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Özet
Bu çalışma, “bedava” söylemi refakatinde kurulan sosyal paylaşım sitelerindeki oyun
deneyimine, siyasal iktisadın eleştirisi içerisinden bakarak, yeniden bir değer biçmeyi
amaçlamıştır. Sosyal paylaşım sitelerinde, bu çalışma içerisinde Facebook örneğinde, bir
kültürel meta olarak oyun ve maddi olmayan emek arasındaki diyalektiğini, Top Eleven oyunu,
içerisinden bakarak çözümleyen çalışma, kapitalizmin metalaştırma mantığını ve bu mantığın
oyun üzerindeki yansımasını değerlendirmektedir. Ancak, geç dönem kapitalizminin, bilişsel
kapitalizm, yeni bir bağlam oluşturmakla birlikte sermaye birikiminin kaçınılmaz olarak
emeğin sömürüsü üzerine dayandığını belirlemiştir. Bu nedenle, kapitalizmin metalaştırma
mantığının bir süreklilik ve çelişki denkleminde ele alınması gerekliliği çalışma içerisinde
önerilmektedir. Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin eko sistemi içerisinde yapılanan
ve “bedava” söylemi ile inşa edilen oyun deneyiminin gerçekte sermaye birikiminin kesitleri
içerisinde sömürüye açıldığını belirleyen çalışma, böylesi bir deneyimin toplumun yeni
örgütlenme yol ve yöntemlerinin de kaçınılmaz olarak etkileyeceğini belirlemiştir.
Anahtar Sözcükler : Oyun, Kültürel Meta, Metalaştırma, Maddi Olmayan Emek, Yeni
Enformasyon ve İletişim Teknolojileri.

Are You Sure That It Is Really Free?
A Note on the Ongoing Dialectics Between Immaterial Labour and Games As a Cultural
Commodity on Social Networking Sites
Abstract
This study aims to reassess via critical political economy approaches gaming experiences on
the web, structured and established with ‘free’ discourse. The study is interested in analyzing
the logic of capitalism’s commodification practices and social networking sites (Facebook is
used as a case of a social networking site) and their relations, using a case study on the popular
video game Top Eleven as a cultural commodity and commodification practice. Yet, although
this kind of commodification is structured and established by the discourse on ‘newness’—that
is, this kind of commodification practices a new phase of capitalism, ‘cognitive capitalism’—
the study has determined that it does not only provide new and creative logic to capitalism’s
commodification process. Contrarily, this kind of commodification is based on the historical
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and ancient modes of capitalism’s devastating dialectics between immaterial labour and the
commodity. Therefore, this study offers an enquiry inside the continuities and contradictions of
the logic of capitalism as a historical system and its context within commodification practices.
Finally, this study has determined that these ‘free games,’ which are structured by the new
information and communication technology ecosystem, are not only a new mode of exploitation
through capitalistic accumulation strategies but also inevitably a new kind of social organisation
and power structure within the new phases and faces of capitalism.
Key Words : Game, Cultural Commodity, Commodification, Immaterial Labour, New
Information and Communication Technologies.

Giriş
Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gündelik yaşam pratikleri içerisinden
devşirerek dönüştürdüğü bir dizi alana dair heyecanlı tartışmalar gerçekleştirilmesine rağmen,
önemli bir dizi sorunun gittikçe ikincil kaldığı gözlenmektedir. Kapitalizmin 1970 sonrası
dönemi içerisinde yeni enformasyon ve iletişim teknolojileriyle sürdürdüğü “flörtün”; “boş
zaman” ve “oyunu” sermayenin lehine nasıl da bir sömürüye açtığı? Bu sömürü içerisinde de
küresel şirketlerin denetimi ve sosyal paylaşım sitelerinin disipline ettiği biyo iktidar
mekanizması içerisinde maddi olmayan emeğin nasıl bir emek kategorisine tekabül ettiği? Bu
çalışmanın, en azından tartışılması için açık bir davetiye gönderdiği sözü edilen sorunları
oluşturmaktadır.
Çalışmanın amacı, siyasal iktisadın eleştirisine dair kuramsal çerçevesi içinden
bakarak, sosyal paylaşım sitelerindeki oyun ve emeğin sermaye birikiminin bileşeni olarak nasıl
da dönüştüğünü, açık söylendiğinde, meta, metalaştırma ve maddi olmayan emek diyalektiğinin
kapitalizmin “yeni” birikim koşulları refakatinde nasıl kurulduğunu görünür kılmaktır. Sosyal
medya ağlarındaki oyunun, ilerleyen kısımlarda tartışılacağı üzere, “yeni” birikim aşaması için
hem ideal bir tür meta olmasına hem de böylesi bir metanın, üretim güçleri ve üretim ilişkileri
arasındaki diyalektiği toplumsal yapıya bağlayan önemli bir mikro örnek oluşturmasına
rağmen, oldukça sınırlı olarak ele alınması en azından dikkat çekmektedir.
Yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerinin “dolayımı” içerisinde dönüşen oyun
pratiğinin bir yandan kapitalizmin metalaştırdığı, üzerinde tahakküm kurduğu olarak da
okunabilir, bir alanı görünür kılarken diğer yandan dönüşen oyuncu pratiği ile birlikte maddi
olmayan emeğe dair önemli bir sorgulama alanı açtığı belirtilmelidir. Gerçekten de;
kapitalizmin “işi” ve “emeği” birbiri içerisinde dönüştürerek işi toplumun geneline yaymasının,
metalaştırma pratiğinin, web 2.0 ile birlikte üretirken tüketen emeğe dair tartışılması gereken
bir bağlam oluşturmasının, kullanıcı emeğinin sermaye birikim rejimi içerisinde eritilmesinin
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anlamlı örneklerini tam da kapitalizmin 1970 sonrası yeni birikim dönemi içerisinde verdiği
görülür. Bu doğrultuda çalışma, kapitalizmin yeni, bilişsel kapitalizm, dönemine bir ziyaret
gerçekleştirmekte ve bağlamını sermayenin yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri ile
kurduğu diyalektiğin oluşturduğu, değişen iş ve emek ilişkisinin; nasıl, hangi koşullarda ve
hangi bağlamlar içerisinde dönüşebildiğini tartışmaya açmaktadır.
Kapitalizmin üretim güçleri ve üretim ilişkileri içerisinde kurduğu bağlamın işin ve
emeğin değişen çehresine nasıl yansıdığını; işin ve emeğin yeniden yapılanması içerisinde
kapitalizmin bizatihi kendi içerisindeki bir parçalanma olarak mı? Yoksa çelişkili de olsa bir
süreklilik içerisinde mi değerlendirilmelidir? Sorularının ortak paydasında tartışmayı
amaçlayan bu çalışmanın; iki temel eksende anlamlı olduğu söylenmelidir. Gerçekten de bir
yandan Christian Fuchs’un işaret ettiği üzere; kapitalizmin “oyun” ve “emeği” yıkıcı bir
diyalektikle birbirine bağlaması böylesi bir eklemlemenin izini sürebilmeye ve daha geniş bir
toplumsal güç ve iktidar mücadelesi içerisinde değerlendirmeye dair bir meşruiyet ve olanak
tanımaktadır (Fuchs, 2015, s.188). Böylesi bir olanağın sınırları içerisinden bakıldığında
yukarıda sözü edilen ikinci eksen olanca açıklığı ile görülmektedir. Gerçekten de, Tiziana
Terranova’nın vurguladığı üzere internet ve kapitalizm arasında “kaygılı politik akılları”
rahatsız edebilecek denli sıkı kurulan ilişkinin, internetin politik potansiyelinin ötesinde bir
metalaştırma süreci boyunca bizatihi kendisini nasıl gerçekleştirebildiği üzerine anlamlı bir
tartışma bağlamını kendi içerisinde oluşturmaktadır (Terranova, 2015, s.349). Yukarıda
Christian Fuchs’dan alıntılandığı üzere, kapitalist birikim rejiminin emek ve oyun ile kurduğu
yıkıcı diyalektiği anlamlı kılabilme çabası, bu çalışmanın odağında, araştırmanın yöntem, sınır
ve uzamı kısmında ayrıntılı olarak tartışıldığı üzere, birbiri ile iç içe geçmiş üç temel eksen
içerisinde ele alınacaktır.
Araştırmanın Yöntemi, Sınırları ve Uzamı
Sermaye ve emek diyalektiğini, kapitalizmin belirli bir anı içinden bakarak okumak,
bu çalışmanın yazarı tarafından ileri sürüldüğü üzere, en azından Türkiye’de süre giden iletişim
çalışmaları için de yeni bir yaklaşımın tartışılabilmesine olanak sunmaktadır. O denli ki, yeni
enformasyon ve iletişim teknolojileri “gerçek” alanda edindiği yeri sürekli genişletir ve hatta
söz konusu gerçeği de yeniden inşa ederken sistemli bir yöntem arayışı sorununun içerisindeki
tartışmaların sığlığı dikkat çekmektedir1. Bu çalışma söz konusu sığlığı, bir mikro deneyim

1

Mutlu Binark’ın değerlendirdiği gibi bu denli bir canlanmaya rağmen ne alan yazınında ne de gittikçe artan
sayıdaki kongre ve sempozyumlarda sunulan çoğu çalışmada, sınırlı sayıdaki istisna hariç tutulmak üzere, yeni
iletişim ortamlarının ne’liği araştırma yöntem ve teknikleri bazında ele alınmamakta aksine araştırma yöntem ve
tekniklerinin verili olarak kabul edilmesindedir (Binark, 2014, s.21) .
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alanı içinden bakarak okuma çabasını amaçlamaktadır. Çalışma; bu doğrultuda üç ana soru
içerisinden bakarak böylesi bir çabanın içini doldurmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın soruları
şöyle belirlenmiştir; sosyal paylaşım sitelerindeki oyun oynama deneyimi, siyasal ekonomi
analizini amaçlayan bir çalışmanın odağında nasıl tartışılabilir? Maddi olmayan emek teorisi,
sosyal medya ağlarında süre giden oyun deneyimi için açıklayıcı bir güce ve bu doğrultuda yeni
bir yöntemsel tartışmaya olanak sunabilir mi? Maddi olmayan emek teorisi, sosyal paylaşım
sitelerinde süre giden oyun deneyimi için anlamlı bir tartışma uzamı sağlayabilir mi?
Kendi içerisinde tutarlı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, çalışma içerisinde yanıtı
aranan soruların aslında iki önemli işlevinin bulunduğu belirtilmelidir. Gerçekten de ilk kesitte,
en azından ve ağırlıklı olarak Türkiye’de devam eden yeni iletişim ve enformasyon teknolojileri
içerisinde siyasal iktisadın eleştirisini üstlenen çalışmalar adına bir tartışma davetini
içermektedir. Bu yönü ile Marxist iletişim araştırmaları geleneğinin yansımalarını yeni bir alan
içerisine, oyunun siyasal iktisadının eleştirisine, yerleştirebilmek söz konusu “davetiyenin”
adresini görünür kılmaktadır. Ancak çalışmanın ikinci kesitinde gittikçe Marxist kavram
setinden bir kopuş olarak görülen, hatta tam da bu yönüyle bir dizi keskin eleştirinin odağına
yerleşen, maddi olmayan emek teorisinin, yeni enformasyon teknolojileri özelinde önemli bir
işlevsel bir bütünlük sunduğunu çözümleyebilmek çalışmanın bir diğer çağrısını
oluşturmaktadır. Ancak bu açıdan çalışma, üstelik amaçlamadığı halde, son kertesinde maddi
olmayan emeğe dair kuramsal bir savunu olarak görülebilir ve bu yönüyle eleştiriye oldukça
açık olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, kapitalizmin bu kez bizatihi enformasyonu
metalaştırdığı ve emeği de tam da böylesi bir metalaştırma sürecinde araçsallaştırdığı dikkate
alındığında söz konusu “yeni” bir bağlamın oluşturulmasının, dikkate değer olduğu
söylenmelidir. Gerçekten de, yukarıda da belirtildiği üzere, maddi olmayan emek
tartışmalarının Marxist siyasal iktisadın eleştirisi çerçevesindeki kuramsal tartışma
bağlamından uzaklaşma yönüyle gitgide keskin bir dizi eleştirinin odağına yerleştirilmesi
karşısında bu çalışmanın; kuramı art alana alarak, alanı tartışma işlevinin olduğu belirtilmelidir.
Bu doğrultuda çalışma, maddi olmayan emek teorisine güçlü bir cenaze töreni düzenlemeye
oldukça hazır ancak bu tören için henüz hazırlıksız tartışmalara, bir yanıt oluşturmayı
amaçlamaktadır. Gerçekten de ilk düzeyinde; maddi olmayan emek ve emeğin dönüşümünü,
Marxist bir kuramsal bağlam içerisinde eleştirel bir okuma üzerinden değerlendirecek olan
çalışma, ikinci düzeyinde ise maddi olmayan emek ve dönüşümünü, yukarıda da belirtildiği
üzere, bir mikro deneyim alanı üzerinden alana bakarak tartışacaktır. Bu yönüyle, Joke Hermes
ve David B. Nieborg’un çalışmalarında yer alan önemli bir sorunun odağı, bu çalışma
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içerisinde, bu kez soru içindeki iktidarın odağı dönüştürülerek, yeniden ele alınmaktadır.
Hermes ve Nieborg’un kültürel çalışmalar ekseninde yönelttikleri, “oyun çalışmaları üzerine
başka ne söylenebilir ki?”, sorusunu (Hermes ve Nieborg, 2008, s.131) bu çalışma, “emek ve
dönüşümü çözümlenmeden herhangi bir düzeyde oyun çalışması gerçekleştirilebilir mi?”
olarak yeniden yöneltmektedir. Gerçekten de özellikle bir “boş zaman” etkinliği olarak görülen,
belki de bu nedenle makro yapısal bir analizin odağında yer alamayan, oyun oynama
deneyiminin aslında oldukça temel bir dönüşüm sürecine yol açtığı tam da bu bağlamda
söylenmelidir.
Benjamin Burroughs’dan ödünç alarak kullanıldığında, sosyal paylaşım sitelerindeki
oyuncu gittikçe maddi olmayan emeğin yeni biçimleriyle hem tanışır hem de tanımlanırken
(Burroughs, 2014, s.163)2, böylesi bir dönüşümün çözümlenebilmesi için araştırmacıların
siyasal iktisat eleştirisinin geniş ve iyi kurulmuş temellerini ziyaret etmemelerinin önemli bir
eksik olacağı söylenmelidir.
Bu çalışma içerisinde öncelikle maddi olmayan emek tartışmalarına yeniden bir değer
biçilerek aslında çoğu kez yanlış tanımlanmış olduğu iddia edilirken, çalışmanın ilerleyen
kısımlarında ayrıntılı olarak çözümleneceği üzere, gerçekte böylesi bir yanlış tanımlama
iddiasının aslında onu tanımlama çabasının nasıl da yanlış temellendiği tartışılacaktır. Bununla
birlikte, çalışma içerisinde, böylesi keskin bir varsayımın hem çalışmanın tutarlılığını
sağlayabilme hem de somutlaştırılması gereken bir alan analizine ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu
doğrultuda çalışma, Türkiye’de en azından oyuncu sayısı ve gündelik yaşam pratikleri
içerisinde edindiği yere kıyasla oldukça sınırlı hatta neredeyse yok denebilecek ölçüde
araştırmacının ilgisini çekmiş olan, Facebook ve bu paylaşım sitesinde kullanıcıya sunulan
oyunlar arasında yer alan, çalışmanın örneklemini oluşturan, “Top Eleven” oyununun3
çözümlenmesine odaklanmaktadır. Ancak bu yöndeki çözümleme, çalışmanın henüz girişinden
2

Her ne kadar “katılım kültürü”, “paylaşım” ve kullanıcının özgürlüğüne önemli bir vurgu getiren “kullanıcı
tarafından hazırlanan içerik” olmak üzere liberal çoğulcu olarak değerlendirilebilen bir destekçi ağını kendi
içerisinde oluşturmuşsa da aslında sosyal paylaşım sitelerinde emeğin değişen görünümlerini tartışmak gerekir.
3
Kapitalizmin bizatihi enformasyonu metalaştırarak ilerlettiği sermaye birikimi içerisinde “çok evli” ve “ilişkisel
meta” pratiğinin anlamlı örnekleri arasında sosyal paylaşım sitelerindeki oyunun yer aldığı söylenmelidir. Top
Eleven oyunu, çok evli bir meta olarak işletim sistemlerinin (İOS ya da Android Market gibi) sitelerinde yer aldığı
gibi Facebook üzerinde de erişimi sağlanan bir oyundur. Hırvatistan merkezli olmakla birlikte, aralarında
Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede iletişim merkezinin bulunduğu, Nordeus Şirketi tarafından geliştirilen
oyun, şirketin internet sitesinde de yer aldığı üzere dünya genelinde 150 milyon kayıtlı kullanıcıya sahiptir.
İsminden de anlaşılabileceği üzere oyun, başlangıçta hazır olarak verilen bir futbol takımının teknik direktörlüğü
görevini içermekte ve oyunun gerçekçilik kurgusu içerisinde, profesyonel futbol liglerinde de olduğu üzere, Lig
maçlarının yanı sıra Kupa ve ligi ilk sırada tamamlayan takımlar için Şampiyonlar Ligi karşılaştırmalarına yer
vermektedir. Oyunun gerçeklik boyutunu arttıran bir diğer unsur ise, örneğin halen Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde
kullanılan müzik, antrenman sesleri ile halen Manchester United gibi önemli bir futbol takımının teknik direktörü
Jose Mourinho’nun (oyun içerisinde teknik direktörlüğünü gerçekleştirdiği takımın) yer almasıdır
(http://www.nordeus.com, 2017a, s. 2)
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itibaren belirtildiği üzere bir oyunun çözümlenmesinden daha çok kapitalizmin metalaştırma
mantığı ve bu mantık içerisinde kültürel meta ve maddi olmayan emeğe dair bir çözümlemeyi
içermektedir. İlkel birikim, sermaye birikim döngüsü, maddi olmayan emek, bir biyo iktidar ve
disiplinci iktidar aygıtı olarak Facebook ve son kertesinde toplumsal bütünlüğü bir arada tutan
bir değer olarak armağan ekonomisi üzerinden gerçekleştirilecek çözümleme, bu çalışmanın
yazarı tarafından dikkate değer bulunan meta ve emek diyalektiğine dair bir tartışma uzamı
oluşturmaktadır.
Şekil 1 : Top Eleven Oyununun Açılış Görseli (http://www.level.com.tr).

Bu doğrultuda, çalışmanın gerçekte birbirinden keskin farklılıklar içeren, ancak en
azından bu çalışmanın yazarı tarafından birleştirilmesi gerektiği düşünülen, oyun çalışmaları
ile siyasal iktisat eleştirisi olmak üzere iki alanı yakınlaştırma amacını taşımaktadır. Oyun
çalışmaları ve siyasal iktisat eleştirisinin, bu çalışmada amaçlanan, diyalektik kurması aslında
iletişim çalışmaları içerisinde yeni bir yöntemin geliştirilebilmesi, en azından yeni bir
düşüncenin geliştirilebilmesine dair bir cesaret vermektedir. Gerçekten de maddi olmayan emek
tartışmasının, ilerleyen kısımlarda ayrıntılı olarak değerlendirileceği üzere, bugüne değin
keskin eleştirilerin odağında yer alması aslında tam da kapitalizmin yeni birikim koşulları ve
birikim koşullarındaki değişim refakatinde kurulan bağlamları içerisinden bakarak emeğin
dönüşümüne dair eleştirel bir okuma yapmaya dair açık bir davetiye oluşturmaktadır. Yeni
enformasyon ve iletişim teknolojileri ile maddi olmayan emeğin birbirine bağlandığı süreci,
oyun içerisinde bakıldığında, hem oyuncunun metalaştırılarak reklam verenlere pazarlanması
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hem de oyun içerisinde gerçekleştirdiği emeğin, oyunun ileri aşamalarına geçebilmesi için,
metalaştırılması üzerinden oluşmaktadır.
Şekil 2 : Top Eleven Oyunu İçerisinde Bir Görsel (http://www.nordeus.com, 2017b,s.3)

Maddi olmayan emek tartışmaları içerisinde açılan kesit, fordizm’den post-fordizme
doğru yapısal bir değişimi içerisine alırken bir yandan da birikim rejiminin yeni dönemi
refakatinde yeniden yapılanan emeği görünür kılmakta ya da Maurizio Lazarotto’nun sözleri
ödünç alındığında; işçinin ruhunun fabrikanın bir parçası haline getirilmesine tanıklık
etmektedir (Lazarotto, 2017, s.141).
Lazarotto’ya göre; 1970’li yıllarda başlayan büyük dönüşüm emeğe dair önemli bir
yapısal değişimi bizatihi sorunun ortaya konuş koşullarını ve biçimlerini değiştirmiştir
(Lazarotto, 2017, s.140-141). Kol emeği artan bir biçimde “entelektüel” olarak
tanımlanabilecek zihinsel işlemler içermeye başlamış ve yeni enformasyon-iletişim
teknolojileri tam da böylesi bir emek rejimini besleyecek ölçüde bilgi açısından zengin
öznelliklere yol açmıştır. Bununla birlikte, kapitalizmin bir birikim rejiminden diğerine doğru
yaşadığı değişim ve dönüşümün ardında önemli bir kuramsal tartışma bıraktığı söylenmelidir.
Maddi olmayan emeğe dair sosyal bilimler içerisinde artan ilginin, özellikle sermayenin emekle
sürdürdüğü diyalektiğin ötesinde yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin emeğe ve işe
dair dönüştürücü potansiyeliyle bir arada düşünüldüğünde, “iyi beslenen” bir alanı oluşturduğu
düşünülebilir. Bununla birlikte, bu tartışma dizgesinin yukarıda sözü edilen ardında bıraktığı
mirasla yeniden bir yüzleşmeye girilmesi gerekir.
Sermayenin emekle kurduğu diyalektiğin anlamlandırılabilmesi adına oyun oynama
deneyiminin, daha çok bir boş zaman etkinliği olarak (da) görüldüğü için, anlamlı bir tartışma
uzamı sunup / sunamayacağı tartışılabilir bir nitelik sunar. Ancak; çalışma henüz ilerlemeden
bu yöndeki bir eleştiri yanıtlanmalıdır. Oyun oynama deneyiminin aslında farklı bir açıdan
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düşünüldüğünde kapitalizmin dönüştürdüğü iş ve emek ilişkisine dair önemli bir “sözünün”
olduğu söylenmelidir. O denli ki; neo liberalizm ve yüksek teknoloji arasındaki “flörtün”
yansımasını bulduğu alanlardan birisinin de oyunlar üzerinden kurulduğu dikkate alındığında,
bizatihi sermayenin denetimindeki bir alan olarak oyun ve oyuncu denklemine dair bir çabanın
gösterilmesi gerekir. Jaron Habraham, Stef Auppers ve Dick Houtman. oyun üzerine öncü
çalışmaları gerçekleştiren Johan Huizinga’nın (1938:13’den aktaran Habraham, Auppers ve
Houtman, 2011, s. 301), oyunun materyal bir kültür üretmediği ve oyuncunun serbest
deneyimine açık bir alan oluşturduğu düşüncesinin sermaye pratikleri ile nasıl bir dönüşüm
yaşadığını belirlerler. Habraham ve çalışma ekibi, oyun ve oyuncunun deneyimine yeni
enformasyon ve iletişim araçları üzerinden değer biçilmesinin aslında işin oyun (business
becomes play) ve oyunun da bir iş (play becomes business) olduğu denkleminden bağımsız
değildir.
Oyunun bir halkın gündelik yaşam pratikleri ve kültürel süreklilik içerisinde
gerçekleşen, bu yönüyle de oyuncusu için özgürlük sağlayan, bir deneyim olmaktan
uzaklaşmasıyla sermayenin denetiminde bir alanın kurulması aslında önemli bir tartışma
alanının açılmasını sağlamaktadır. Oyunun çok uluslu sermaye güçlerinin, Sony, Microsoft,
Blizzard Entertainment ya da sosyal paylaşım siteleri için oyun geliştiren King, Zynga, Playrix
ya da “Top Eleven” oyununun geliştiricisi Nordeus gibi, denetiminde gerçekleşen bir pratiğe
dönüştürülmesi aslında kapitalizmin bu kez kültürel ekonomi üzerinden metalaştırdığı önemli
bir alanı görünür kılmıştır. Kapitalizmin bütün bir tarihinin aslında bir metalaştırma süreci
olarak düşünülmesi, sermayenin yeni birikim rejimi ve yeni coğrafyaları içerisinde kendisini
nasıl yeniden gerçekleştirebildiğine dair bir tartışma kesiti sunmaktadır. Ancak böylesi bir
çalışma izleği, en azından ilk kertede eklektik ve oyun analizinin belirginliğini kaybettirdiği
yönünde eleştiriye açıktır. Ancak bir yandan Türkiye’de özellikle sosyal paylaşım sitelerinde
oyun deneyimine dair oldukça sınırlı bir ilginin olması ve öte yandan çalışmanın amacının meta,
metalaşma ve emek diyalektiğini kapitalizmin yeni aşaması üzerinden okuyabilme çabası
böylesi bir eleştiriyi, kısmen de olsa, karşılayabilmektedir. Çalışmanın; sermaye ve emeğe dair
diyalektiği sosyal medya ağlarındaki “dijital emek” kavramsallaştırması üzerinden okumaya
dair böylesi bir amacı aslında kapitalizmin yeni bağlamlarında kendisini gerçekleştirme
çabasını anlaşılır kılmaya yönelmektedir.
Çalışmanın üç ana eksen ile beslenen bir izleğinin olduğu söylenmelidir. İlk eksen,
“kültürel meta ve metalaştırma pratikleri” olarak kapitalizmin dijital oyun deneyimini
dönüştürme pratiği ele alınmaktadır. Kültürel ekonomi içerisinde kalan bir tartışma içinden
bakıldığında, kapitalizmin meta ve metalaştırma bağlamının değerlendirilmesi ve bu çalışma
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içerisinde, geniş katılımlı bir tartışmaya davet oluşturmak üzere, kültürel ekonominin yine
kapitalizmin yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri bağlamına yeniden değer biçmek ikinci
ekseni oluşturmaktadır. Christian Fuchs’un (Fuchs, 2015, s.188) kapitalizmin oyun ve emeği
birbirine yıkıcı bir diyalektikle birbirine bağladığı yönündeki değerlendirmesi ise çalışmanın
ikinci ekseninde değerlendirilecektir.
Maddi olmayan emeğin, yukarıda oldukça kısa bir değerlendirmesinin yer aldığı kısım
içerisinde oldukça genel olarak değerlendirildiği üzere birbiri ile kutuplaşan iki görüşün bu kez
oyun / emek ve emek / iş eksenlerinde yeniden değerlendirilmesi çalışmanın üçüncü ekseninin
ana matrisini oluşturmaktadır. Sosyal medya ağlarındaki oyun deneyiminin; işin bütün bir
topluma yayılması ile biyo iktidar ve biyo politika kavramsallaştırmasından da destek alarak
yeniden değerlendirilmesi gerçekte maddi olmayan emeğe dair çatışan görüşlerin de yeniden
ele alınabilmesi için önemli bir bağlam oluşturmaktadır. Çalışmanın üçüncü ekseninde ise,
oyun ve oyuncunun emeğinin sermayenin lehine nasıl dönüşebildiği sorgulanacaktır.
Kültürel Meta Olarak Dijital Oyunlar
Kapitalizmin

metalaştırma

gücü

ile

emeğin

dönüşümü

arasındaki

ilişkinin

değerlendirilmesini bu yönüyle de sermayenin denetiminde dönüşen oyun pratiğine yeniden
değer biçmeyi amaçlayan alt kısım içerisinde, birbiri ile yakından ilgili iki unsur
sorgulanacaktır. Bu unsurların ilki, kapitalizmin “iş” ve “emeği” birbirine bağlarken nasıl da
bir dönüşüme tabii tuttuğu ile ilgiliyken bu kısım içerisinde sorgulanacak ikinci unsuru bu
dönüşüm içerisinde üretilen değerin; sermayenin payına nasıl düştüğü, daha açık bir biçimde
sorulduğunda, sermaye tarafından emeğin ve emek tarafından üretilen değerin nasıl
massedildiği oluşturmaktadır. Bu alt kısım içerisinde tartışılması amaçlanan sermayenin emek
ve meta ile kurduğu diyalektik olabildiğince yalın bir sorunun yeniden tartışılmasına işaret
etmektedir. Bununla birlikte, Ursula Huws’un daha geniş bir bağlam içerisinde değerlendirdiği
üzere, dijital emek çalışmaları içerisinde sermayenin meta ve emekle kurduğu diyalektiğin ya
yerini bulamadığı ya da aşırı basitleştirilmiş olduğu yönünde yaygın bir dizi eleştirinin de
olduğu gözetilmelidir (Huws, 2015, s.94).
Kapitalizmin, 1970’li yıllar boyunca tanıklık ettiği, fordist, krizin ardından yeni bir
birikim rejimine geçiş süreci içerisinde dönüştürülerek massedilen bir dizi kavram içerisinde,
belki de, en tartışmalı olanın kültürel metanın üretimi ve böylesi bir meta üretimi içerisinde
emeğin değişimi üzerine olduğu söylenmelidir. Gerçekten de, kapitalizmin yeni birikim
rejiminin kökleştiği 1970’li yılların ardından massederek dönüştürdüğü alanlardan birisinin de
bizatihi metanın üretim karakteristiğinde ve bu değişimin refakatinde de emeğin yeniden
tartışılmasına olanak tanıyan değişiminde olduğu söylenmelidir. Ancak, özellikle bu çalışma
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içerisinde de tartışılması amaçlandığı üzere, geleneksel olarak gerçekleştirile gelen kültürel
üretimin değişen biçiminden bu doğrultuda da meta üretiminin artan enformasyonel
niteliğinden daha çok Lazzarrotto’nun vurguladığı üzere “kitlesel entellektüelite4” ile kültürel
meta5 arasındaki değişen diyalektiğin tartışılmasının anlamlı olduğu söylenmelidir (Lazarotto,
2017, s. 140).

Bu çalışmada gerçekleştirilmesi amaçlanan, tarihsel bir sistem olarak

kapitalizmin meta üretimi boyunca üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasında kurduğu
diyalektiğin anlamlandırılabilmesi gerçekte Kıyan’ın belirttiği gibi, her bir kültürel metanın
üretiminin kendisine özgü dinamiklerini çözümleyebilme ya da meta üretiminin dinamiklerini
tartışabilme adına bir bağlamın oluşturulmasını gerektirir (Kıyan, 2016, s. 145). Öte yandan her
ne kadar meta ve emek arasındaki diyalektiğin bu çalışma içerisinde bir arada ele alınmasının
eleştiriye açık bir nitelik oluşturduğu görülebilirse de çalışmanın ilerleyen kısımlarında da
sürecek olan böylesi bir birlikteliğin açıklanması gerekir. Gerçekten de emeğin somut ürünü
olarak metanın onu oluşturan emek süreci ile birlikte değerlendirilmesinin yanı sıra çalışma
içerisinde özellikle yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri kesitinde ilkel sermaye
birikiminin6 çözümlenebilmesine dair bağlamın, iki amaç doğrultusunda önemli olduğu

4

Otonom Marksizm tartışmaları içerisinde genel zekâ ve emeğin entelektüel boyutu temellerini Marx’ın
Grundrisse isimli eserinde ve özellikle de “Makinalar Hakkında Fragman” isimli kısmında değerlendirdiği emeğin
dönüşüm süreci, Terranova’ya (Terronova, 2015, s. 354) göre, bu tarihten sonra da Otonom Marxist yorumlar
içerisinde “favori” metin haline getirilir. Marx, bilimsel bilginin, üretimden özerkliği sayesinde bizatihi temel bir
üretici güç haline gelmesini vurgular. Marx’a göre; “emek artık mekanik sistemin farklı bölgelerinde ayrı ayrı
yaşayan işçilerin arasına dağılmış bilinçli bir organ” haline gelmektedir (Marx, 1973:693’den aktaran Terranova,
2015, s. 354). Marx’ın genel zekâ kavramsallaştırmasını, temel üretici bir güç olarak bilgiyi üretime bağlayan
süreci, sabit sermaye ile özdeşleştirdiği ve bu yönde genel zekânın makineleri birbirine eklemlemesine olanak
sunan somut öznelerden bağımsız var olamayacağı gerçeğini ihmal ettiği yönündeki eleştirisine de rağmen,
Marx’ın yaklaşımını önemli ölçüde sürdürdüğü ya da yeniden ürettiği görülür. Lazarotto’dan alıntılanan “kitlesel
entelektüel” gücün üretim sürecine eklemlendiğini belirttiği yaklaşımını Otonom Marxist yorumların sürekliliği
içerisinde okunması gerekir. Lazarotto’ya (2017, s. 140) göre, kapitalizmin 1970’li yıllarda yaşadığı dönüşüm
yalnızca ve sınırlı olarak üretimin örgütlenişini değil bununla birlikte ve üstelik daha da derinden olmak üzere
entelektüellerin rol ve işlevlerini, toplum içerisindeki etkinliklerini radikal bir biçimde dönüştürmüştür.
5
Kültürel metalar da, diğer meta biçim ve pratiklerinde olduğu gibi, “meta üretiminin kapitalist üretime dair temel
ilke ve bunu yöneten yasaların kapitalizmin kendisini niteleyen yasalar olarak” (Fortunati, 1998:8’den aktaran
Prodnik, 2014, s. 311) yerleşirler. Bununla birlikte, üretim güçleri ve üretim ilişkileri içerisinde farklı bir bağlam
içerisinde yer edinirler. Üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki diyalektiğin farklı bir bağlam oluşturması,
kültürel metaların kurduğu farklı bağlamı görünür kılmakla birlikte, yeterli değildir. Tek başına maddi değil maddi
olmayan biçimler halinde de üretilebilmesi, üretim-tüketim ve dağıtım eksenlerinin farklılığı, kullanım ve
mübadele değerlerinin nasıl belirlenebileceğinin belirsizliği, teknoloji ve piyasalaştırmanın olanak sunduğu birden
fazla üretim ve meta biçiminin odağında yer alabilmesi, tüketim pratiği sonunda tükenmemesi kültürel metaların
diğer meta biçimlerine göre farklılığını özetlemektedir. Bununla birlikte, Christian Fuchs (Fuchs, 2015, s. 200),
kültürel metanın özellikle de medyanın metalaştırma pratiklerinin gerek eleştirel ve gerekse medya ve iletişimin
eleştirel ekonomi politiği içerisinde sürdürülen tartışmaların tek taraflı olması gerekçesiyle, sıklıkla, eleştirildiğini
belirler.
6
Mattias Ekman’ın (Ekman, 2014, s. 88) belirlediği gibi, Marx’ın Kapital’deki tartışmasında ilkel birikim prekapitalist üretim biçimlerinin kapitalizme dönüştürüldüğü süreci ifade etmektedir. Üreticilerin, üretim araçlarından
kopartıldığı ve piyasada satılan ücretli emekçilere dönüştürüldüğü, bu şekilde işçi sınıfının da temellerinin atıldığı
ya da emek gücünün de metalaştırıldığı, süreç ilkel birikim içerisinde kurulmaktadır. Kapitalistler için sermaye
fazlasını yeniden birikim için piyasalaştırma süreci, sonsuz birikim döngüsü, eş zamanlı olarak da sermaye
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söylenmelidir. İlk düzeyde meta ve emek arasındaki diyalektiğin kurulması ve ikinci düzeyinde
kapitalizmin yeni, “bilişsel”, sermaye birikim rejimi çerçevesinde bir kültürel meta olarak oyun
ile gerçek yaşam deneyiminden sosyal medya ağlarına aktarılan oyun deneyiminin
dönüştürdüğü emeğin, oyun emeğin7, yeniden anlamlı bir bütünlük olarak örülebilmesi adına
ihtiyaç duymaktadır.
Kapitalizmin yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri ile sürdürdüğü “flört” ve
gerçek alandan alarak dönüştürdüğü ilişkilerin çözümlenebilmesi, aslında tam da böylesi bir
ihtiyacın karşılanabilmesi adına önem taşımaktadır. Bu çalışmada çözümlenmesi amaçlandığı
üzere, Facebook ve oyun / oyun emeği ilişkisi daha geniş bir bağlam içinden bakıldığında
kapitalist birikim koşullarının ve ilkel sermaye birikiminin oldukça başat örneklerini, üstelik
ardında gizlediği güç ve iktidar mücadelesi içerisinde geniş kesimlerin rızasını da alarak
vermektedir. Kapitalizmin, çalışmanın henüz giriş kısmında tartışıldığı üzere, “iş” ve “emeği”
dönüştürerek, “yıkıcı bir diyalektikle”, birbirine bağlamasının ilk kertesi tam da böylesi bir
örgütlenmenin oluşturduğu yapı ve pratik içerisinde belirginleşmektedir.

Üst anlatısını

kapitalizmin metalaştırma pratiğinin oluşturduğu yapı ve pratiğin; oyun ve oyun emeği
temelinde iç içe geçen ve eş zamanlı olarak gerçekleşen iki önemli sürecinin olduğu
söylenmelidir. İlk süreç, oyunun kültürel meta olarak dönüşümü ve metalaştırma pratiği içinde
belirginleşirken ikinci süreç, aslında klasik ve otonom Marksist yorumları içerisinde tartışmalı
olsa da, oyuncunun dönüşen emek süreci içerisinde görünürlük kazanmaktadır.
Kapitalizmin Oyunu Metalaştırma Biçim ve Pratiği
Kapitalizmin metalaştırma gücü içerisinde, en azından yukarıda sözü edilen ilk süreç
için Facebook ya da genişletildiğinde sosyal medya ağları oldukça özcü bir rol üstlenir. Sosyal
medya ağlarının üstlendiği böylesi bir “rol”, aslında sosyal medya ağlarının ve özellikle bu
çalışmanın odağında yer alan Facebook’un bir iletişim ya da üretim aracı olarak konumu
tartışmalı olsa da, üretim ilişkilerinin gerçekleştiği ve düzenlendiği alanlar arasında olmasından
kaynaklanmaktadır. Ancak, iletişim araçlarının üretim ilişkilerinin düzenleyicisi olarak bizatihi
üretim sürecinde yer aldığı yönündeki düşüncenin, en azından genel bir düzeyde, tartışılması
dolaşımı içerisindeki emeğin yeni biçimleri ve hem maddi (doğal kaynaklar gibi) hem de maddi olmayan (bilgi ve
emeğin metalaştırılması gibi) yeni kaynaklar üzerinden yükselmektedir.
7
Terranova’nın (2015, s. 344) belirlediği üzere, “üretim ve tüketimin bedava emek kategorisi içinde yeniden
düzenlenme süreci, tamamen yeni olmasa da farklı bir değer mantığının oluştuğuna işaret eder ki bunun nasıl
işlediği dikkatli bir analizi gerektirir”. Ancak, “bedava emeğin” dijital ekonomi içerisinde araçsallaştırılmasının,
iki önemli alan arasındaki uzlaşıya dayandığı belirtilmelidir. Bir yandan yaratıcı emeğe dair tarihsel kökleri
bulunan kültürel ve duygusal arzular ile öte yandan çağdaş kapitalizmin temel katma değer kaynağı olarak bilgiye
olan vurgusu arasındaki deneysel ve zorlu uzlaşı, Terranova’ya (2015, s. 346-347) göre, bedava emek kavramının
içeriğini doldurmaktadır. Karin Fast, Henrik Örnebring ve Michael Karlsson ise (2016, s. 963) bedava emek
kavramının, çağdaş dijital ekonomi içerisinde emeğin tanımlanması ve çözümlenebilmesi adına emeğin söz
konusu “yeni” ya da “yarı-yeni” biçiminin önemli bir kuramsal araç haline getirildiğini söylemektedir.
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gerekir. William Henning ve James Hebblewhite (2014, s. 198-199), Marx’ın Kapital’deki
tartışmasından, birinci ve ikinci ciltlerinde belirlediği görüşlerinden, hareket ederek toplumsal
üretim ilişkileri bağlamında iletişim ve ulaşım araçları içerisinde iletişim araçlarına toplumsal
üretim ilişkilerinin örgütlenmesi adına özel bir yer açarlar. Bununla birlikte, Marx’ın görüşleri
hem kendi içerisinde çelişkili olduğu ve bu doğrultuda tartışmalı bir uzam oluşturmakta hem
de en azından Kapital’deki tartışmasının ağırlıklı olarak ulaşım araçlarını içerdiği ve iletişim
araçlarını, ulaşım araçları içerisinde sınırlı olarak incelediği yönünde eleştirilmektedir
(Henning ve Hebblewhite, 2014, s. 198-199). Ancak, Henning ve Hebblewhite’ın belirlediği
üzere, Marx’ın görüşleri yalnızca Kapital isimli eserinde değil, çok daha öncesinde, Ekonomi
Politiğin Eleştirisine Katkı isimli eserinin Önsöz’ünden itibaren ele alındığında iletişim
araçlarının toplumsal üretim ilişkilerini düzenleyen bu yönüyle de üretim ilişkilerinin bir biçimi
olarak değerlendirilmesi gereken niteliği görülür. Gerçekten de üretim ilişkilerini sınırlı olarak
maddi üretim ilişkileri olarak değil bununla birlikte üretimin toplumsal ilişkileri, maddi üretim
kaynaklarıyla kaçınılmaz olarak birliktelik kuran ve toplumsal yapıyı inşa eden sosyoekonomik ilişkiler, olarak değerlendirildiğinde iletişim araçlarının üretim ilişkileri sürecindeki
özcü rolü ortaya çıkmaktadır. Kapitalizmin metalaştırma yapı ve pratiği içerisinde iletişim
araçlarının gittikçe üstelik eş zamanlı olarak hem bir “iletişim” hem de bir “üretim” aracı olarak
değerlendirilebilmesi, yukarıda da belirtildiği üzere, söz konusu “özcü rolünden” kaynaklanır.
Kapitalizmin bizatihi enformasyonu metalaştırarak kurduğu, post-fordist, birikim rejimi
içerisinde yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yukarıda işaret edildiği üzere hem bir
iletişim hem de bir üretim aracı olarak deneyimlediği dönüşüm sosyal medya ağlarında, bu
çalışma özelinde Facebook’da, açıklıkla görülebilir. Eran Fisher’a ( Fishar, 2014, s. 131) göre;
“Facebook, üretim ilişkilerinin değerin ağırlıklı olarak şirket çalışanları tarafından değil izleyici
tarafından yaratıldığı yeni bir formu örnekler”. Bir yandan içeriğin diğer yandan kullanıcı
emeğinin metalaştırıldığı böylesi bir formun, kapitalizmin yeni birikim rejimi içerisinde
oldukça işlevsel olduğu söylenmelidir. Adrian Sotelo Valencia’ya göre söz konusu yeni
birikim, üretim güçleri ve üretimdeki ilişkileri yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri
aracılığı ile toplumsal yapıya bağlamasıdır (Valencia, 2016, s.358). Bu alt kısmın henüz
girişinde belirtildiği üzere, yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri içerisinde oyun ve oyun
emeğin metalaştırılması tam da böylesi bir üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki
diyalektiği daha genel bir toplumsal yapıya bağlayan özel bir uğrak sunmaktadır. David
Nieborg, Facebook deneyimindeki bir diğer oyun olan Candy Crush oyunu çözümlemesinde
böylesi bir kesit içerisinde oyunun metalaştırılmasını bir yandan pazarlama stratejisine
bağlarken diğer yandan bu strateji içerisinde metanın, maddi meta biçiminde olmadığı denli,
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bir bağlaşım yapısı kurduğunu belirler (Nieborg, 2015, s.1-2). Kapitalizmin yeni birikim rejimi
içerisinde biçimlenen pazarlama stratejisi gerçekte Daniel Just’ın (Just, 2016, s.404),
Foucault’nun biyo iktidar ve biyo politika kavrayışını bu kez kapitalizmin yeni birikim rejimi
içerisinde tartıştığı üzere, kapitalizmin maddi olmayan emek için açtığı yaşam alanları ve bu
bağlamdaki değiştirilebilir biçimlerle ilgilidir. Nieborg (Nieborg, 2015, s.1), Facebook özelinde
oyun deneyimini tartışırken böylesi bir pazarlama stratejisini, “çok taraflı” (multisided) ya da
“platform” pazarlama olarak isimlendirir. Bir kültürel meta olan oyun için aslında kapitalizmin
metalaştırma stratejisi tam da bu bağlamda öne çıkmaktadır. Nieborg, sosyal medya ağlarında
metalaştırılan oyun deneyimi için reklamcılar, oyuncular ve oyun geliştiricileri olmak üzere üç
önemli boyutu çözümlemesine dâhil etmektedir (Nieborg, 2015, s.1) ancak en azından bu
çalışmanın yazarı tarafından ileri sürüldüğü üzere metalaştırılan böylesi bir deneyim için bir
diğer boyutun daha çözümlemeye eklenmesi gerekir. Android ya da IOS olmak üzere ortak
işletim sistemini kullanan araçların geneline yayılan ve oyuncunun, bir önceki araçta kaldığı
seviyeden devam edebilmesine olanak tanıyan teknoloji, metalaştırma için ilk kertesinde
dolaylı bir etken olarak görülebilir ise de sermaye ve emek arasındaki diyalektiğin okunabilmesi
adına oldukça anlamlı bir kesit açar. Mutlu Binark’ın (Binark, 2009, s. 132); kültürel meta
olarak dijital oyun ve oyuncu deneyimine dair kapsamlı araştırmasında belirttiği üzere dijital
oyun, bu çalışma kapsamında sosyal medya ağlarındaki oyun deneyimi, belirli tarihsel bir
uğrağında kapitalizmin toplumsal örgütlenmesini yansıtan ideal tür meta çerçevesi içerisinde
düşünülmesi gereken bir uzama sahiptir. Sosyal medya ağlarındaki oyun deneyiminin,
kapitalizmin gerçekte tüm aşamalarına egemen olan metalaştırma pratiğini yeniden ziyaret
ederek anlaşılır kılmaya dair bir uzam ve söz konusu uzam içerisinde belirlenen bir zaman
oluşturduğu söylenmelidir. Marx’ın, kapitalizmin

“sonsuz sermaye döngüsü” olarak

değerlendirdiği sermaye birikiminin yapısal koşulları içinden bakıldığında özellikle maddi
olmayan meta ve maddi olmayan emeğin bir arada değerlendirilmesi gereken kesit, tam da sözü
edilen “ideal tür meta” üzerinden açılmaktadır.
Sermayenin Bileşeni Olarak Kültürel Meta: Uzam, Zamanı Dönüştürürken
Tarihin somut ve belirli bir uğrağında, kapitalizmin üretim güçleri ve ilişkilerinin yanı
sıra toplumsal örgütlenme biçimini de görünür kılan “ideal tür meta” kavrayışı özellikle
Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri ve sermayenin süre giden diyalektiğine uygulandığında,
kapitalizmin anlamlandırılabilmesi adına, önemli bir boyuta dikkat çekilmektedir. Vincent R.
Manzerolle ve Atle Mikola Kjosen; bu boyutu sermayenin bizatihi kendisini gerçekleştirir ve
genişletirken, art alanında ise yerküreyi de bir pazara dönüştürürken, uzamı zamanla yok etmesi
yani bir yerden diğerine hareket etmede harcanılan zamanın en aza indirilmesi mücadelesi
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olarak açıklar (Manzerolle ve Kjosen, 2014, s. 230). Kapitalizmin bir dizi araç üzerinden
yeniden yapılandırdığı zaman ve uzamı dönüştürmeyi, ya da Manzerolle ve Kjosen’in
tanımladığı üzere uzamı zamanla yok etme çabasını, anlaşılır kılan bir dizi unsur
bulunmaktadır.
Sosyal paylaşım sitelerinde süre gelen oyun deneyimi için böylesi bir yok etme ya da
sermayenin hızlanması çabasının önemli bir örneği ortak platform teknolojisi üzerinden
açılmaktadır. Kültürel metanın, özellikle bu çalışmanın odağında yer alan bir kültürel meta
olarak sosyal medya ağlarındaki oyunların, maddi meta karşısında önemli bir ayırt edici özelliği
tam da böylesi bir teknoloji dolayımı içerisinde oluşmaktadır. Birden çok yeni enformasyon ve
iletişim teknolojisinin aynı oyun için kullanılabilmesiyle, oyuncu için kesintisiz bir oyun için
kullanılan “platform” gerçekte oyun için uzamın dönüştürülmesi ve sermaye birikim döngüsü
içerisinde zaman engellinin aşılmasını sağlamaktadır. Üstelik Facebook içerisinde yer alan
örneğin Top Eleven oyununda oyuncunun aynı oyuna farklı araçlarla bağlanması, kurulan
futbol takımına yeni oyuncuların transfer edilebilmesi için kullanılması zorunlu olan jeton
(token) sayısının arttırılması ile “teşvik” edilmektedir. Yeni enformasyon ve iletişim
teknolojileri içerisindeki bu pazarlama yöntemi, platform pazarlama, gerçekte kültürel metanın
oldukça önemli ve ayırt edici bir diğer niteliğini ortaya çıkartmaktadır. Metanın ekonomik bir
değişim gücünün olması gerçekte metanın eş zamanlı olarak hem kullanım hem de değişim
değerine sahip olmasını ifade eder. Yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri içerisinde
kültürel metanın değişim gücü aslında tam da kapitalizmin metanın söz konusu değişim gücüne
sahip olabilmesi için bir dizi enstrümanı işe koşabilmesi ile mümkün olmaktadır. Ortak işletim
sistemini kullanan araçlara, birbirinden farklı işletim sistemlerine ve işletim sistemlerinin
uygulama marketlerine yayılan oyun deneyimi, Nieborg (2015:3) böylesi bir deneyimini “çok
evli” pazarlama stratejisi içerisinde ele alır, kültürel meta olarak oyunun farklı uzamlarda yer
alması ile sermaye döngüsü için zamanın yok edilmesinin anlamlı bir örneğini oluşturur.
Metanın maddi biçimleri içerisinde gerçekleştirilemeyecek böylesi bir “çok evlilik” aslında
yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sermaye birikim döngüsünün bir bileşeni olarak
nasıl dönüşebildiğini görünür kılmaktadır.
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Şekil 3 : Sosyal Paylaşım Sitelerinde Çok Evli / Çok Taraflı Oyun Deneyimi
(http://www.nordeus.com, 2017c:1).

Sermaye birikim döngüsünün oyun üzerinden kurduğu metalaştırma pratiğinin, meta
için farklı uzam deneyiminin oluşturulması ile sınırlı olmadığı belirtilmelidir. Bu döngü, ilk
kertesinde oyunu birikimin önemli bir bileşeni halinde düzenler ve örgütlerken ikinci kertesi
içerisinde, tam da bu çalışmanın henüz giriş kısmından itibaren tartışıldığı üzere, meta ve
emeğin birlikte ele alınmasını, gerektiren meta ve emek diyalektiği kurulur. Fuchs’un (Fuchs,
2015, s.191) işaret ettiği üzere böylesi bir diyalektik aslında ticari sosyal medyanın, internet
kullanıcılarını sömürmesinin bir boyutunu oluşturmaktadır çünkü “bu, oyun, eğlence, keyif ve
zevk (Eros’un suretleri) ile güdülenen özel internet kullanımının, sermaye altında toplanmış ve
emek sömürüsünün bir alanı olmuş olduğuna delalet etmektedir”.
Kapitalizmin sonsuz sermaye birikim döngüsü içerisinde oyunu metalaştırması, boş
zaman ve oyunun birikimin önemli bir bileşenine dönüştürülmesine yol açarken söz konusu
döngünün bir diğer önemli bileşeninin, “bedava emeğin”, sömürüsünü oldukça “başarılı” olarak
gizlemektedir. Çağdaş kapitalizmin metalaştırma mantığının, kullanıcı emeğinin sermaye
birikim döngüsün bileşeni olarak yeniden yapılandırılmasına değin genişlemesi söz konusu
“gizlemenin” sınırlarını oluştururken araştırmacıların da zor bir soruyla yüzleşmesine yol
açmaktadır.
Ursula Huws’un ( Huws, 2015, s.105) işaret ettiği üzere, “farklı emek biçimlerini
sınıflandırma girişimleri, öncelikle emeğin fiilen ne olduğu gibi olağanüstü zor bir soruyla
yüzleşmelidir”. Uzun / yorucu yolculuğu içerisinden bakıldığında; karşılığı ödenmemiş emeğin,
kapitalizmin erken dönemlerinden itibaren egemen bir pratiğe dönüştüğü ancak keyif için
yapılan bir etkinlik ile emeğin nasıl düşünülebileceğinin maddi olmayan emeği gittikçe sorunlu
bir kategoriye doğru taşıdığı görülür. Geç kapitalizmin metalaştırma yapı ve pratiği içerisinde,
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Güz/Fall 2017

Kaymas

kapitalizmin öznel kategorisi olarak maddi olmayan emek tartışmalarını yeniden ziyaret etmek
ve Marks’ın “üretici olmayan emek” kategorisi8 içerisinde aslında maddi olmayan emeğin
sermaye birikim döngüsünün önemli bir bileşenine nasıl dönüştüğünü, oyun emeği üzerinden
sorgulamak çalışmanın ilerleyen alt bölümünün amacını oluşturmaktadır.
Kapitalizmin Metalaştırma Mantığı, Kullanıcı Emeğine Uzanırken: Oyun Emek ve
Sermaye Birikim Döngüsü
Kullanıcı emeğinin sömürüye açıldığı gediklerin belirgin bir çerçeve çizmediği ya da
yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri içerisinde kullanıcının “boş zaman” etkinliğinin bir
değer üretemeyeceğine dair tartışmaların gölgesinde, maddi olmayan emeğin sosyoekonomik
temellerinin çürük bir zemine oturduğu yönünde güçlü bir eleştiri dizgesi ile karşılaştığı
görülür. Örneğin David Chamsfield (Chamsfield, 2014, s. 92); Hardt ve Negri’nin
çalışmalarının geniş bir eleştirisi üzerinden, üstelik söz konusu çalışmaların diğer
akademisyenler tarafından ilgi görmediğini de belirterek, maddi olmayan emek kuramının
“çürük bir sosyoekonomik temele dayandığını” çözümlemeyi vaat eder. Bununla birlikte,
Chamsfield, çürük bir sosyoekonomik temel sunduğunu ilan ettiği maddi olmayan emek
teorisinin, birbirini önemli ölçüde tamamlayan ve bütünleşen, üç önemli sonucunun olduğunu
söyler (Chamsfield, 2014, s. 112-114). İlk sonuç, bu çalışmanın henüz girişinde tartışılmaya
açıldığı üzere, kapitalizmin yeni aşamasında “iş” ve “yaşam” zamanları arasındaki ayrımın ve
sınırların yok olmasıdır.
Chamsfield’e göre söz konusu olan, sınırların gittikçe bulanıklaşması değil aksine
emeğin yaşam zamanına “tecavüz” olarak değerlendirse de, sermayenin emek üzerindeki
denetim gücünün yoğunlaşması ve oluşan artı değere sermayenin el koyması ile gelişen
sermaye ve emek diyalektiğinin son kertede birbirine oldukça yakın olduğu söylenebilir.
Çağdaş kapitalizm ve ihtiyaç duyduğu toplumsal örgütlenme pratiğinin anlamlandırılabilmesi
adına ortaya çıkan ikinci sonuç, nitel ayrımların zayıflamasıdır. Maddi olmayan emek
tartışmalarının üçüncü önemli sonucu ise, Chamsfield her ne kadar emeğin değer üretimindeki
tek kaynak olmadığını belirlerken kısmen haklı olsa da, emeğin değişen koşullarının
anlamlandırılabilmesi adına yaptığı katkıdır (Chamsfield, 2014, s. 114). Kapitalizmin ihtiyaç
duyduğu toplumsal örgütlenme biçimi ile sınıfsal pratikler arasındaki yoğun ilişki
8

Ursula Huws’un (Huws, 2015, s.107-109) belirlediği üzere, Marks’ın emek teorisinde özel bir yer alan üretici ve
üretici olmayan emek kategorileri emek piyasalarındaki farklı konumları oluşturan, destekleyen bununla birlikte
çoğu kez yaratıcı işçilerde çelişkili kimliklere de yol açan kategorileri oluşturmaktadır. Emek süreci karşılığında
bir değer üretiminin varlığı (üretici) ya da yokluğu (üretici olmayan) dikkate alınırken yeni enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin en azından sermayenin dolaşımı içerisinde özcü bir rol üstlendiği 1970 özellikle 1980 sonrası
kapitalizminde emeğin konumunun- ürettiği değerin de farklılaşması kategorilerin yeniden değerlendirilmesi için
anlamlı bir olanak sunmaktadır.
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düşünüldüğünde Chamsfield’ın yukarıdaki eleştirisinin bir miyopi olarak değerlendirilmesi
gerekir. Çünkü nitel ayrımların zayıflaması aslında, Chamsfield’in eleştirisinde olduğunun
aksine, Marks’ın değer kuramı ile doğrudan bir karşıtlık olarak değil aksine sermaye birikim
döngüsü içerisinde oluşan değere üstelik bu değerin oluşmasını sağlayan emeğe el koyma ya
da gasp etme olarak anlaşılması gerekir. Sarah Pink, Larissa Hjorth, Heather Host, Öosh
Nettheim ve Genevieve Bell bu nedenle, oyun ve oyunun iş ve zamanı yeniden örgütleyerek
sermaye birikim döngüsünün bileşeni haline getirildiği sürecin, kapitalizm ve ihtiyaç duyduğu
toplumsal örgütlenme pratiğini bir araya getirerek kurulduğunu belirtir (Pink, Hjorth, Host,
Nettheim ve Bell, 2017, s. 3).
Maddi olmayan emek, sermaye birikim döngüsünün metanın ve kapitalizmin ihtiyaç
duyduğu toplumsal örgütlenme biçim ve pratiğinin üstelik kapitalizmin “başarıyla” gizlediği
diyalektiği görünür kıldığı için ihmal edilemeyecek bir birikim sunmaktadır. Mark Cote ve
Jennifer Pybus (Cote ve Pybus, 2014, s.243), bütün bu yönleri ile maddi olmayan emeği
“sermayenin sınırlarını genişletme eşiğine nasıl kültürel ve öznel olarak” yön verebilen bir
eğilim olarak değerlendirirler. Cote ve Pybus, maddi olmayan emeğe dair getirilen eleştirilerin
aslında sermaye ve emek diyalektiğine dair dört maddede özetlenecek unsurların anlaşılmak
istenmediğinde mantıksız geleceğini söylerler. Buna göre (1) üretim ve tüketimin bir arada
bulunduğunu. (2) özellikle günlük yaşam pratiklerinde gittikçe daha da sık karşılaşılan yeni
enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yazar ve okuyucu arasındaki ilişkinin ortadan
kalktığını. (3) geleneksel kitle iletişim araçlarıyla önemli bir yakınsama sürecine girildiğini ve
son olarak (4) iletişim ve kültürel pratiklerin, toplumsal ilişkileri belirleyen güçlerinin yanı sıra
sermaye ilişkilerinin giderek artan bir bileşeni olarak emek süreçlerinin kurulduğunu görmek
istemeyenler, maddi olmayan emek tartışmalarını anlamsızlıkla suçlamaktadır. Ancak, maddi
olmayan emeğin “kültürel ya da duygusal içeriğin üretimi ve paylaşımı aracılığı içinden sosyal
ilişkilerine ve kimliklerine yeni bir değer ekleyen emek biçimi” (Anderson, Hamilton ve
Tonner, 2016, s.384) olduğu yönündeki genel değerlendirme ekseninin bu emek biçiminin
“öznel kompozisyonlarının” çözümlenmesine ihtiyaç duyduğu söylenmelidir. Gerçekten de,
Marks’ın işaret ettiği üzere, varlıklarının toplumsal üretimindeki insanların iradelerinden
bağımsız ancak bir yandan da zorunlu olarak kurdukları üretim ilişkileri ile üretim güçleri
arasındaki diyalektiğin, toplumsal yapı içine nasıl eklemlendiğine dair önemli bir sorunun
yeniden ziyaret edilmesini gerektirir (Henning ve Hebblewhite, 2014:194).
Öznelliği Çözümlemek
Kapitalizmin boş zaman ve oyun üzerindeki hegemonyası ile kurulan tahakküm, geç
kapitalizmin metalaştırma mantığının çözümlenmesi için olanak tanırken diğer yandan, üstelik
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bu çalışmanın henüz giriş kısmından itibaren tartışıldığı üzere, meta ve emeğin neden birlikte
okunması gerekliliğine dair önemli bir tartışma uzamı sunmaktadır. Bu alt kısım içerisinde
böylesi bir okuma ağırlıklı olarak iki eksen üzerinde gerçekleştirilecektir. İlk eksende, geç
kapitalizmin metalaştırma mantığı çalışmanın giriş kısmından itibaren belirlendiği üzere “çok
taraflı” meta stratejisinin çözümlenmesi ve sosyal medya ağlarında süre giden oyun
deneyiminin kullanıcı emeği ile kurduğu diyalektik sorgulanacaktır. Tartışmanın ikinci ekseni,
böylesi bir diyalektik içerisinde sosyal medya, bu çalışmada Facebook, ağlarının bir üretim ve
iletişim aracı olarak konumu ya da daha açık söylendiğinde sermayenin dolaşımında ağın
dolayımı içinden bakan ve kullanıcı emeğinin, ilkel birikimin bileşenine nasıl dönüştürüldüğü
sorgulanacaktır.
Maddi olmayan emeğe dair böylesi bir sorgulama, Daniel Just’ın (Just, 2016, s.404),
kuramsal bir tartışmanın izleğinde kullanmış olsa da oyun emeğe dair bir çözümlemeye refakat
edebileceği açık olan, Foucault’nun; “biyo iktidar”, “biyo politika” ve “disiplinci iktidar”
kavrayışının “yeni” kapitalizm içerisinde nasıl da işlevsel bir bütünlük sunduğunu görünür
kılmaktadır. Bununla birlikte, sermaye birikim döngüsü ve oyun arasındaki bağlamın ilk
evresinde, kapitalizmin oyunu nasıl metalaştırdığına dair sorunun yanıtlanması gerekir. Üstelik
bu sorunun yanıtı çağdaş kapitalizmin ihtiyaç duyduğu toplumsal örgütlenme biçimini nasıl
oluşturduğuna dair bir tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Çalışmanın önceki alt
bölümlerinde tartışıldığı üzere, kapitalizmin “iş” ve “emeği” birbiri içerisinde dönüştürerek
sermaye birikim döngüsünün önemli unsuru olan işi, toplumun geneline yaymasının oldukça
“canlı” örnekleri tam da sermaye birikim koşulları içerisinde biçimlenen oyun pratiği üzerinden
kurulmaktadır. Bununla birlikte yanıtlanması gereken soru, böylesi bir bileşimin nasıl
kurulabildiğidir. Aşağıda Tablo 1 içerisinde, kapitalizmin “bedava” oyun söylemi altında
kurduğu metalaştırma pratiği yer almaktadır.
Tablo 1: Bedava Söylemi Üzerinden Yapılandırılan Oyun ve Metalaştırma Pratiği
(Nieborg, 2015:7, Keogh ve Richardson, 2017, s. 4’den uyarlanarak hazırlanmıştır).
Sermaye Birikim
Döngüsünün, Oyun
Üzerindeki
Müdahalesi
Bedava söylemi
altında
yapılandırılan
oyunun, işi ve emeği
birbiri içinde
dönüştürmesi

Kapitalizmin
Metalaştırma
Mantığı

Metanın Oluşum ve
Sermaye Dolaşım
Pratiği

Oyun İçerisindeki
Örneği

Oyunun anlatı biçimi
üzerindeki müdahale
olduğu kadar,
oyunun farklı
aşamaları üzerindeki
müdahale stratejileri

Sermaye birikim
döngüsü içerisinde
bir kültürel metanın,
daha önceki
kısımlarda
belirtildiği üzere

Kültürel metanın
oluşumundaki ilk
aşama içerisinde
hem meta oluşumu
hem de metanın
sermaye birikim
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kapitalizmin ideal
tür meta örneğinin,
biçimlendiği ilk
aşama oyun ve
emeğin birbiri
içerisinde
dönüşmesidir.
Sermaye dolaşımı
için böylesi bir ilk
aşama içerisinde
basitten karmaşığa
doğru yapılanan
oyunun farklı
seviyelerinde
metanın dolaşım
döngüsünün
kurulduğu görülür.
Oyunun farklı
seviyeleri arasında
reklamların
gösterilmesi ya da
oyuncunun farklı
seviyelerde ihtiyaç
duyduğu unsurların
(örneğin Top Eleven
oyunu için yeni
futbolcuların, yeni
oyuncuların ya da
maç içerisinde
sakatlanan
oyuncuların tedavisi
için gereken sağlık
kitlerinin,
oyuncuların
dinlenmesi için
kullanılması gereken
sağlık
donanımlarının
satılması gibi)
Çok taraflı ve çok
evli pazarlama
yöntemi

Çalışmanın önceki
kısımlarında da
belirtildiği üzere
sosyal medya
ağlarında süre giden
oyun deneyiminin
önemli bir boyutu,
yeni enformasyon ve
iletişim
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İşletim sistemleri ve
sosyal medya
ağlarının birlikte
oluşturduğu
yakınsama, kültürel
meta için birbiri ile
önemli ölçüde iç içe
geçmiş iki önemli
gelişmeyi

döngüsünün önemli
bir unsuru haline
getirilmesi aslında
çağdaş kapitalizmin
metalaştırma mantığı
aslında tam da oyun
gibi boş zaman
etkinliği olarak
görülen bir alanda
yansımasını
bulmaktadır.
Gerçekten de sosyal
medya ağlarındaki
oyunların basitten
karmaşığa doğru
yapılanması ve bu
doğrultuda, oldukça
basit bir olay
evrenine sahip
olması ilk düzeyde
oyuncu için
yapılandırılan
habitusu ortaya
çıkartmaktadır.
Bunun yanı sıra,
diğer düzenlemelerin
varlığının da
belirlenmesi gerekir.
Oynayabilmek için
başlangıç düzeyinde
bilgi birikiminin
yeterli olması ile en
önemlisi oyun için
oyuncudan sınırlı bir
zaman talep edilmesi
kapitalizmin boş
zaman ve oyun
üzerindeki
hegemonyasını
güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Sermaye birikim
döngüsü içerisinde
bizatihi oyunun
metalaştırılma
pratiği için ortaya
çıkan bu yapı oyun
içerisinde değil
ancak bizatihi
oyunun kültürel bir
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teknolojilerinin eko
sistemi içerisinde
ilişkisel metanın
ortaya çıkması
üzerinden
biçimlenmektedir.

içermektedir.
meta olarak
Birincisi, maddi
yapılanması için özel
meta biçiminden
bir uğrak oluşturur.
farklı olarak kültürel
metanın birbirinden
farklı yapı ve
pratikler içerisindeki
dolaşımıdır ki
metanın kullanım
olmasa dahi
mübadele değerini
ortaya
çıkartmaktadır.
İkincisi ise yeni
enformasyon ve
iletişim teknolojileri
eko sisteminde
oyuncu için önceden
belirlenmiş ve
sınırlandırılmış bir
habitusun varlığının
oluşmasıdır.
Maddi olmayan
Sermaye birikim
Önceki kısımlarında
Maddi olmayan
emek ve kullanıcının döngüsü içerisinde
söylendiği üzere
emek ve kültürel
metalaştırılması
oyunun dışında bir
farklı işletim
metanın kesitlerinde
diğer
sistemleri ve sosyal
oluşan bir diğer
metalaştırmanın
medyanın ekosistemi
metalaşma pratiği
oyuncu üzerine
içerisinde, sermaye tam da sosyal medya
olduğu çalışmanın
dolaşım döngüsünün
ağlarındaki oyun
önceki kısımlarında
bu aşamasında eş
deneyimi içerisinde
söylenmişti. Bununla
zamanlı olarak
açık bir biçimde
birlikte özellikle
gelişen üç unsurun gözlemlenen ilişkisel
değerlendirilmesi
meta ve armağan
oyun ve boş zaman
söz konusu
gerekir. Birincisi,
ekonomisi
olduğunda
kullanıcının
mantığının
kullanıcının
doğrudan
metalaşma pratiğine
emeğinin bir değer
metalaştırıldığı ve
eklemlenmesidir.
üretmediği bu
oyun içerisinde
Anderson, Hamilton
nedenle de emek
oyunun ilerletilmesi
ve Toner’in
kategorisi içerisinde amacı ile kullanılan
(2016:384)
düşünülemeyeceği
ve doğrudan
belirlediği üzere,
yaygın bir eleştiridir. kullanıcının emeğini armağan ekonomisi
Ancak, maddi
gerektiren
Marx’ın “üretici
olmayan emeğin bu metalaştırma yapı ve emek” kategorisinin
kesitinde
pratiğidir.
yeniden düşünülmesi
gerçekleştirilen
Kullanıcının eş
için anlamlı bir
eleştiriler aslında
zamanlı olarak
olanak
kapitalist şirketlerin
üretirken tüketici
sağlamaktadır.
doğrudan el koyduğu olması ve emeği ile
Gerçekten de
emeği
birlikte satın alma
kapitalizmin ihtiyaç
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Güz/Fall 2017

Kaymas

değerlendirmenin
oldukça uzağındadır.

gücünün harekete
geçirilmesi ilk
düzeyde sermaye
birikim döngüsüne
eklemlenir. Öte
yandan sözü edilen
döngünün bir diğer
ancak oldukça
geleneksel yolu olan
reklamlar hem
metanın hem de
sermaye dolaşım
döngüsünün
oluştuğu bir diğer
aşamadır. Üçüncü
yöntem ise yanda
açıklanacağı üzere
armağan
ekonomisinin
kurulmasıdır.

duyduğu toplumsal
örgütlenme
pratiğinin yeni
enformasyon ve
iletişim teknolojileri
içerisindeki
yansıması armağan
ekonomisi ya da
oyuncunun önceden
sahip olduğu ağların
metalaştırma
sürecine
eklemlenmesi
üzerinden
gelişmektedir. Bu
doğrultuda
oyuncuya,
arkadaşları
tarafından verilen
hediyeler ya da ortak
iş yapma pratikleri
armağan
ekonomisinin
temellerini
oluşturmaktadır.

Tablo 1’de yer aldığı üzere, kapitalizmin boş zaman ve oyun üzerinden metalaştırma
sürecinin bir dizi unsur aracılığı ile geliştiği görülmektedir. Bununla birlikte sosyal medya
ağlarının, bu çalışmada çözümlenmesi amaçlandığı üzere Facebook’un, sermaye birikim
döngüsü içerisindeki konumunun belirginleştirilmesi gerekmektedir. Üretim güçleri ve üretim
ilişkileri denkleminde, Facebook’un ikili doğasının belirginleştirilmesi aslında tam da çağdaş
kapitalizmin yol ve yöntemleri üzerine oldukça anlamlı bir tartışma uzamını oluşturmaktadır.
Önceki kısımlarda değerlendirildiği üzere; sosyal medyanın, bir iletişim aracı olarak mı ya da
bir üretim aracı olarak mı değerlendirilmesi gerekliliği tartışmalı olsa da, kapitalizmin kesitleri
içerisinde dönüştürülen boş zaman ve oyunun metalaştırılma pratiği içinden bakıldığında, en
azından bu çalışmada, söz konusu ağ ve araçların ikili doğasının vurgulanması
amaçlanmaktadır. Küresel olarak 1 milyar 400 milyon kullanıcısının olduğu ve kullanıcı başına
günlük ortalama kullanımın 37 dakikaya ulaştığı Facebook’un (Anderson, Hamilton ve Tonner,
2016, s. 386) gelirlerinin de dikkate alınacak ölçüde oyun sağlayan şirketler9 üzerinden geldiği
9

Cheng Yu-Lai ve Heng-Li Yang (Lai ve Yang, 2014, s.2), Facebook’un kullanıcılarını takip edebilme amacıyla
uygulama program ara yüzünü kurduğunu belirtir ve örneğin 2007 yılında Facebook uygulama ara yüzünün 9
milyon üzerindeki uygulamayı kullanıcıya sunduğunu belirler. Kapitalizmin çağdaş yapı ve yöntemleri arasında
metalaştırılan oyun ise Facebook için önemli bir gelir kaynağı haline gelir. Örneğin 2011 yılında Facebook, bütün
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dikkate alındığında, bir “sosyal yardım” kuruluşu olarak örgütlenmediği açıktır. Aksine,
Facebook söz konusu denklem içerisinde bir “üretim aracı” olarak yer almaktadır. Ancak
sermaye birikim döngüsünün kesitlerinde ve ara kesitlerinde oluşan sosyal medyanın söz
konusu “melez” niteliğinin aslında kapitalizmin tam da kendisine özgü, gittikçe de maddi
olmayan emeği görünür kılan, karakteristik bir niteliğinden kaynaklandığı söylenmelidir.
Marks’ın erken dönemindeki kapitalizmi sorgularken belirlediği üzere “modern dünyada kişisel
ilişkiler, tamamen üretim ve mübadele ilişkilerinden ortaya çıkar” (Huws, 2015, s. 99).
Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin, sermaye birikim döngüsünün önemli bir
bileşeni olarak yapılandığı “bilişsel” kapitalizm döneminde üretim ve mübadele ilişkilerinin
toplumsal örgütlenme ile nasıl bütünleşebildiği yine yeni enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin ekosistemi içerisinde yanıtlanabilecek bir sorudur. Cote ve Pybus’un (Cote ve
Pybus, 2014, s. 248-249) belirlediği üzere maddi olmayan emeğin, sosyalleşme özellikle de
iletişimsel sosyalliğe nasıl nüfuz ettiği ile ilgili olan söz konusu soru, yukarıda sosyal medya
platformlarının eş zamanlı olarak geliştiği vurgulanan niteliği ile yakından ilgilidir. Cote ve
Pybus’a göre, “sermaye mantığı giderek artan biçimde, başka münferit sosyal ilişkilerle çevrili
bir yığına akıyor ve farklı politik ve sosyal teknikler ve pratiklerle geçiş buluyor; elbette ileri
sürdüğümüz şey Facebook’ta oynanıyor. Foucault’un kendisi, gelişmekte olan bir sermayenin,
yeni bir iktidar mekanizmasına acil ihtiyaç olduğunu tekrar tekrar ifade ediyor” (Cote ve Pybus,
2014, s.249). Bu iktidar biçimi, “biyo iktidar”, hem üretimin ve sermaye birikiminin hem de
toplumun gittikçe bir üretim mekanizması ya da toplumun bir üretim ilişkileri ağına gömülmesi
olarak sosyal medya platformlarında kuruluyor. Oyun deneyimi içinden bakıldığında
metalaştırmanın ötesinde, Bauman ve Lyon’un (Bauman ve Lyon, 2016, s.39-40) işaret ettiği
üzere, “akışkan gözetimin” ya da disiplinci iktidarın önemli bir tamamlayıcısı olarak
Facebook’un ortaya çıktığı görülür.
Çağdaş kapitalizmin değişen yapı ve pratiklerinin hem metalaştırmanın hem de
denetimin yeni araçları üzerinde yükselmesi şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte, kapitalizmin
çağdaş bağlamlarının ve toplumsal örgütlenme biçimlerinin, daha geniş bir iktidar ve konum
mücadelesi içerisinden bakarak anlaşılır kılma çabasındaki araştırmacılar için önemli bir
davetiye çıkartmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışma içerisinde; kapitalizmin yeni koşulları içerisinde gönderilen söz konusu
davetiyeyi, boş zaman ve oyun gibi metalaştırma yapı ve pratiğinin dışında gibi görülen bir alan
gelirlerinin %12 gibi önemli bir oranını yalnızca bir oyun sağlayan şirket, Farmville’nin kurucusu Zynga, aracılığı
ile elde etmiştir.
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Güz/Fall 2017

Kaymas

içerisinden okuyarak, yanıtsız bırakmama çabası aslında tam da yukarıda belirlendiği üzere
kapitalizmin yeni bağlamlarının ve daha da önemlisi toplumsal örgütlenme biçimlerinin
anlaşılmasını amaçlamıştır. Kapitalizmin ve küresel oyun şirketlerinin hegemonyası altında
metalaştırma ve maddi olmayan emeğin öznel bir biçiminin, oyun emeğin, çözümlenebilme
çabası aslında sermaye birikim döngüsünün değişen bağlamları içerisinde önemli bir
diyalektiğin çözümlenebilmesi için anlamlı bir uzam sunmaktadır. Üretim güçleri ve üretim
ilişkileri arasında süre giden diyalektiğin son kertesinde toplumun yeni örgütlenme yol ve
yöntemleriyle nasıl da bütünleşebildiğini gözlemleyebilmek aslında daha geniş bir bağlamın,
yeni kapitalizmin metalaştırma mantığının, çözümlenebilmesi adına önemli bir kesit
açmaktadır. Geç kapitalizmin metalaştırma mantığı içinden bakan bu çalışma, sermaye birikim
döngüsünün değişen bağlamları olduğu kadar böylesi bir sürecin aslında eş zamanlı olarak bir
süreklilik oluşturduğunu da belirlemiştir. Kapitalizmin yeni koşullarının bağlamını oluşturduğu
metalaştırma, yeni enformasyon ve iletişim teknolojileriyle sürdürdüğü “flört” içinde birikim
için yeni enformasyon / iletişim teknolojilerini de bir araç, “değnek”, olarak kullanırken ve
sermaye birikimi için yeni bir bağlam oluşturmaktadır. Ancak böylesi bir bağlamın aslında
oldukça kadim bir soruna, birikimin kapitalist sisteme çekilen çevrelerin sömürüsü üzerinden
işlediğine, temas etmektedir. Tarihsel bir sistem olarak kapitalizmin sürekliliğini görünür kılan
unsur tam da bu öznellik içinde oluşmaktadır ve emeği dışlayan bir birikimin olamayacağını
açık bir biçimde göstermektedir. Maddi olmayan emeğe getirilen eleştirilerin, özellikle de bu
emeğin çürük bir sosyoekonomik temele dayandığı iddiasının, yeniden gözden geçirilmesi,
sözü konusu öznelliğin dikkate alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Gerçekten de birikimin
kendisini yeniden ürettiği koşullar içerisinde, ne oyun ne de emek kendi dar sınırları içerisinde
sınırlandırılabilecek unsurlardır.
Tarihsel bir sistem olarak kapitalizmin “başarısı”, gerçekte kendisini yeniden
gerçekleştirirken, birikimin yeni dinamiklerini gittikçe belirsiz kılmasıdır. Bu çalışma
içerisinde meta ve emek diyalektiğini sermaye birikim döngüsü içerisinde yeniden okuma
çabası, kapitalizmin “gizlerini” açarak toplumsal değişimi anlaşılır kılma amacına
dayanmaktadır.
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