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BİLİMSEL ÜRETİM SÜRECİNDE KAMU POLİTİKALARININ ROLÜ ve ÖNEMİ
Bu çalışmada kapitalist sistemin gelişme süreci boyunca devletin aldığı biçimlere bağlı
olarak ve devletin ekonomi ile kurduğu ilişkiler bağlamında öznenin algılanışı, devletin öznenin
içeriksel ve anlamsal dönüşümü üzerindeki etkisi, bilgi üretim süreci boyutu ile ele alınacaktır.
Kapitalist sistemde ekonomik ve toplumsal yapıların temel belirleyeni, her ne kadar süreçler
tarafından gizlenmeye çalışılsa da emek- sermaye ilişkisidir. Buradan hareketle bilgi üretim süreci,
kaçınılmaz olarak kapitalist sistemin özellikleri ve gereksinimi doğrultusunda gelişmektedir.
Kapitalist sistemin temel özelliği üretim araçlarında özel mülkiyetin olması ve üretimin kâr
maksimizasyonunu sağlamak amacıyla yapılmasıdır. Bilindiği gibi kapitalist üretim, rekabete ve
buna bağlı olarak kâr maksimizasyonunu sağlama hedefine dayanır. Rekabet ve kâr
maksimizasyonu hedefi, firmaları piyasada kalabilmek için birim maliyetlerini düşürme
zorunluluğu ile karşı karşıya bırakır ve teknolojik ilerleme bunu sağlamaktadır. Böylece birikim,
yatırım ve sermaye araçlarına yeniden yatırım, kapitalist sistemin varlığını sürdürmesinin bir
gereğidir. Böyle bir gereklilik, bilimsel ve teknolojik bilgi üretiminin toplumsal gereksinimleri
karşılama doğrultusunda değil, sermaye birikimi gereksinimlerine cevap oluşturacak doğrultuda
gerçekleşmesine neden olmaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerinin tarihsel gelişimine bağlı olarak
devletin ekonomik ve toplumsal yapının belirlenmesi konunun da üstlendiği rolün değişimi,
bilimsel üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer bir anlatımla maddi üretim süreci,
düşünce üretim sürecini büyük ölçüde belirlemektedir. Dolayısıyla devletin, maddi üretim sürecinin
(sermaye birikiminin) sürekliliğini sağlama işlevi, bilimsel, düşünsel üretim sürecinin niteliğini ve
biçimini de belirlemektedir. Esas olarak devletin işlevleri, sınıf mücadelesinin sonucu olarak
belirginleşmektedir. Bir toplumsal yapı içinde bu mücadelenin kapsamı ve niteliği üretici güçlerin
gelişmişlik düzeyi tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla sermaye dışı kesimlerin, sınıf içi
konumlarından bağımsız olarak çatışmanın tarafı olmaları yani özne olarak hareket etme potansiyeli
taşınması, gerek maddi gerekse düşünsel üretim sürecinin toplumsal gereksinimleri karşılamaya
dönük biçimde gerçekleşmesini sağlayabilir. Ancak kapitalist üretim ilişkilerinin niteliği ve devletin
üretim ilişkilerinin devamını sağlama işlevine dayalı olarak üretilen politikalar, maddi üretim
sürecinde olduğu gibi düşünsel üretim sürecinde de üreticinin ürününe ve konumuna
yabancılaşmasına yol açmaktadır. Böyle bir yabancılaşma süreci, bilimsel üretimin kapitalist
işleyişin gereklerine tabii olması sonucunu doğurmaktadır. Özet olarak, maddi ve düşünsel üretimin
piyasa koşullarına dayalı toplumsal nitelik kazanması, insanı üretimin nesnesi haline getirerek,
kendine, konumuna ve doğaya yabancılaşmasını ortaya çıkarmıştır. Yabancılaşmanın toplumsal bir
biçim alması, üretilen ve uygulanan eğitim politikaları, “araştırma- geliştirme” kriterleri, bilimsel
üretim sürecinin belli kriter ve kurallara tabii olması vb. kamu politikaları yolu ile
gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede çalışmada, kamu politikaları yoluyla ve yabancılaşma
kavramına dayanarak bilimsel üretim sürecinin toplumsal gereksinimleri karşılama amacından
uzaklaşma süreci incelenmeye çalışılacaktır.
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