliriz. 

❒ Bireysel sermayelerin, sermayenin toplam sosyal döngüsüne ulusal düzeyde ya da uluslararası 

düzeyde katılmasına göre bir ayrım yapabiliriz. 

❒ Sermayenin mekansal olarak farklı bölgelerde yoğunlaşmasına göre bir ayrım yapılabilir. 

Kapitalizmde sermaye birikimi, sadece sosyal ilişkiler açısından bir dizi  eşitsizliklerin varlığına yol 

açmaz; sermayenin mekansal açıdan belirli bölgelerde yoğunlaşması, sermayenin mekansal düzeyde 
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farklılaşmasına neden olur. Son zamanlarda gündeme alınan Anadolu sermayesi kavramlaştırması 

böyle bir sürecin ürünüdür. 

❒ İşletmenin kullandığı sermayenin büyüklüğüne bağlı olarak sermayenin küçük ya da büyük, daha 

somut düzlemde dile getirilen biçimiyle ise küçük ve orta boy işletmelerle büyük ölçekli işletmeler 

ayrımı önem kazanıyor. 

Sermayenin içsel bileşenleri ya da sınıf-içi dinamiklerin anlaşılması için sermaye kavramını 

tanımlayan bu farklı sermaye kavramlaştırmalarının detaylı analizi gerekiyor. Bu yöndeki bir analiz 

özellikle son dönem Türkiye ekonomisi için özel bir önem kazanmıştır. Ekonomiyi tanımlamak için 

kullanılan ve genellikle de olumsuz bir sıfat olarak kullanılan rant ekonomisi kavramlaştırması ya da 

küçük ölçekli firmaların mitleştirilmesi yönündeki ele alışların aşılması için, sermayenin/burjuvazinin 

1980’li yıllarda ulaştığı aşama ve bu aşamaya bağlı olarak değişen sınıf içi farklılaşmaların analize 

dahil  edilmesi gerekiyor. 

X. Türkiye’de sermaye içi bileşenlerin değişen kompozisyonu üzerine çok az ama anlamlı 

çalışmalar  yapılmış olmakla birlikte, bu çalışmaların temelde çok daha statik bir kavramsal çerçeve 

içinde gerçekleştirildiğini belirtmemiz gerekir. Gerek sınıflar arası, gerekse sınıf içi ilişkiler, genellikle 

bölüşüm kategorileri çerçevesinde analiz edilmiştir. Sınıflar arası ilişkiler ya da sınıf içi ilişkilerin 

analizinde, bölüşüm ilişkilerinin seçilmesinin önemli bir kaygının ürünü olduğunu belirtmemiz 

gerekir. Bu kaygının temelinde, analizler için çok daha operasyonel, elle tutulur bir çerçeve arayışı 

yatmakta.   Böyle bir kaygının gerekli olduğuna  inanmakla birlikte, sınıflar arası ya da sınıf içi 

analizlerin bölüşüm kategorileriyle  yapılmasının, zaman açısından çok kısa süreli ve statik analizlere 

yol açacağı ve epistemolojik olarak ise genellikle sonuçların neden olarak görünmesi gibi bir tehlikeyi 

içinde taşıdığını belirtmemiz gerekiyor. Oysa kapitalist toplumda sınıfsal konumları belirleyen tek 

başına bölüşüm ilişkileri değildir.7 Sınıfsal konumları bir bütün olarak sermaye birikim sürecini 

tanımlayan sosyal ilişkiler, yani üretim, dolaşım ve bölüşüm ilişkilerinin toplamı belirler. Üretim, 

dolaşım ve bölüşüm ilişkilerinde sınıflar arası ve sınıf içi  ilişkileri ise, sermayenin toplam sosyal 

döngüsünün ulaştığı aşama belirler. Sermayenin toplam sosyal döngüsünün  ulaştığı aşama ile 

belirtmek istediğimiz temel olgu ise, sermaye birikim sürecinin zaman içinde evrilerek farklı 

aşamalardan geçmesidir.  Bu kavramlaştırmada belirleyici  olan değişken sermayenin toplam sosyal 

döngüsünün, emek-meta ve para arasındaki sosyal ilişkiler ve gerilimler dolayında sermaye 

birikiminin gerçekleşmesi ve sınıf sorununun çok daha bütünsel ve dinamik analizine olanak 

vermesidir. Özellikle rant ekonomisi ya da finansal yapıların reel yapılardan bağımsızlaştığı 

yönündeki vurgulara karşılık, böyle bir analizde sermaye içi bileşenlerin bugün ulaştığı aşamada 

parasal değişkenlerin önemli olmasının temelinde; sermaye içi bir  grup olarak rantiyelerin (daha 

doğrusu para kapitalistlerinin) belirleyici olması, sermaye birikiminin ulaştığı aşamanın normal 
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sonucu olduğunu görmemize neden olur. Sermaye birikiminin tarihsel gelişimi göz önüne alındığında, 

sermaye içi bir kesim olarak para sermayesinin öneminin arttığı belirli zamanlar olmuştur. Ama 

günümüzde para sermayesinin belirleyici olmasının nedeni oldukça farklıdır. Bugün para-

sermayesinin belirleyici olması kapitalist ilişkilerin ulaştığı aşamaya  bağlı olarak, değerin en soyut 

biçimi olan paranın stratejik bir araç olarak kullanılmasına ve dahası ekonominin bütünsel döngüsü 

üzerinde kontrolünü artıran belirli bir sermaye-içi grubun varlığıyla ilişkilidir. Bu konu ileride detaylı 

bir şekilde ele alınacak, fakat kısaca bölüşüm kategorilerinden hareketle yapılan analizlerin sermaye 

içi-bileşenler açısından önemli bir dizi veriyi bize sunmasına rağmen, gerçekliğin bütünsel analizi için 

yeterli olmadığını söylememiz gerekir.  

Sermayeye ilişkin analizlerde son zamanlarda belirleyici olan bir diğer yaklaşım kurumsalcı 

okuldur. Kurumsalcı okulu temel alan analizler, sermayeyi kapitalizmin en genel ve soyut dile gelişi 

olarak alma yerine,  sermayeyi ve sermaye içi yapılanmayı işverenler ve işverenlerinde içinde yer 

aldığı somut kurumsal yapılar temel alınmakta. Bu analizlerde işverenlerin yaşam ortamı ve bu ortamı 

tanımlayan ilişkiler bütününe ilişkin ampirik  veriler belirleyici oluyor. Sermaye yerine daha somut  

bir araştırma nesnesi olarak işverenler üzerinde yoğunlaşma, kurumsalcı okulun metodolojisine içkin 

olan eksikliği içinde taşıyor. Yani kapitalizme ilişkin genel eğilimler, mekanik ve ekonomik 

indirgemecilik suçlaması ile analiz dışına bırakılırken, seçilen somut gerçekliğin zenginliği ve bu 

zenginliği tanımlayan ilişkiler üzerinde duruluyor. Özellikle son zamanlarda genel geçer iktisadın 

içine girdiği krize karşı önemli mevziler edinen kurumsalcı yaklaşım bir yandan holistik analiz için bir 

dizi olanağı içinde taşırken, diğer yandan somut süreçler ve ilişkiler üzerinde yoğunlaşma ilişkileri 

tanımlayan daha öze ilişkin mekanizmalar hakkında bilgi edinme olanaklarını olumsuz yönde 

etkiliyor. Son zamanlarda Türkiye’de işverenleri analiz eden ve bu anlamda oldukça önemli bir dizi 

bilgiyi bizlere sunan A.Buğra’nın Devlet ve İşadamları ve diğer çalışmaları8 önem kazanıyor. Bu 

çalışmalarda A.Buğra’nın sınıf analizlerinde “sadece sermaye ve sermaye birikimiyle, sermayenin 

mülkiyetiyle, bu mülkiyetin dağılımındaki değişmelerle” ilgilenildiğini ve buna bağlı olarak da bu 

yaklaşımlarda “insana pek rastlanmadığını”, oysa sınıf analizi için “toplumsal ilişkilere ve bu ilişkileri 

biçimlendiren iradi kararlara ve stratejilere bakılması gerektiğini” belirtir. Burada çok fazla detaya   

girmeden, sermaye birikimi ile somut toplumsal ilişkiler arasında kurulan karşıtlığın özünde 

soyutlamanın farklı düzeylerine ilişkin bir sorun olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sermaye ya da 

sermaye birikimi kavramları soyutlama düzeyi oldukça yüksek kavramlardır, ama bu kavramların ete 

kemiğe bürünmesi için somut toplumsal ilişkilerin tarihsel ve toplumsal zenginliğine başvurmamız 

gerekiyor. Bizim bu çalışma süresince kullanmayı tercih ettiğimiz sermaye kavramı oldukça yüksek 

bir soyutlamayı işaret etmekte ve hiç kuşkusuz ‘girişimci” ve ‘firma’ gibi çok somut kavramlara bu 

                                                                                                                                                                                     
7 Bölüşüm ilişkileri dolayında sermayenin sınıf-içi kompozisyonu hakkında detaylı bilgi için bak: K.Boratav (1989a) 
/(1989b)/ (1991) ve E.Yeldan(1995). 
8 A. Buğra (1991)./(1990) ve(1995). 
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aşamada tekabül etmemekte. Burada sermaye kavramı daha genel ve soyut olanı ifade etmekte; oysa 

işveren, girişimci ve ya işçi kavramlaştırmaları bu soyut ve yapısal genelliğin özneleridir ve soyutlama 

açısından yapının var  edici ve aynı zamanda taşıyıcısı oldukları ölçüde daha alt düzey bir 

soyutlamanın daha doğru bir vurgulamayla ampirik alana daha yakın kavramlardır (Reuten ve 

Williams,1989). Bu anlamda son yıllarda söylene geldiği gibi, sermaye ve sermaye birikimi 

kavramları, yaşamın ekonomik  süreçlere indirgendiği aşırı nesnelleştirilmiş kavramlar olarak ele 

alınamaz.9 Çünkü gerek sermaye, gerekse sermaye birikimi kavramı, başlı başına çoğul ve çok 

belirlenimli sosyal ilişkileri tanımlayan ve bu sosyal ilişkilerin tarihsel ve toplumsal özellikleri ile ete 

kemiğe bürünen, ama çoğulluğu ölçüsünde de daha soyut kavramlardır.10 Genel geçer iktisat yazınının 

tanımladığı gerçekliğin aksine, marksist  analizde gerçeklik, gerçekliğin çoğul dünyası dolayında 

belirlenir. Bu dünya da soyutu ayakta tutan, ona rengini dokusunu veren somutun ve somutu oluşturan 

kanlı-canlı insanların eylemlilikleridir. Fakat kapitalizmi tanımlayan temel değişkenin kendisi, bu 

ilişkileri sürekli olarak sermaye  birikiminin nesnelleştirici, şeyleştirici ve dolayısıyla insani olan her 

şeyi devre dışı bırakıcı bir eğilime sahiptir. Marksist yazının temel yönelimi tam da burada açığa 

çıkıyor. Marksist analiz, genel geçer yazının yaşanan gerçekliği nesneler arası ilişkiler olarak analiz 

etmesine ve bu yolla yaşanan gerçekliği anlamamızı önleyen açıklama biçimlerine karşı çıkmakla 

kalmaz, bizzat  kapitalizmin işleyişine içkin olan şeyleştirme ve insani olanı ortadan kaldırma 

eğiliminin karşısında durur. Kısaca sadece teorik düzeyde varolan bu nesnelleştirici süreci işaret etmek 

değil, bu süreci değiştirmek markist analizlerin temel yönelimi/amacı olmuştur. Bu anlamda sermaye 

ve sermaye birikimi kavramları, özde somut gerçekliğin çoğulluğunda elde edilen bir üst kavram 

olmakla birlikte,somut gerçekliği anlama ve açıklama amacına yöneliktir. Bunun gerçekleşmesi için, 

somut gerçekliğe kesinlikle başvurulması gerekiyor. Diğer yandan kurumsalcı okulun somut gerçeklik 

ve bu gerçekliği var eden ilişkiler düzleminde kalarak sınıf-içi analizler yapmak yaşanan süreci 

bütünsel öze ilişkin daha soyut düzeye ait bilgilenme biçimlerinden kopardığı ölçüde yetersiz 

kalacaktır.  

Sermaye fraksiyonları, sermaye birikim sürecinde sermaye ile emek arasındaki 

ilişkilerin/çelişkilerin somut süreçte sosyalizasyona uğrayarak aldığı biçimlerdir. Sermaye açısından, 

sermayenin toplam döngüsü içinde emek karşısında sermayenin farklı bileşenleri ortak bir çıkar 

çerçevesinde bütünleşir; fakat aynı zamanda genel olarak bütünleşme süreci, sermaye birikim 

sürecinde  tanımlanmış fonksiyonlar arası ilişkilerin niteliğini ve yoğunluğunu belirler.  Sermaye 
                                                           
9 Bu kavramların bu şekilde kullanılması yönünde bir dizi eğilimin varlığı  K.Marx’ın bu kavramlara ulaşmak ve ulaştığı 
kavramları analizlerinde aynı anlamda kullandığı anlamına gelmez. Tam tersine sermaye birikiminin sadece ekonomik bir 
süreç olmadığı, tam tersine son zamanlarda sosyal bir dizi ilişki, sınıflar arası  bir dizi dinamiği içinde taşıdığı yönünde 
önemli kavramlaştırmalar  yapılmakta. Bak: J.Holloway (1992).B.Ollman(1973) 
10 Bu vurgumuzu üst belirleme ve dolayısıyla Althusseryan genel çerçevelerine katılmamakla birlikte, Resnick ve Wolf 
tarafından çok açık bir şekilde dile getirilmiştir:  “Marksist  anlamda sosyal değişim ya da dönüşüm çok düzeyli bir gelişmeyi 
işaret eder. Değişim sürecinde tüm temel ve baskı altına alınmış sınıf süreçleri, aynı şekilde sosyal formasyon içindeki 
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birikim sürecinde sermaye ile emek ve sermaye-içi sınıflar arası ilişkilerde belirleyici olan değişken, 

sermayenin toplam döngüsü olan sosyal süreçler üzerinde egemenliğin ve dolayısıyla kontrolün 

kurulmasıdır. Burada güç ilişkileri merkezi öneme sahip olur. Sermaye birikim süreci dinamik bir 

süreç olduğu ölçüde, sermayenin farklı kesimlerinin zamanla donanımını artırarak diğer kesimler 

üzerindeki kontrolünün pekişmesine neden olur. Burada gücü “sosyal bir sınıfın kendisine ilişkin 

nesnel çıkarlarını gerçekleştirme kapasitesi olarak” tanımlıyoruz (Poulantzas, 1973, 104). Sermaye içi 

bir kesimin donanımını artırarak, sermayenin toplam döngüsünde belirleyici olması yani kendi nesnel 

sınıfsal çıkarlarını gerçekleştirmek için gerekli güce sahip olma durumunun kendisi de, değer-yaratma 

ve biriktirme sürecinin  ulaştığı aşamaya bağlıdır. Örnek olarak Türkiye’de sermaye birikiminin 

tarihsel gelişimine bakıldığında, henüz üretken sermayenin gelişmediği dönemlerde, ekonomide 

belirleyici olan sermaye, ticari-sermayedir, sınıf olarak ise ticari-kapitalistlerdir. Montaja bağlı 

sanayileşme olarak adlandırılan 1950-1960’lar arası ise ticari-sermayeden üretken sermayeye geçişi 

işaret eder. Bu aşamayı ancak montaj aşaması için gerekli sermaye donanımı olan kapitalistler geçecek 

diğer kesimler elenecektir, 1960’lı yıllarla birlikte uygulanan ithal ikamesi politikaları ise, üretken 

sermaye formasyonun gelişimini sağlamış, bu aşamada üretken sermaye yatırımlarını gerçekleştirecek 

az sayıda sermaye kesimi sürece uyum sağlarken, bu yoğunlukta sermaye birikimi olmayan kesimler 

ise süreç içinde elenmişlerdir.11  

 

Türkiye’de Yeni Kontrol Biçimi: Finans-Kapital 

XI. Çalışmamızın can alıcı noktası, 1980’lerde Türkiye’de sermaye birikiminin ulaştığı aşamanın 

tanımlanmasıdır.  İlk elden sermaye birikiminin belirli bir düzeye ulaştığını yukarıda bir dizi veriler 

dolayında göstermeye çalışmıştık. Sorun belirli bir aşamaya ulaşan sermayenin, sermaye içi 

bileşenlere nasıl yansıdığına cevap vermekte yatıyor. 1980’li yıllarla birlikte başlayan süreci, sermaye 

birikiminin finans-kapital aşamasına geçtiği bir aşama olarak tanımlıyoruz. Bu önemli aşamayı daha 

açık bir şekilde tanımlamak gerekiyor. 12 1980’li yıllarla birlikte gerek sermaye birikiminin ulaştığı 

aşama, gerekse bu aşamayı daha da hızlandıracak iktisat-politikaları ekonomide var olan güç 

ilişkilerini oldukça önemli ölçüde dönüştürmüştür. Güç ilişkileri açısından 1980’li yıllarda belirleyici 

olan değişken, değerin açığa çıktığı  farklı biçimler olarak emek-meta ve para üzerindeki kontrol 

rejimlerinin değişmesi/değiştirilmesi ve dahası bu değer biçimlerine  sermayenin toplam döngüsünde 

el konulma mekanizmalarına sahip olma kapasitesinin sınırlı sayıda sermaye kesimi için 

gerçekleştirilmesidir. Böylece yukarıda daha önce yaptığımız, üretken sermaye, para- sermaye ve 

                                                                                                                                                                                     
sınıfsal olmayan süreçler  -verili üst belirlemenin çelişkilerinden dolayı-sürekli dönüşüm halindedir” (Resnick ve Wolf, 1989, 
123). 
11 Türkiye’de ekonomik gelişmeyi sermaye birikim kavramı dolayımında bütünsel bir çerçeve içinde analiz eden önemli ve 
neredeyse tek çalışma H.Gülalp’e (1985) aittir. Diğer yandan  elinizdeki çalışma, Türkiye’de ekonomik gelişmeyi yukarıda 
tanımladığım kavramlar dolayında ele alıp analiz etme yönündeki uzun erimli bir projenin sadece ilk aşamasını oluşturuyor. 
12 Finans-kapital kavramının R.Hilferding(1981) ve I.Lenin’den(1982) farklı bir  yeni formülasyonu için  bak; F.Ercan (1998) 
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ticari sermaye kavramlaştırmaları bazı bireysel sermayeler ya da sermaye grupları için artık anlamsız 

hale gelmiştir.13 Yani sermayenin toplam döngüsünde farklı işlevleri üstlenen sınırlı sayıda sermaye içi 

kesim, sermayenin gelişim dinamiklerine (merkezileşme ve yoğunlaşma) bağlı olarak sermayenin 

toplam döngüsü üzerindeki kontrolünü artırmıştır. 1980’lerde sermayenin ulaştığı aşamayı finans 

kapital kavramı ile açıklamamızda belirleyici olan olgu, bu anlamda verili güç ilişkilerinin değişimidir. 

Kısmi olarak tekrar etme adına, açıklamamızı daha da somutlaştıracak olursak “Bu vurgulardan sonra 

tekil sermaye sahipleri olarak, endüstri sermayesi ile para-sermayesi (ve ticari sermayenin) 

sahiplerinin,  üretim sürecinde yaratılan değer üzerinde sistematik bir kontrol kurma adına koalisyona 

girmesi,  ya da tek bir bireysel sermayenin sosyal döngüsünü oluşturan farklı sermaye birimlerini içine 

alacak şekilde geliştirmesi,  organize olması ve bu şekilde yaratılan değer biçimleri üzerinde kontrol 

gücünü artırması yönündeki gerçekliği finans kapital olarak tanımlıyoruz” (Ercan,1998).  

Türkiye’de sermaye birikimi bugün tam da bu anlamda sermayenin toplam döngüsü üzerinde 

egemenlik kuran  bireysel sermayelerin belirleyici olduğu bir noktaya gelmiştir. Özellikle üzerinde pek 

fazla durulmayan Türkiye’de sermayelerin holding biçiminde gelişme eğilimi, aynı zamanda 

sermayenin farklı işlevlerinde uzmanlaşma ve uzmanlaşma aracılığıyla da sermayenin toplam 

döngüsünde kontrol yeteneğini artırmasına neden olmuştur. Ekonomide belirleyici olan 500 firma 

vurgusunu burada daha da mikro düzeye taşıyacak olursak -yani ekonomide belirleyici olan holdingler 

açısından soruna bakacak olursak- aslında toplumsal zenginlik üzerinde belirleyici olan holdinglerin 

çoğunluğunun tarihsel olarak Türkiye’de sermaye birikiminden büyük pay alan ve belirli bir tarihi 

olan holdingler olduğunu görüyoruz.14  

1980’li yıllarda  bireysel sermaye grupları olarak holdinglerin sermayenin toplam döngüsünde 

belirleyicilikleri artmıştır. Artışı tanımlayan en önemli değişken sermayenin toplam döngüsünün hız 

ve yoğunluk olarak büyük oranlarda artış göstermesidir(Şekil-1 farklı sınıf ve sınıf içi bileşenler arası 

bağlantıları vermekte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14 Burada analize ilişkin önemli bir problemi mutlaka belirtmemiz gerekiyor, Türkiye’de holdinglere ilişkin sağlıklı veri 
bulmak oldukça zor. Bu zorluk hiç kuşkusuz bu alanda sınırlı sayıda çalışma yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar için 
bak; İ.Tekeli ve G.Menteş(1978) , M.Sönmez(1990), A.Buğra (1991).  

13“Sorun değerin iki farklı biçimi  olan meta ve paranın mülkiyetine ve her iki mülkiyetin getirilerine sahip olmaktır”Detaylı 
bilgi  için bak: Aglietta, (1987).  
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Şekil-1 Sermayenin Toplam Döngüsünde İçsel Bağlantıların Hız ve Yoğunluğunun Artması 
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XII. Sermayenin toplam döngüsünün hız ve yoğunluğunun artmasına ilişkin en anlamlı veri, 500 

büyük firmanın üretken sermaye yatırımlarında aktiv(varlık) devir hızının 1983 yılından 1996 yılına 

artış göstermesidir. Sermaye üzerinde kontrol  kuran holdinglerin 1970’li yıllardan itibaren ekonomide 

etkin oldukları bir gerçektir. Büyük şirketlerin kontrol ettikleri şirket sayısındaki artışlar bu anlamda 

sadece bir örnek olması açısından özel anlam taşıyor.1979 sonu temel alındığında Koç Holding 75 

şirketi kontrol ederken, İş Bankası, Transtürk, Çukurova ve Sabancı Holding 32-29 şirketi kontrol 

ediyor. Elginkan, Has, Yaşar, Borusan, Profilo gibi holdingler 17 ya da 23 şirketi kontrol ediyorlar.  

Eczacıbaşı, Ercan, Enka, Özakat, Bodur, Kurtkaya,  Santral, Alarko, Hür-Hürriyet, OYAK11-15 

şirketi kontrol ediyorlar.(Kazgan,1986). 

Holdinglerin şirket sayılarında 1990-1996 yıllarında büyük artışlar olmuştur. Bu artışın nedenleri 

sermaye birikim sürecinin 1980’li yıllarda hızlanması ve hızlanmasına bağlı olarak da özellikle 

sermayenin yapısal değişimine ayak uyduran az sayıdaki holdingin kârlarındaki artışın muazzam 

boyutlara varmasıdır. Holdinglerin kontrol ettikleri şirket sayısındaki artışı tamamlayan bir diğer 

değişken ise sermayeye dinamizm katan kârlılığın bu holdingler için belirli bir seviyeye ulaşmasıdır.  

Aynı holdinglerin 1990-1996 verilerine bakıldığında karlılık oranlarının artış hızının, yukarıda genel 

olarak verdiğimiz ekonominin genel gelişme eğilimine ters bir gelişme  gösterdiği gözlemlenmekte. 

Holdinglerin kârlarındaki artışı milyon dolar ve yüzde değişim olarak veren aşağıdaki tablo aynı 

zamanda hangi holdinglerin daha başarılı olduğuna ilişkin bir başka ip ucunu bizlere vermekte.   
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Aktif(Varlık) Devir Hızları (Satış Hasılatı/Varlıklar Toplamı)
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Diğer yandan sermayenin yoğunluk ve hız olarak artmasına neden olan esas gelişme, 1980’li 

yıllardan itibaren bireysel sermaye gruplarının sermayenin farklı fonksiyonlarını holding içine 

çekmeye çalışmaları olmuştur. 1980’li yıllarla birlikte sermaye-içi  yapılanmanın yeniden 

yapılanmasında para-sermayeye ulaşma, para sermaye kaynakları yaratma arzuları özel bir anlam 

taşımaya başlamıştır. Bunun nedenlerine yer vermeden önce 1980’li yıllarla birlikte finansal alanda 

meydana gelen hacim ve hız artışı hakkında bilgi vermek anlamlı olacaktır. 1980’li yıllara kadar 

üretken sermayenin, sermayenin toplam döngüsünde belirleyici olduğunu belirtmiştik. Bunun finans 

sektörü için anlamı, banka izinlerinin sıkı denetim altında olması, faiz oranlarının belirli bir sınırlama 

altında tutulması, finansal  araçların genellikle çeşitlenmemiş olmasıdır.  
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Holdinglerin 500 Büyük Firma İçinde Kontrol Ettikleri Firmalar 
KOÇ HOLDİNG 1989 

sıralaması Payı HOL
1994 1996 Yabancı SABANCI 

DİNG 
 

0.00 AK ÇİMEN 49,71 
A

BEKOTEKN
SAN.A.Ş

29 24 31 0.00 BOSSA 21 32  

OTOSAN 
AYGAZ 

13 39 11 30.0 BRİSA 31 25 4

SİMKO - 43 62 75.0 DUSA 137 163 50.0 
TÜRK EL 69 60 0.00 KORDSA 59 49  
TÜRK TR 50 74 30 25.00 MARSA 30 39 50.00
TÜRK DEM
DÖKÜM 

48 80 74 0.00 MENSA 117 151  
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TÜRK SİEMENS 63 

80 87 59 0.00 OLMUKS 163 203  
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ÇİMEN
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TAT KONS 183 136 173 15.0 PHİLSA 
SASA 

16 9 7

OTOKAR 223 152 131 0.00 TEMSA 162 56  
MAKO 149 194 181 47 TOYOT 459 23 5
MARET 185 225 229 0.00 YÜNSA 150 156  
GAZ AL 239 245 0.0
DÖKTAŞ 198 245 169 0.00
KAV 358 298 G 0.00 
KARSAN 170 299 207 0.00 
İZOCA 225 327 294 0.00 
BELDESA 245 367 290 0.00 
MOGAZ - 447 365 0.00 
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Finansal yapıya ilişkin bu sınırlamalar aslında normaldir, çünkü üretken sermayenin gelişimini 

gözlemek için gerekliydi. Sermayenin toplam döngüsünde belirleyici olan sınırlı sayıdaki üretken 

ser

sünde 

açı

dilerine ait banka kurma, stratejik öneme sahip bir çaba olmuştur. Bu 

çab

mayenin,  zaten  kendilerine ait bankaları olmaları, faiz oranlarının belirli bir sınır içinde tutulması 

bu kesimin para-sermaye kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi, banka sermayesini kontrol 

edemeyen diğer sermaye gruplarına karşı önemli bir avantaj elde etmelerine de neden oluyordu. 

1980’li yıllarla birlikte başlayan süreç, belirli düzeye ulaşan bireysel sermayelerin gerek 

uluslararası ticari, üretken ve para sermaye döngülerine katılma, gerekse ülke içi sermaye döngü

ğa çıkan kriz eğilimlerine karşı kendilerini güvence altına alma için sağlam finansal kaynaklara 

yönelmelerine yol açmıştır.  

Bu ilk faktörle ilişkili olarak, bireysel sermayeler arası hızlanan rekabetle birlikte belirli sermaye ya 

da sermaye grupları için ken

ada, hiç kuşkusuz, tarihsel olarak belirli bir sermaye birikimine sahip olanlar başarılı olmuşlardır. 

Burada holdinglerin birden çok bankaya sahip olma yönündeki eğilim, ilk elden sektörün  1980’li 

yılların en kârlı sektör olduğu yönünde açıklamaya neden olsa da, bu yetersiz bir 

açıklamadır(bak:tablo bankacılıkta kârlılık miktarı). Bankası olan sermaye grupları ile olmayan 

sermaye grupları  arasındaki temel çelişki, değişim ve kriz dönemine bağlı olarak sadece dışsal 

finansın aşırı maliyetli olması değildir; bir bütün olarak yeni sermaye birikim biçiminde para-

sermayesi stratejik bir önem kazanmasıdır. Sermayenin oldukça soyut ve genel biçimi olarak para-

sermaye, sermayenin toplam döngüsündeki değerleri temsil ettiği ölçüde; yeniden yapılanma sürecinin 

olası değişkenleri karşısında belirsizliklere karşı koymanın, yeni avantajlar elde etmenin, uygulanan 

finansal politikalarla bu maliyeti daha da artıracak pratiklerin uygulamaya konması, para-sermayeyi 

daha da önemli kılmıştır. 

21/45 



1990-1996 ARASI HOLDİNG ŞİRKET SAYILARINDAKİ ARTIŞ

43

75

25

26

19

15

44

43

23

95

66

35

53

31

89

25

35

25

12

31

24

98

25

19

25

32

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AKKÖK

ALARKO

ANADOLU

BAYRAKTAR

BORUSAN***

ÇUKUROVA

DOĞAN

ECZACIBAŞI**

KOÇ

OYAK

PROFİLO

SABANCI

ŞAHİNLER*

1996
1990



 

 

XIII. Güç ilişkileri ile para-sermayesi arasındaki 

ilişkinin 1980’li yıllarda güçlenerek artması, sermaye-

içi çelişkilerin ve  yeni kontrol kurma biçimlerinin 

farklılaşmasına neden olmuştur. Burada bir post-

keynesyan iktisatçı olan H.Minsky’nin para-yönetici 

kapitalizm kavramlaştırması ya da sermaye-içi 

ilişkilerde finansal kaynaklara ulaşmanın sağladığı 

olanakları erken dönemde açıklayan Kalecki’nin 

analizleri özel önem taşıyor. Kalecki erken dönem 

çalışmasında “piyasa sürecine giren firmanın sahip 

olduğu sermayenin miktarına bağlı olarak güç 

kazandığını ve bu gücüne paralel olarak da finansal 

piyasadan borç sermaye bulabileceği”ni belirtmiştir 

(Kalecki, 1971, 105)  

M.Kalecki yatırım ve tüketim kararını 

verecek olan kapitalistlerin yatırım ve tüketim 

düzeyini belirledikleri gibi yatırım kanalı ile 

elde ettikleri kârlarla yeni yatırımlar için 

gerekli finansı da sağladıklarını ve daha da 

önemlisi firmaların içsel finans dışında önemli 

ölçüde dışsal finans kaynaklarını 

kullandıklarını belirtmiştir. Finansal açıdan 

kapitalistin dışsal finansa başvurması için bu 

kesimin gelecekle ilgili kâr beklentileri 

belirleyici olacaktır. Bu beklentiler 

doğrultusunda dışsal borçlanmaya gidilmesi 

durumunda bu bir dizi finansal transferin 

varlığına neden olur ki, bu da açıkça ellerinde 

finansal kaynak olup yatırım yapmayan 

kesimden, yatırım yapan kesime doğru 

olacaktır (Sawyer, 1986, 92).  

HOLDİNGLERİN 1990-1996 Yılları 
Arasında Kârlarının Artışı (Milyon $ ve %) 
Firmalar 1990 1996 Değişim% 
DOĞAN 31 161 408,3 
BAYRAKTA
R 

11 49 316,7 

ALARKO 3 10 222.5 
SABANCI 571 1.415 147,8 
ANADOLU 101 248 144,9 
YAŞAR 28 48 73 
AKKÖK 156 1119 66.6 
ÇUKUROVA 280 468 67,14 
KOÇ 1047 1501 43 
TEKFEN 34 47 35,1 
OYAK 330 427 28 
ECZACIBAŞI 84 105 24,73 

BORUSAN) 46 43 -7,9 
PROFİLO 88 48 -45,8 

Grup/Holding (1994) Banka 
Sabancı Holding Akbank,BNP-Ak Dresder 
Doğuş Holding Garanti, Bank Express, 

Garanti Yat. Ve Tic. Bank. 
Körfezbank 

İhlas Holding Egebank,Yurtbank 
Çukurova Yapı Kredi, Pamukbank, 

Interbank 
Uzanlar Adabank,İmarbank 
Koç Holding Koçbank 
OYAK Türk Boston Bank 
Doğan Holding Alternatif Bnk 
Toprak Holding Toprakbank 
Çolakoğlu T.Ekonomi bankası 
Yaşar Holding Tütünbank 
Cıngıllıoğlu Demirbank 
Süzer Kentbank 
Aksoy İktisat Bankası 
Zeytinoğlu Esbank 
Kavala Birleşik Yatırım Bankası 
Tekfen Tekfenbank 
Ağa Ceylan Kapital Bank 
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Kâr beklentileri ile birlikte firmanın dışsal finans kaynaklarına başvurması, sadece reel anlamda 

parasal tasarruf sahiplerinin para arzı ile sınırlı olmayıp, çok daha önemli bir mekanizma olan 

bankaların para yaratması gerçeği ile ilişkilidir. Banka sermayesine sahip olmak bu anlamda özel bir 

önem taşır.15 Sermaye  miktarı ve buna bağlı olarak finansal kaynaklara erişebilme, ekonomik süreçler 

içinde güç ilişkilerini ve güç ilişkilerinin ampirik düzeyde aldığı biçimleri işaret ettiği ölçüde dikkate 

alınması gerekiyor. Özellikle risk unsuru göz önüne alındığında, kapitalist girişimci sermayesinin 

miktarına bağlı olarak risk yüklenecek, bu durumda piyasadan edinilecek dışsal finans olanakları, 

büyük hacimli kapitalistleri daha avantajlı hale getirecektir. Parasal arzın ekonomiye içsel olduğu 

düşüncesi, sermaye büyüklüğüne bağlı olarak borçlanma kapasitesinin artması düşüncesi ile 

birleştiğinde, kapitalist ekonominin finansal yaşam ile ilgili temel dinamiklerini anlamak için oldukça 

önemli adımlar atılmış demektir. Özellikle kâr beklentisinin artığı dönemlerde, ya da tam tersi 

ekonominin artık geri dönülmez bir şekilde daralmaya girdiği dönemlerde, finansal ilişkiler önem 

kazanır. Potansiyel kaynaklar gelecek adına kullanma ve  varolan sabit varlıkların gerileme döneminde 

finansal yükümlülükleri karşılama adına likiditasyonu güncel olarak yaşadığımız ekonomik olguları 

açıklamada önemli  bir referans noktasını işaret ediyor. Gözlemlenen finansal aktivitelerin aynı 

zamanda likit olmayan kaynakları, likit hale çevirme, ya da likit olan kaynakların likit olmayan 

varlıklara çevrilmesi, Kalecki’nin deyimi ile girişimci sermayesinin büyüklüğü ile yakından ilişkilidir. 

Kalecki’nin “kapitalist sistemin kalbi”, olarak tanımladığı girişimci sermayenin büyüklüğü, ya da 
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15 Banka-sermayesinin tanımlanması ve kapitalist sistem açısından incelenmesi için bak:F.Ercan(1997) 



ekonomik güçlerin ekonomideki eşitsiz dağılımı, özünde finansal dünyanın gelişmesinin temeli olduğu 

gibi, finansal ilişkiler dolayımında bu temel daha da güçleniyor. Eşitsizler arası ilişkileri, kapitalist 

finans ilişkileri daha da güçlendiriyor; güçlendirdiği ölçüde de sermaye içi farklılaşmaları ve 

çelişkileri artırıyor.  

Burada kısaca belirtmemiz gereken önemli bir diğer nokta,  üretken sermaye donanımının 

gelişmesinde önemli katkısı olan devlet yönelimli ucuz-kredi politikalarının uygulanmasıdır. 1980’li 

yıllarla birlikte bu politikanın  farklılaşması ile ucuz-kredi politikasının sağladığı olanaklar ortadan 

kalkarken, uygulamaya sokulan  kredi-vergi muafiyeti  uygulaması küçük ölçekli firmaları elimine 

ederken, büyük firmaların daha da tekelleşmesine neden olmuştur. 
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XIV. Günümüz Türkiye ekonomisinde banka-sermayesine bakıldığında, gerek banka-sermayesi 

formasyonu için önemli girdi olan tasarruflarını bankada değerlendirenler gerekse bankalar içinde 

bankaların varlıklarına sahip olma anlamında yoğun bir eşitsizliğin yattığı gözlemlenmekte. 

Bankadaki hesapların %81,5’i banka hesaplarının sadece 3,7’sine  sahip iken, bankada hesabı olan % 

3,7’lik bir  kesim banka hesap tutarlarının % 74’üne sahip olduğu gözlemleniyor. Diğer yandan banka 

varlıkları açısından soruna bakıldığında, bankalar arasında varlıkların oldukça eşitsiz dağıldığı 

gözlemlenmekte. 58 Banka  içinde sadece 9 banka, varlıkların % 76’sına sahip iken, 49 banka sadece 

%24’üne sahiptir. Holdinglerin denetimi altında olan bankaların, toplam finansal kaynaklar açısından 

belirleyici olduğu bir diğer nokta, bankaların menkul kıymet ihracı ile sermaye piyasasından fon 
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toplamasıdır. 1992 Yılında yapılan yasal değişikliklerle bankaların sermaye piyasasında etkinlikleri 

daha da artmıştır. Menkul kıymet ihracına bakıldığında, bankaların  menkul kıymet ihraçları 

içerisindeki payının 1992 yılında %73,7 gibi bir orana sahip iken, bu oran 1993 yılında %88,2’ye 

çıkmıştır(Yıldırım ve Altun,1993,132). 

Bu aşamada dikkatle belirtmemiz gereken konu, R.Hilferding, ya da I.İ.Lenin’in vurguladığı 

anlamda banka sermayesinin üretken sermaye ya da üretken sermayenin  banka sermayesi üzerindeki 

egemenliğinden bahsetmediğimizin anlaşılmasıdır. Sorun belirli bireysel sermaye gruplarının 

sermayenin toplam sosyal döngüsünde etkinlik sağlama adına sermayenin farklı fonksiyonlarını içine 

alarak gelişmesidir. Günümüz sermaye birikim biçimini tanımlayan sermayenin üçlü döngüsünde söz 

sahibi olma eğilimi, para-sermaye için  önemli olan uzun dönemli sermaye hareketlerinin de hızla 

gelişmesine neden olmuştur. Her ne kadar Türk ekonomisinde bankaların egemenliği ve  finansal 

kaynaklar için bankaların etkin olduğu bir gerçekse de, 1980’li yıllardan itibaren sermayenin ya da 

genel olarak sermayenin genel çıkarı için uzun dönemli sermaye piyasasının geliştirilmesi yönünde 

yoğun bir dizi uygulamanın gündeme alındığı gözlemlenmekte. 

26/45 



22

TOPLAM VARLIKLARIN BANKALAR ARASI 
DAĞILIMI

76 9 Büyük Banka
Diğer 49 Banka

9

6

14
14

9

8

7

5

28

ZİRAAT BANKASI
EMLAK BANKASI
İŞBANKASI
YAPI KREDİ BANKASI
AKBANK
HALKBANKASI
VAKIFLAR
PAMUKBANK
GARANTİ

ZİRAAT 

EMLAK

İŞ

YAPI

AKBANK

HALK

GARANTİ

PAMUKBANKVAKIFLAR

 
 

Kaynak:E.N.Özkan -Günay (1996,548). 

 

 

Para-sermaye sağlama açısından önemli bir işlevi olan borsa için, Türkiye’de belirleyici olan 

değişken olarak, özel kesimin uzun dönemli sermaye piyasasını kullanmada belirli bir çekingenlik 

göstermesi, buna karşılık kamunun son zamanlarda sermaye piyasasını yoğun olarak kullanması 

gerçeği ile karşılaşıyoruz. Türkiye’de sermaye birikiminin temel özelliği olan  aile şirketi biçiminde 

gelişme, özel kesimin borsadan yeteri kadar yararlanmamasını  gündeme getirmiştir. Buna karşılık 

borsanın kısa sürede gösterdiği gelişme yine de önemli olmuştur.  
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Burada sorunlu olan  -son zamanlarda  saadet zinciri olarak adlandırılan- kamu kesiminin 

borçlanma eğiliminin artan belirleyiciliğidir. Şeytanın avukatlığını yapmanın ötesinde yaşanan sürece 

daha farklı bakmanın gerekliliğinden kaynaklansa gerek, kamu kesiminin artan borçlanma eğiliminin 

sadece beceriksiz kamu kesimi tanımlamasına ya da bir türlü küçülemeyen yani özelleşmeye hız 

vermeyen kamu kesiminin neden olduğu yönündeki vurgulara katılmamız mümkün değil. 1980’i 

önceleyen yıllar, genellikle Keynesyen uygulamalar olarak da adlandırılan “refah devleti”  

uygulamalarının ve aynı zamanda üretken sermaye yatırımlarının yoğunlaştığı  yıllardır. Bu yılları 

tanımlayan önemli bir değişken emeğin verimliliğinin artması ve böylece sermaye birikimi için önemli 

miktarlara varan artı-değer yaratılmasıdır. Bu dönemde emeğin örgütlü mücadelesi, ve sendikal 

yapıların gelişmesi bir dizi sosyal hakların da kazanılmasına neden olmuştur. Belki bir diğer vurgu, bir 

aşamadan sonra sendikaların sosyal uzlaşma adına yaratılan artı-değeri pazarlama biçiminde bir işlev 

yüklenerek sistem içi bir düzenleme mekanizmasına dönüştürmesidir. 

Bu süreç açısından önemli olan, devletin yeniden üretimini sağlamak için “vergi”lere 

başvurmasıdır. 1970’lerin sonlarından itibaren kapitalizmin derinleşen bunalım ile birlikte, sermayenin 

daha fazla kaynağı vergi adı altında devlete aktarma yönündeki uygulamayı kabul etmediğini 

görüyoruz. Özellikle Laffer Eğrisi  olarak kavramlaştırmada meşruluk bulan bu yaklaşım, kısa sürede 

Amerika ve daha sonra bizim gibi  bir dizi ülkede uygulamaya konmuştur.  Devlet kendi varoluş 
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koşullarını yeniden üretmek için  sermayeden vergi alamayınca, tek yol olarak eskiden vergi olarak 

sağladığı kaynakları borçlanma yolu ile sağlamaya başvurmuştur.16 Türkiye’de de yaşanan bu 

olmuştur, son zamanlarda saadet zinciri ya da bir dizi rantiye yarattığı söylenen bu süreçte devlet, 

tahvil ve hazine bonosu piyasa sürerek borçlanma yoluna gitmiştir. 

Burada detaylandıramayacağımız ölçüde sermaye birikim süreci ve krizle ilintili sonuçları olan bu 

uygulama, en basit anlatımıyla kamu kanalıyla gerçekleştirilen  bir kaynak aktarma mekanizmasına 

dönüşmüştür. Kamunun piyasaya reel karşılığı olmayan değerli kağıtları sunması hayali sermaye 

formasyonunu geliştirdiği ölçüde, sermayenin içine düştüğü çifte realizasyon krizinin17 bir süre olsa da 

ertelemesine neden olduğu ölçüde, sermayenin toplam döngüsünde finansal hareketliliğin, hacim ve 

hız olarak muazzam boyutlara varmasına yol açmıştır. Finansal döngünün hız ve yoğunluk olarak 

artması ekonomik ilişkilerin artan oranda risk ve belirsizlik taşımasına neden olduğu ölçüde sermaye-

içi fraksiyonlar arasındaki güç ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen bir mekanizmaya dönüşmüştür. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Sermayenin kriz ve yeni birikim rejimlerinin başlarında vergi ya da başka bir kanalla kaynak aktarmama yönündeki 

eğilimleri evrensel bir eğilimdir. K.Marx Fransa’da yaşanan bu durumu oldukça anlamlı cümlelerle ifade etmiştir. Günümüze 
ilişkin bir dizi şeyi anımsattığı bir gerçek.  

“Bu arada Geçici Hükümet, gittikçe artan bir bütçe açığının kâbusu altında kıvranıp duruyordu. Boşu boşuna yurtseverce 
özveriler dileniyordu.  

-Yalnız işçiler sadakalarını attılar ona.  
Kahramanca bir çareye başvurmak, yeni bir vergi çıkartmak gerekti. Ama kimi vergilendirmeliydi?  
-Borsanın aç kurtlarını mı?  
-Devletin alacaklılarını mı?  
-Banka krallarını mı?  
-Gelir sahiplerini mi?  
-Sanayicileri mi?           Bu, hiç 

de cumhuriyetin burjuvazi tarafından tatlılıkla kabul ettirilmesini sağlayacak bir yol değildi?" (Marx,1976,53). 
17 Çifte realizasyon krizi, üretilen metaların paraya dönüşememesi ve çıkartılan değerli kağıtların reel değerlere karşılık 
gelmemesi anlamında kullanılıyor. Detaylı bilgi için bak; F.Ercan “Para ve Kapitalizmin Krizi:Kumarhane Ekonomisi ve 
Finansal Kapitalin Önlenemeyen Yükselişi” (basılmamış çalışma) 
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Sermaye birikim sürecinde kamusal olanın öneminin ekonomik açıdan azalması, aynı zamanda 

kamusal olanın yeniden üretilme koşullarının da, sermayenin egemenlik alanı yani piyasaya 

bırakılması belki de süreci tanımlayan en önemli değişkendir. Devletin öneminin azaldığı yönündeki 

yanlış bir çıkarsama ya katılmamakla birlikte, devletin neo-liberal politikalarla birlikte sermayeye 

daha fazla bağımlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Artık bir ponzi finansa dönüşen  kamunun borçlanma 

gereği, beraberinde özellikle borçlanma için yüzünü çevirdiği sermaye kesiminin beklenti ve uzun 

erimli isteklerinden kaçınamaması yönünde bir durumun varlığına neden olmuştur.   

Kamu borçlarının artması ile sermaye içi-bileşenler arası güç ilişkileri arasında yoğun  bir dizi 

ilişkinin olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Devletin ekonomik bir kurum olarak yeniden üretilme 

koşullarını borçlanma şeklinde gerçekleştirme, bir kaynak aktarma mekanizmasına dönüştüğü oranda, 

aktarılan kaynakları ele geçirme mücadelesi sermaye içi kesimler için önem kazanmakta.  Bilineceği 

gibi, kamu borçlanması içinde holdinglere ait bankalar önemli bir payı elinde tutuyorlar. Holdingler 

sahip oldukları bankalar sayesinde, finansal sermayenin toplam döngüsünde büyük miktara varan 
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kamu borçları üzerinde de belirleyici olmuşlardır.  Hiç kuşkusuz kamunun yarattığı finansal akım 

üzerindeki denetim, aynı zamanda bu denetimi kuramayan sermayeler karşısında bir dizi üstünlüğe 

sahip olma anlamına geliyor. 

 

SERMAYE PİYASASINDA YARATILAN KAYNAKLARIN YILLAR İTİBAIYLA DAĞILIMI
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Sınıf-içi güç ilişkilerinde, özellikle sermayenin toplam döngüsünde belirleyici olan holdinglerin, 

menkul kıymet ihracında da belirleyici bir yoğunlaşmaya sahip konumda olduklarını söyleyebiliriz. 

Menkul Kıymet ihracında hisse senedi, tahvil ve finansman bonosunda ilk 60  şirket,ilk 40 şirket ve ilk 

20 şirketin  payları aşağıda verilmiştir. Örnek olarak hisse senedi ihracatında ilk 60 şirket toplam hisse 

senetlerinin %60,6 sına sahipken, ilk 20 şirketin %42,1’lik bir orana sahip olduğu görülüyor. Tahvil ve 

finansman  bonosunda da benzer bir yoğunlaşma olduğu görülüyor. 
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MENKUL KIYMET İHRAÇLARINDA YOĞUNLAŞMA
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R.Eser’in anlamlı çalışması, holdinglerin menkul kıymetler piyasasındaki konumlarını detaylı  

olarak bize sunmuştur. Bu analize göre SPK’ya dahil olan şirketlerin holdinglere olan dağılımı 

verilmiştir.  
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SPK’ya Tabi Şirketlerin Holdingler Arasında Dağılımı 
HOLDİNGLER HOLDİNGE Bağlı 

Şirket Sayısı 
HOLDİNG Şirketlerinden SPK’ya Tabi 
Olanlar 

  Hisse Senedi Tahvil Toplam 
1.Koç Holding 88 17 17 34 
2.H.Ömer Sabancı 40 10 10 20 
3.Yaşar Holding 40 10 6 16 
4.Elginkan Holding 36 3 12 15 
5.Anadolu End. Holding 23 2 11 13 
6.Çukurova Holding 35 3 9 12 
7.Cankurtaran Holding 26 1 10 11 
8.T.Şişe Cam/İş Bankası Grubu 36 9 2 11 
9.Eczacıbaşı Holding 19 3 7 10 
10.Transtürk Holding 30 3 6 9 
11.Santral Holding 11 5 3 8 
12.Ercan Holding 17 4 2 6 
13.Gediz Holding 8 5 1 6 
14.Borusan Grubu 16 - 5 5 
15.Hürriyet Holding 12 2 3 5 
16.Okan Holding 5 5 - 5 
17.H.İbrahim Bodur Holding 10 4 - 4 
18.Boyner Grubu 11 1 3 4 
19.Keban Holding 8 4 - 4 
20.Net Holding 34 4 - 4 
21.Alarko Holding 22 3 - 3 
22.Bilfar Holding 6 2 1 3 
23.Dinçkök Grubu 8 2 1 3 
24.Doğan Şirketler Gr 19 2 1 3 
25.Enka Holding 20 3 - 3 
26.Profilo Holding 27 2 1 3 
27.Tekfen Holding 20 3 - 3 
28.Yibitaş Holding 14 3 -- 3 
TOPLAM 631 115 111 226 

 

“1995 Tarihi esas alındığında sermaye piyasasında 53 holdingten 28’inin gerçek anlamda holding 

olduğu belirtilmiş. Sermaye Piyasası Kanuna Tabi 1,316 şirketten 226’sının (%17,2) holding şirketi 

olduğu belirtilmiş. Holdinglerin 1982-1993 yılları arasındaki toplam menkul kıymetler ihraçları içinde 

en büyük payı 2.610 milyar ile KOÇ HOLDİNG almaktadır. Bunu sırasıyla ŞİŞE-CAM Grubu ve 

Çukurova HOLDİNG almaktadır. 12 yılda SP’da yaratılan toplam kaynaklardan 27 Holdingin aldığı  

pay %27,7’dir”(Eser,1994,44). 

XV. Sermayenin içsel  bileşenleri açısından soruna bakıldığında, 1980’li yıllarda az sayıda bireysel 

sermaye grubunun sadece üretken-kapitalist  ya da para-kapitalisti olarak değil de, belirli bir düzeye 

varan sermaye birikimlerini, sermayenin toplam döngüsü içinde farklılaşan işlevleri açısından  holding 

içine alma yönünde bir eğilimin belirleyici olduğunu görüyoruz. Bu aşamada ülkemizde genellikle 

yapılan üretken/endüstri kapitalisti ile para-kapitalisti  ya da rantiye ayrımı sermayenin bugün vardığı  

noktada pek fazla anlamlı değildir. Bir başka söyleyişle, artık sermayenin bugün ulaştığı aşamada 
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kapitalizmin üretken sermayenin organik aydını konumunda olan yeni Keyneslere ihtiyacı yok. 

Sürecin anlaşılması açısından dikkate alınması gereken konu, sermayenin bugün ulaştığı aşamanın 

analizinin yapılmasıdır. Yoksa rantiye ya da para-kapitalisti gibi, tekil olgular  genellikle bizi pek de 

doğru olmayan mecralara götürür. Özellikle kapitalist ekonomide tüm zenginliklerin kaynağı üretim 

sürecinde yaratılan değer olduğu bir gerçekse, üretim sürecinde değerin yaratılması için gerekli olan 

para-sermayesi ile para-sermaye için kaynaklık eden faiz yüklü sermayeyi birbirine karıştırmamamız 

gerekiyor. Son zamanlarda genellikle yapılan bir diğer vurgu ise, rant ekonomisinin ülkedeki üretken 

yatırımları tamamen durduracağı yönündeki vurgudur. K.Marx’ın bu tür açıklamalar verdiği cevap 

anlamlıdır “Bazı vulgar iktisatçılar, eğer endüstri kapitalistinin,  faizin yanı sıra kâr elde edemediği 

durumda, sermayesini faiz için borç vereceğini ve tüm sermayenin sermaye olarak aktiv işlevini 

durduracağını  belirtirler, fakat bu durumda tüm kapitalistlerin faiz üzerinden yaşaması olası mıdır?” 

(Marx, 1975). Faiz getiren sermayenin ekonomide belirleyici olduğu durumlar, tarihsel olarak kriz ve 

yeni sermaye birikim koşullarının geçerli olduğu anlar olmuştur. Oysa 1980’li yıllarla birlikte faiz 

getiren sermaye  ya da finansal yapıların belirleyici olması tek başına bu yapıların öneminden 

kaynaklanmaz; tam tersine bu artık kapitalist ilişkilerin belirli bir olgunluk aşamasına geçildiğinin 

göstergesidir. Kapitalizmde değerin kaynağı olan emeğin, metaya içkin olan emek-gücünün daha 

soyut düzlemde para biçiminde açığa çıkması ile, kapitalizmin ilişkiler açısından doyum noktasına 

gelmesi arasında yakın ilişkiler vardır. Bu ilişkinin sermaye ile emek ve sermaye -içi sınıfsal ilişkiler, 

güç ilişkileri  açısından önemi, gücün artan ölçüde para biçiminde organize olmasıdır. Bu sadece ülke 

içinde geçerli olan bir durumdan çıkmış, döviz kuru rejimlerindeki değişikliklerle uluslararası sınıflar 

arası-sınıflar içi  ilişkilerde de belirleyici konuma geçmiştir (Marazzi, 1996).  

XVI. Toplam değeri ifade eden para-sermayeye daha soyut düzeyde baktığımızda, faiz getiren ve 

kâr getiren iki sermaye olmadığını görürüz. Aslında aynı sermaye üretim ve dolaşım sürecinde farklı 

dönüşümler geçirir ve farklı biçimler alır. Tam da bu aşamada yukarıda ısrarla vurguladığımız kontrol 

anlamında finans-kapital kavramı özel önem kazanır. Finans-kapital kavramı, kapitalist toplumda 

temel yapı olan sermaye birikim süreci ile bu sürecin ajanları arasındaki ilişkinin ulaştığı yeni aşama 

ve güç ilişkilerini işaret eder. Sermayenin merkezileşme ve yoğunlaşma eğilimlerine bağlı olarak, artık 

yapıyı yani sermaye birikim sürecini büyük ölçüde belirleyen bireysel sermaye organizasyonlarının 

varlığına neden olmuştur. Sermayenin farklı işlevlerini kendi içinde toplaması ve bu işlevler arası ileri-

geri bağlantıların artmasına neden olmuştur. Örnek olarak son zamanlarda üretken sermaye ya da 

endüstri kapitalistlerin/firmaların üretim faaliyetleri dışında büyük oranlara varan kârlar  elde etmesi, 

buraya kadar ifade edilen yapısal değişimi gösteren önemli bir değişimdir. Bugün artık sadece 

kapitalistler değil, sıradan kapitalist olmayan bireyler de ellerindeki parasal değerleri bu finansal 

döngüye sokmak zorundalar. Artık bu yapısal bir zorunluluk haline gelmiştir, dolaşıma girmeyen her 

değer, değerini kaybetme tehlikesini taşımaktadır. Bu, büyük ölçekli sabit sermayesi olan firmalar için 
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de  geçerli bir durumdur. Tüm bu vurgulardan sonra, ülkemizde ekonominin geleceği için tehlike 

kabul edilen rant ekonomisinin sadece tekil bir olgu olmayıp, sermaye birikim süreci için yapısal bir 

unsur olması, , sermayenin toplam döngüsünde kontrol gücü artan sermayeler için ise stratejik bir 

durumu ifade ediyor olması  gerçeğidir.  
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XVII. Türkiye’de sermaye birikiminin belirli bir aşamaya ulaşmasının ikinci ve en önemli sonucu 

olarak,  sermayenin toplam döngüsünde belirli bir güce ulaşan bir dizi bireysel sermayenin, sermaye 

birikim koşullarını artık dünya ölçeğinde yerine getirme gibi bir zorunlulukla karşılaşmasıdır.18 

Sermayenin toplam döngüsüne ülke ölçeğinde dahil olan bireysel sermayelerin dünya ölçeğinde bu 

süreci gerçekleştirme eğilimi, çok daha önemli bir diğer değişkenle bağlantılı olarak bu yıllarda  daha 

da bir hız kazandı. Bu eğilim ise, kapitalizminin 1980’lerde ulaştığı aşamaya bağlı olarak, meta ve 

para hareketlerinin önündeki engellerin, uygulanan neo-liberal politikalar dolayında kaldırılmasıdır.  

Kapitalizmin başından beri uluslararasılaşma eğiliminde olduğu bir gerçekse de, 1980’li yıllarda 

gerçekleşen, bu sürecin hacim ve hız olarak artmasıdır. Hiç kuşkusuz bu gerçekliği tamamlayacak bir 

olgudan daha bahsetmek gerekir. Bu gerçeklik ise, kapitalizmin sermaye birikim koşullarının dünya 

ölçeğinde gerçekleşme sürecinin, tarihsel olarak eşitsiz konumda olan sermayeler arasındaki güç 

ilişkilerinin de yoğunlaşarak artmasına neden olmasıdır. Bu anlamda Türkiye  gibi kapitalist gelişme 

sürecinde bağımlı sermaye formasyonuna sahip olan ülkeler, artık  neo-liberal küreselleşmenin 
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uluslararası ölçekteki zorlamalarını kabul eden ülkelerdir. Yukarıda uyarıyı dikkate almayan bir 

sonuca ulaşmamak için şunu söylememiz gerekiyor; Neo-liberal küreselleşme süreci genel olarak ülke 

ekonomisi için ekonomik anlamda olumsuz sonuçlara yol açsa da, neo-liberal küreselleşme süreci ülke 

içinde belirli bir sermaye birikimine ulaşmış ve bu sermaye birikimi ile dünya ölçeğinde işlemekte 

olan mekanizmalarla bütünleşmiş sermaye kesimleri için olumlu sonuçları olmuştur.  

 

XVIII. Sermaye-içi bileşenler açısından, 1980’li yıllarda başlayan sermayenin toplam döngüsüne 

ulusal sınırlar içinde katılma ya da dünya ölçeğinde katılmaya bağlı olan ayrım özel önem kazanmıştır.  

Burada artık çok daha yoğun sermaye birikimine sahip uluslararası sermaye grupları ile  ülke içinde 

hareket eden farklı sermaye donanımına sahip sermayeler arası ilişkilerden bahsetmemiz gerekiyor. 

Ülke-içi sermaye döngüsünden uluslararası sermaye döngüsüne geçmede uygulanan neo-liberal 

küresel yönelimli politikalar belirleyici olmuştur. Süreç sonucunda ise, uluslararasılaşmanın 

getirilerinden yararlanmak isteyen sermaye grupları, uluslararası bankalarla birleşmeler,  direkt 

uluslararası yatırımlar, üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda pazarlanması için bir dizi etkinliğe 

girmişlerdir. Uluslararası sermaye ile yer yer ittifaklar yaparak, yer yer direkt olarak  girişilen tüm bu 

etkinlikler, bir dizi ulusal ölçekli sermayenin uluslararasılaşmasına ve böylece neo-liberal 

küreselleşme eğilimleri ile bütünleşmeyi gerçekleştirmesiyle sonuçlanmıştır. 

Uluslararası sermayeyle bütünleşme sürecide hiç kuşkusuz yukarıda verdiğimiz güç ilişkileri 

dolayında gerçekleşmiştir. Uluslararası sermayenin toplam döngüsü ile bütünleşme süreci, sermaye-içi 

güç ilişkilerinin çok daha dinamik bir hal almasına neden olmuştur. Ülke-içi sermayenin toplam 

döngüsünde etkin olan az sayıda firma, uluslararası finans-sermaye grupları  ile verili kâr olanaklarını 

paylaşma adına ittifaka girerken, bu ittifak aynı zamanda ülke içindeki sermaye içi sınıf dengelerini de 

önemli ölçüde etkilemeye başlamıştır.  Hiç kuşkusuz bu etkilenme sürecinde dünya ölçeğinde artan 

bıçak sırtı rekabet özel bir önem taşıyor. Japon sermayesi karşısında Fransız ya da Almanya kökenli 

sermayelerin ülke içi ittifak ettiği sermayeler arasında çok değişkenli bir dizi etkileşim süreci 

yaşanmaya başlamıştır.  Avrupa Birliği’ne girip girmeme konusundaki sermaye içi çelişkiler bunun bir 

örneği iken, sektörel açıdan otomotiv sektöründe yaşanan değişim eğilimlerinin Sabancı-Koç holding 

arasındaki çatışmalara neden olması bir diğer örnek olmakta.  

The Economist dergisi, Sabancı Holdingi tanıtmak için ayırdığı sayfada ittifakın niteliğini oldukça 

açık bir şekilde dile getirmiştir; “Türkiye’nin her köşesine damgasını”  vuran Sabancı Holding 

yabancılarla yaptığı ittifaklar sonucunda, Türklerin CARRFOURSA’dan alış-verişlerini yaptıklarını, 

HİLTON otelinde konakladıklarını, PHİLİP MORRİSSA’dan sigaralarını içtiklerini, ve I-BİMSA’dan 

ise bilgisayarlarını aldıkları belirtilmekte. 1985 Yılından itibaren dünyanın önde gelen 17 büyük 

                                                                                                                                                                                     
18 Sermayenin toplam döngüsünün ülke içinde gerçekleşme koşullarının zamanla uluslararası ve dünya ölçeğinde 
gerçekleşmesine ilişkin detaylı bilgi için D.Bryn(1995). 
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sermaye grubuyla anlaşma yapan Sabancı Holding, yabancı sermaye gruplarından yatırım yaptıkları 

alana ilişkin know-how alırken, bu sermaye gruplarına Türkiye hakkında know-how verdiği 

belirtilmekte (The Economist.1997)  Bu ittifak Sabancı Holding’in ülke içindeki donanımını artırdığı 

ölçüde, uluslararası arenada da hareket kabiliyetinin artmasına neden olmuştur.  

Uluslararasılaşma  eğilimleri diğer yandan, uluslararası sermayenin belirli bir yoğunlukla ülke 

ekonomisine giriş sağlamasına neden olmuştur. Aşağıda verdiğimiz grafik 1980’lerde yabancı 

sermaye ile ülke içinde kurulan firmaların artan miktarını göstermekte.  

Yabancı Sermayeli Firmaların Kuruluş Yılları
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Uluslararasılaşmaya ilişkin burada  detaylandıramadığımız bir dizi eğilimi daha sayabiliriz. 

Genelde ekonominin dolarizasyon sürecine girmesi bu eğilimi işaret eden önemli bir değişkendir.19  

Diğer yandan holdinglere ait bankaların yurtdışındaki mali iştirakleri bir diğer önemli değişkendir.20 

Finans-Kapital Aşamasında Küçük Güzel(mi)dir?  

XIX. Sermaye-içi ilişkiler açısından son zamanlarda “Anadolu Sermayesi” ya da “küçük ve orta 

ölçekli  işletmeler”  yönünde yapılan mitleştirilmiş açıklamalara baktığımızda sorunun yine 

sermayenin gelişme eğilimleriyle ilişkisi olduğunu belirtmemiz gerekir. İthal ikamesine dayalı 

kalkınma döneminde ya da yukarıda kendi kavramlarımızla söyleyecek olursak, üretken sermayenin 

                                                           
19 (Dolarizasyona ilişkin yapılan bir çalışmada Döviz tevdiat hesaplarının geniş para arzına (M2Y)  oranı 1986 yılında 0,15 
iken, bu oran 1995 yılında 0,49’a yükselmiştir. Detaylı bilgi için bak;N. Yamak ve R.Yamak, (1996) 
20 Bankaların yurtdışındaki iştirakleri için detaylı bilgi için bakın; Bankalarımız 1996 
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belirleyici olduğu  1980 öncesi dönemde ekonomi, aslında az sayıda büyük ölçekli sermayenin etrafını 

çevreleyen çok sayıda küçük üreticiden olan bir yapıya sahiptir. Küçük üreticiliğin ekonomide sayısal 

olarak yoğun olmasının biricik nedeni, hiç kuşkusuz yetersiz sermaye birikimidir. Bu döneme ilişkin 

bir diğer olgu ise, gerek büyük ölçekli sermayeler, gerekse bunları çevreleyen küçük ölçekli 

sermayelerin,, ülkeye mekansal olarak eşitsiz dağılmasıdır. Burada  büyük ölçekli sermayenin ileri ve 

geri bağlantılarla ilişkiye girdiği küçük  ölçekli işletmeler ile, tamamen sermaye donanımı yetersiz ve 

yer yer geleneksel üretim biçimini yürüten küçük işletmecilikten bahsetmemiz mümkün. 

1980’li yıllarla artan sermaye birikim süreci ve özellikle finans-kapital formasyonun - bizim 

vurguladığımız anlamda- gelişimi, 1990’lı yıllarda yeni bir sürecin ilk ipuçlarını veriyordu. Bir yandan  

bir dizi küçük sermayeli işletme doğal olarak sermaye birikim sürecinde artık belirli bir noktaya 

ulaşırken, bir diğer gelişme,dünya ölçeğindeki sermayenin yerel potansiyelleri kullanma adına küçük 

ölçekli işletmelerle alt-sözleşme  ilişkilerine girmesi bir dizi küçük ölçekli firmayı bir anda ekonomide 

çok önemli hale getirmiştir. Burada yapılması gereken vurgu, küçük üreticiliğin bir gerçeklik olarak 

öneminin arttığı yönündeki vurgunun doğru olmakla birlikte eksik bir vurgu olduğudur. Küçük ölçekli 

sermaye ile finans-kapital ya da büyük sermayeli işletmeler birbirlerine alternatif olan yapılar değildir; 

tam tersine büyük ölçekli sermayenin varlığında küçük üreticilik anlam kazanmıştır. Bu anlamda 

söylene geldiği gibi “ne küçük güzeldir”, ne de “büyük ölçekli sermayeye alternatif “yapılardır. Büyük 

sermaye ekonomide etkinliğini ve belirleyiciliğini geniş alanlara yaydığı ölçüde, küçük ölçekli 

işletmeler i daha kolay kontrol edilmektedir.  

Büyük ölçekli işletmelerin, küçük ölçekli işletmeler üzerinde kontrol kurmaları, küçük ölçekli 

işletmeleri belirli standartlar içine çekmeye çalışmaları, aslında sermayeler arası süren kıran kırana 

rekabetin sonucudur. Kontrol edebildikleri firmaların olanaklarını kullanma büyük ölçekli firmalar 

için büyük bir avantaj olduğu gibi, küçük ölçekli işletmelerin  devlet tarafından desteklenmesi 

yönündeki politikalarda başka bir açıdan sermayenin maliyetinin azalmasına neden olmaktadır.   

XX. Ülke içinde sermaye birikim süreci üzerinde kontrol kuracak ölçekte gelişme gösteren bireysel 

sermayeler açısından bir başka önemli değişken ise mekan kullanma tarzının değişmesidir. Üretken 

sermaye olarak üretim faaliyetini sürdürdüğü mekanlarda, bir anlamda gelişim sürecini tamamlamak 

için bir küvez olarak kullandığı mekanlarda  pozitif dışsallıkları bir noktadan sonra tüketir. Bu 

sermayenin gelişim sürecinde mekana ilişkin temel bir özelliktir. Sermayeler belirli bir büyüklüğe 

ulaştıkları aşamada,  artık bulundukları mekanlarda aşırı-yoğunlaşmanın getirdiği negatif 

maliyetlerden kurtulma adına, yeni potansiyel pozitif dışsallıkların varolduğu mekanlarda üretim 

faaliyetini gerçekleştirme sürecine girerler. Üretken faaliyetlerin desantralizasyonu denebilecek bu 

sürecin üretken sermaye için anlamı ise farklı başlıklar altında sıralanabilir: 

38/45 



(i)bir önceki üretimi sürdürdüğü mekanların aşırı değerlenmesine bağlı olarak ya kira maliyetinden 

kurtulmak, ya da mülkiyeti kendisine ait ise bu yerin kentsel rantından yararlanmak gayesi belirleyici 

oluyor. 

(ii)Üretimin aşırı yoğunlaştığı mekanlarda  tarihsel olarak açığa çıkan örgütlü kitlesel işçi 

hareketleri ya da kazanılan sosyal haklardan kurtulma amacı, ve böylece  görece kentleşme sürecinin 

başındaki illere yatırım yapma eğilimi gündeme geliyor ki; bu hem ucuz üretim mekanı, hem de henüz 

işçileşmenin  tanımladığı özelliklere uzak olan bir emek havuzuna kavuşma anlamına geliyor.  

(iii)Üretken sermayenin mekansal yer değiştirme süreci, aynı zamanda üretimde yatay 

disentegrasyon süreciyle örtüşüyor. Birinci değişkenle birlikte son zamanlarda  mitleştirilen KOBİ’leri 

anlamak için özel bir önem taşıyan bu eğilimin temelinde, sermayeler arası süren rekabetin artık artan 

ölçüde uluslararası piyasada rekabete dönüşmesi yatmakta. Yeni bir sermaye birikimine geçiş 

sürecinde, yukarıda vurguladığımız anlamda ekonomik ajanlar arası işlem hacim ve hızının artması  -

yani üretken, para ve ticari sermaye dönüş hızlarının muazzam ölçüde artması- sabit  yatırımları 

maliyet açısından önemli kılarken, sabit yatırımların önemli bir kısmını, büyük ölçüde kontrol 

edilebilen küçük ölçekli sermayeler aktarılması bireysel sermaye açısından  sabit yatırımlara ayıracağı 

kısmın azalmasına neden oluyor. Yine ticari sermaye ve piyasa koşullarının  artan belirsizliği stok 

maliyetini en aza indirme gibi bir değişimi hissettirdiği ölçüde,aşırı stok tutmama için girdiler ve 

çıktıların mümkün olduğu kadarıyla azaltılması ve gerekirse dışarıya atılması yönünde bir sürecin 

başlamasına neden olmuştur.  

Sonuç olarak Türkiye’de mitleştirilen küçük üreticilik, aslında son zamanlarda krizden krize giren 

Asya Kaplanlarının bir çoğunda gözlemlenen bir olgudur. Bu ülkelerdeki devlet ile sermaye arasındaki 

stratejik ilişki, büyük ve küçük işletmeler arasındaki ileri ve geri bağlantıların yaygınlaşmasını 

sağlamak olmuştur. Yine Asya deneyimleri , küçük üreticilik ile sendikal mücadelenin önüne set 

çekilme olgusu arasında yakın bir dizi ilişki olduğunu göstermiştir.  

Bu çalışmanın sınırlarını daha fazla zorlamadan, “küçük üreticilik” yada “Anadolu sermayesi” 

kavramlaştırmalarının aslında alternatif, bağımsız birimlerden uzak, gerek ülke içinde etkin olan 

sermaye grupları, gerekse uluslararası sermaye ile eşitsiz bir dizi ilişki dolayında önem kazandığını 

belirtmemiz gerekir.21 

 

 

 

 

 
                                                           
21Burada sunulan genel çerçeve dolayında sorunun detaylı analizi için bak:F.Ercan;(baskıda) “Bölgesel 
Dengesizlik/Kalkınma  Açısından Anadolu Sermayesi ve Küçük İşletmeler”,Ekonomide Durum,Türk-İş.  
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Sonuç Yerine:  

XXI. Yukarıda verdiğimiz kavramsal çerçeve ve veriler aracılığıyla Türkiye’de 1980 sonrası 

değişen sınıfsal konumların anlaşılması için, iki önemli değişkenin önemle göz önüne alınması 

gerektiği açığa çıkmıştır;  

-İlk olarak 1980’lerde açığa çıkan bütünsel dönüşümün sermaye birikiminin tarihsel eğilimleriyle 

bağlantısı olduğunu, yani yeniden yapılanmanın verili olan tarihsel birikim dolayımında 

gerçekleştiğini ısrarla vurgulamamız gerekiyor. 

-İkinci olarak da sermayenin bugün ulaştığı aşamada, sermayenin toplam döngüsündeki 

değişimlerle birlikte;  

i)genel olarak bu çalışmada ele almadığımız, sermaye ile emek arası ilişkiler değişmiş ve bu 

değişime bağlı olarak emek kendi içinde farklılaşmıştır. 

(ii)sermaye-içi bileşenler arası ilişkiler, sermaye birikiminin ulaştığı aşamaya bağlı olarak yoğun 

değişim sürecine girmiş, değişimle birlikte güç ve sınıf- içi çıkarlarda farklılıklar gerçekleşmiştir. 

(iii) Sermaye birikiminin ulaştığı aşama aynı zamanda, daha önceki sermaye birikimine özgü 

kamusal alan  ve işlevlerin değişmesine neden olmuştur. Devletin yeniden üretim koşulları, verginin 

yerini borçlanma alması ile birlikte sermayenin devlet üzerinde belirleyiciliği daha da  artmıştır. 

Sermaye-içi  bileşenler arası ilişkilerdeki değişikliklerde belirleyici olan unsurları da aşağıdaki gibi 

özetleyebiliriz.;  

(i)-Neo-liberal küreselleşme süreci, ülke içi sermaye dolaşımında belirli bir aşamaya varan sermaye 

kesimlerinin dünya ölçeğinde sermaye birikim döngüsüne eklemlenme kanalarını açmıştır. 

1980’lerden itibaren ulaştıkları birikim ve donanıma bağlı olarak uluslararası sermaye ile bütünleşme 

sürecine girebilen sermaye kesimleri ile giremeyen kesimler arası çelişkilerin artmasına neden 

olmuştur. Özellikle faiz ve döviz kuru politikaları bu çelişkilerde önemli değişkenler olmuştur.  

 (ii)-1980’li yıllar sermayenin toplam döngüsü içinde farklılaşan işlevler arası bağlantıların giderek 

arttığı yıllar olmuştur. Bireysel sermayelerin kriz ve yeniden yapılanma eğilimlerine bağlı olarak para 

sermayesine olan ihtiyacının artması, para sermayesinin (özellikle banka ve uzun dönem sermaye 

piyasasının) uluslararası para sermayesi ile artan oranda  ilişkiye girmesi, küçük ölçekli sermaye 

sahiplerinin artan oranda büyük ölçekli üretken sermaye ve para sermayesi ilişkiye girmesi 

ekonomideki ilişkilerin hız ve hacim olarak muazzam oranda artmasına neden olmuştur. 

Sermaye içi bileşenler arası işlemlerin, bağlantıların artmasına paralel olarak, sermayenin toplam 

döngüsü içinde para-sermaye önemini büyük ölçüde artırmıştır. Öneminin artmasının nedenleri şöyle 

sıralanabilir: 
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(i)-Yeni bir sermaye birikim modeline geçiş süreci aynı zamanda kriz sürecidir, kriz sürecinde 

belirli bir sermaye birikimi/donanımı olamayan bireysel sermayeler krizden kurtulma için sürekli 

olarak para-sermayeye ihtiyacı duyacaklardır. 

(ii)-Diğer yandan yeni sermaye birikim koşullarını yaratma yöneliminde olan bireysel sermayelerin 

para-sermayeye olan talepleri artacaktır. 

(iv)-Ülke içi sermaye döngüsünün artan ölçüde uluslararası piyasa ile bütünleşmesi aynı zamanda 

bireysel sermayelerin uluslararası piyasada süren bıçak sırtı rekabete karşı, sermaye donanımlarını 

artırmak için para-sermayesine olan taleplerini artacaktır. 

(v)-Çok daha önemli bir gelişme, ekonomide para-sermayesine duyulan ihtiyaca bağlı olarak 

ekonomik açıdan atıl duran  varlıklar hızla para-sermayesine dönüştürülecek ve bu süreç aynı zamanda  

sermaye -içi bölüşümün hızla artmasına neden olacaktır. İkincil bölüşüm ilişkilerinin yoğunlaşması, 

sermayeler arasında verili güç ve kontrol biçimlerinin farklılaşmasına neden olmuştur.  

Değişen ekonomik koşullar, 1980 öncesi kontrolü ellinde bulunduran bireysel sermayelerin -yani 

üretken sermaye ya da banka sermayesi- farklılaşmalarına neden olmuştur. Sermayenin toplam 

döngüsü üzerinde bireysel sermaye sahibi olan özellikle aileler ya da holdingler, 1980’li yıllarla 

birlikte sermayenin toplam sosyal döngüsünde farklılaşan işlevleri üstlenerek diğer sermayeler ve 

emek üzerinde egemenliğini artırmaya yönelmiştir. Biraz daha açacak olursak, Türkiye ekonomisinde 

zaten gerek ticari sermayenin belirleyici olduğu dönemde, gerekse üretken sermayenin belirleyici 

olduğu dönemde varlığını koruyan ve sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması eğilimleriyle 

gücünü daha da artıran gruplar/holdingler, 1980’li yıllarda üretken sermaye, ticari sermaye ve özellikle 

de artan önemlerinden dolayı para sermayesi işlevlerini yüklenerek, sermayenin toplam sosyal 

döngüsü üzerinde büyük ölçüde belirleyici olmaya başlamışlardır. Ekonomide egemen konuma geçen 

bireysel sermayeleri, üçlü ilişkiye geçtikleri ölçüde Hilferding ve Lenin’den farklı bir anlamda   

finans-kapital olarak tanımlıyoruz. Finans kapital kavramlaştırmasını burada sadece banka 

sermayesinin endüstri sermayesi üzerinde egemenliği anlamında değil, bireysel sermayelerin 

sermayenin toplam döngüsü içinde artan yoğunluk ve hızı kontrol edebilmesi anlamında kullanıyoruz. 

1980’li yıllarla birlikte  sermaye için belirleyici olan bir diğer önemli değişken, ülke içi sermayenin 

toplam döngüsünün; 

(i)artan ölçüde özellikle de dayanıklı tüketim mallarının pazar bulması açısından doyum noktasına 

ulaşması, 

(ii)sermayenin toplam döngüsünün uluslararası sermayeye yapısal ölçekte bağlı olması ile açığa 

çıkan ithalat ve ihracat bağımlılığı ve artan ölçüde döviz-kuru ihtiyacı, bireysel sermayelerin artan 

ölçüde uluslararası piyasa ile bütünleşmelerine neden oldu. 
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Uluslararası sermaye ile bütünleşmede gösterilen başarının farklılaşması, aynı zamanda ülke içi 

sermayeler arası ilişkilerin birbirlerine karşı konumunu da özellikle değiştirmiştir. Bu anlamda ülke 

içinde bireysel sermayelerin,  

(i)toplam  para-sermaye döngüsü üzerindeki ve, 

(ii)üretim süreci ve emek üzerindeki kontrol(bu yeni teknolojiler, yeni iş organizasyonlar vs 

şeklinde gerçekleşiyor) yeteneği aynı zamanda uluslararası sermaye ile bütünleşme derecesini de 

belirlemektedir. 

1980’li yıllarda başlayan sermayenin yeniden yapılanma eğilimi için belirleyici olan 

değişkenlerden en önemlisi, para sermayenin yeniden yapılanmasıdır. Para sermayenin yeniden 

yapılanması süreci, neo-klasik iktisatçıların 1970’lerde başlattıkları sermaye donanımının gelişmesi 

için finansal yapılar üzerindeki denetimlerin ortadan kaldırılması  yönündeki teorilerin uygulanmaya 

konulması ile başlamıştır. Üretken sermayenin belirleyici olduğu yoğun birikim rejimindeki, faiz ve 

döviz kurunun belirli sınırlamalar içinde tutulmasının ortadan kaldırılması, ülke içinde ve ülkenin 

uluslararası ilişkilerinde belirleyici olan döviz-kuru rejiminin değişmesine neden olmuştur. Tüm bu 

değişiklikler ise, neo-liberal küreselleşmeye geçişin temel çerçevesini hazırlamıştır.  

Bu süreci, rant ekonomisi  olarak tanımlamak, bütünsel bir süreç olan sermaye birikim sürecini ele 

almayarak onun dolaylı sonuçlarına bakmak anlamına gelecektir. Rant ekonomisi ile tanımlanan 

aslında, yeni sermaye birikimi ve bu birikimde açığa çıkan güç ilişkileridir. Bu sürecin özü, yeni 

birikim rejimine geçişte kaynakların /tasarrufların finansal işlemler dolayında el değiştirmesidir. Daha 

da somut dile getirecek olursak, finans-kapital olarak tanımladığımız güç ilişkileri, verili kaynakların 

yeniden  bölüşümünü  hızlandırmıştır. Yeniden bölüşüm sürecinde ise, ayakta kalmak için daha fazla 

para-sermayesini kontrol etme sermayeler-arası güç ilişkilerinin temel stratejisi haline gelmiştir. 

Para-sermaye üzerinde artan oranda kontrol kurma yönündeki sermayeler arası çabalar ise;  

(i)Ülke ekonomisinde verili olan kaynaklar artan oranda para-sermayesine çekerek, finansal 

işlemlerin hacim olarak artmasına neden olmuştur. Daha açık anlatımla,  bireysel tasarruf sahipleri ve 

dahası zorunlu harcamalarını bir ya da üç aya yayan dar ve orta gelirlilerin, banka ve borsa kanalı  ile 

bu süreyi değerlendirmesi, finansal işlemlerin hız ve hacim olarak artmasına neden olmuştur.  

(ii)Devletin harcamalarını vergiler ile karşılama yerine borçlanma yolu ile  karşılaması bir diğer 

kaynak aktarım mekanizmasıdır ki, bunu erken dönemlerde BANKOGRASİ olarak adlandırmışlardır. 

İlkel birikim döneminde devlet borçlanmaları  ile kaynak yaratma günümüzde çok daha farklı 

mekanizmalar ile  gerçekleştirilmekte. 

(iii)Para-sermayenin ülke içinde miktarını artırıcı bir diğer değişken ise, ülke içine dışsal para-

sermayelerini çekecek politikaların uygulanmasıdır. Neo-liberal küreselleşme sürecinde yüksek faizler 

ve aşırı değerli döviz kuru uygulamaları, ülke içine kısa süreli para sermayesi girişine neden olmuştur.  
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Sonuçta ülke içinde para-sermayenin hacim olarak artması, işlem hızının yoğunlaşması ve finansal 

işlemlerin farklılaşması, para-sermayesini kontrol eden bireysel sermaye gruplarını üretken ya da ticari 

sermaye olarak çok daha donanımlı hale getirmiştir.  

Burada  rant ekonomisi olarak halkı ya da sermayenin sınırlı bir kesimini göstermek bilimsel 

olmayan bir açıklama biçimidir. Rant ekonomisi olarak tanımlanan süreç, aslında sermayenin yeni 

birikim rejimine geçişini hızlandırmak  için gerekli kaynakları sınırlı sayıda bireysel sermaye 

sahiplerine aktarmaya sağlayan bir mekanizmadır. Bu süreçte belirleyici olan sadece ticari, para ya da 

üretken sermaye değil, bir bütün olarak kontrolü eline geçiren bireysel sermaye gruplarıdır.  
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