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...bir baĢkasının kendisine emrettiği gibi çalıĢmak zorunda olan kiĢi bir köledir... 

Georg Wilhelm Leibniz 
 

... cimrice çoğaltıyorlar mülklerini ve zenginliklerini yurttaĢ kanıyla, dağlar  
oluĢturuyorlar ölü üzerine ölü yığarak, insafsızca seviniyorlar kardeĢin üzücü mezarının baĢında... 

Titus Lucretius Carus 
 

Ġnsanların ahmak aç gözlülüğü özel mülkiyet ve toplumsal mülkiyet arasında ayırım 
yapıyor. Topluluğa ait olan hiç bir Ģeyi kendilerinden saymıyorlar. Bilge ise bütün insanlıkla 
bölüĢtüğü Ģeyden baĢka hiç bir Ģeyi üstün mülkiyet olarak saymaz. Her insana bir parçası 
düĢmeyen Ģeyin toplumsal mülkiyet olması mümkün olmazdı zaten. ġunu da düĢün: büyük gerçek 
değerler her insana bir parçacığının dağıtılması biçiminde gerçekleĢmez. Bu türlü değerler her 
insana bir bütün olarak aittir. Halka yapılan bir bağıĢ durumunda herkes kafa baĢına ne düĢüyorsa 
onu alır. Bir yemek dağıtımında, et tahsisinde veya elle tutulur baĢka ne varsa, parçalara ayrılır. 
Ama barıĢ ve özgürlük gibi değerler bireye olduğu gibi topluma da tamamiyle aittir.  

Seneca 
          

 
 
 

Marx’a dayanarak emek kavramı üzerine yeniden düşünmek gerekiyor 
Bugün felsefe ve toplumbilim çerçevesinde yaĢanan tartıĢmaların en önemli konularından birisi, 
emek kavramının tanımlanması ve bu tanımdan yapılacak ilkesel çıkarmaların ne olabileceğidir. 
TartıĢmanın, teorik ve pratik olmak üzere iki boyutu var. Teorik tartıĢmanın, toplumun ve 
felsefenin ontolojik kaynaklarına kadar varan derin bir yanı var. Bu bağlamda tartıĢılan en önemli 
soru, “toplumu ve felsefeyi var eden nedir?” sorusudur. TartıĢmanın pratik yanı, son çeyrek yüz 
yıl zarfında üretim araçlarında gözlenen geliĢmelerden kaynaklanan üretimde ve toplumsal yapıda 
yaĢanan değiĢiklikler ve bu değiĢikliklere bilinçli bir yön verme çabasıyla ile ilgilidir. TartıĢmaya 
hangi açıdan yaklaĢırsak yaklaĢalım, merkezinde açık veya gizli bir toplum teorisi olduğunu 
görüyoruz. Dünya çapında yaĢanılan toplumsal sorun ve krizlerden yola çıkacak olursak, bu 
tartıĢmanın yakın ve uzak gelecekte felsefenin ve toplumbilimin ve pratik politik tartıĢmaların 
gündemini belirleyeceğini iddia edebiliriz.  

Bu iddiamızı gerekçelendirmek için yeni üretim modelleri üzerine yürütülen tartıĢmalara 
bakmak yeter kanımca. Yeni, bilgisayar takviyeli üretim araçlarının son 10-15 yıl zarfında üretime 
yoğun bir Ģekilde uyarlanması sonucu üretimin bütün olarak yeniden örgütlenmesi artık neredeyse 
kaçınılmaz oldu. Konu hakkında son yıllarda yayınlanan kitapların sayısında gözlenen müthiĢ artıĢ 
da konunun can alıcı önemine iĢaret ediyor. Belki de bundan dolayı olacak, „Roma Kulübü“ne 
1999 yılında sunulan raporun yazarları, Orio Giarini ve Patrick M. Liedtke, raporlarının hemen 
giriĢinde, yakın gelecekte „emeğin geleceği ve istihdam sorunu bugünkü dünyanın kabul etmesi 
gerek en acil sorunlar“ arasında bulunacaktır diyor (Giarini/Liedke, 1999: 19). Kısacası, emek 
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kavramı üzerine yürütülen tartıĢmalar, sadece kavramın felsefi veya teorik bakımdan 
açıklanmasıyla ilgili değil. Konunun, hüküm süren temel toplumsal iliĢkilerin ve koĢulların 
korunması veya köklü olarak değiĢtirilmesiyle iligili pratik politik bir boyutu da var. Çünkü, sırf bir 
kavram olarak ele alınmadığı taktirde emek kavramının son derece yaĢamsal bir anlamının olduğu 
görülecektir. Bu nedenden dolayı Alman düĢünürlerinden Oskar Negt dünya çapında artan Ģiddet 
olaylarıyla üretimin örgütleniĢ biçimi arasında ayrılmaz bir iliĢki olduğuna iĢaret ediyor (Negt, 
2001/11 ve ve). Eğer bütün Ģiddet biçimleri toplumsal yaĢamdan ebedi olarak uzaklaĢtırılmak 
isteniyor ise, dünya çapında bütün uygarlıklar arasında barıĢçıl bir toplumsal yaĢamı garanti edecek 
yeni üretim biçimleri üzerine düĢünmek gerekiyor. Bundan dolayı, emek kavramına yaklaĢırken 
çıkıĢ noktası hakkında verilecek karar can alıcı bir öneme sahiptir. 

Bu konuda Marx‟ın eseri iki nedenden dolayı iyi bir çıkıĢ noktası sunuyor. Birincisi; 
Marx‟ın geliĢtirmiĢ olduğu ekonomi politika eleĢtirisinin merkezinde emek kavramı bulunuyor. 
Ġkincisi; Marx geliĢtirmiĢ olduğu kapitalist toplum eleĢtirisinde Yeni Çağ ve Modernlikte emek 
kavramını toplum ve devlet teorisinde çıkıĢ noktası olarak seçmiĢ olan bir geleneğe 
dayanmaktadır. Bunun için eserinin merkezinde bulunan emek kavramı bu geleneğin hem en 

geliĢkin biçimini, hem de en üst momentini sunuyor bize.
1
 Fakat özellikle bu gerçek genellikle 

gözardı edildiği, katkısı ve çözüm önerileri akademik çevrelerde küçümsendiği ve hakim politik 
çevrelerce dikkate alınmadığı için, toplumun bütün kurumlarıyla kabul etmesi gereken istihdam 
sorunu üzerine yürütülen tartıĢmalarda sıkça Marx‟ın gerisine düĢülüyor. Özellikle değer teorisi 
üzerine yürütülen tartıĢmalarda görülebileceği gibi, Marx‟dan önce yapılan ama onun tarafından 
aĢılmıĢ olan hatalar tekrarlanıyor.  

Yazının ilerleyen kısımlarında ele alacağımız konulara burada kısaca değinip bu 
belirlemeyi biraz açıklayalım. Bilindiği üzere Marx ilkesel bakımdan “emeğin özü” ve kapitalist 
toplum çağında almıĢ olduğu özgün biçimi olan „ücretli-emek“ arasında bir ayırım yapıyor. Adam 
Smith ve David Ricardo gibi klasik ekonomi politikanın temsilcileri tarafından birbirine 
karıĢtırılan emeğin bu iki boyutunu birbiriyle iliĢkilendirerek yeniden düzenliyor. Marx‟ın bu 
düĢünürlerin ekonomik öğretilerini eleĢtirerek geliĢtirmiĢ olduğu emek kavramına göre emek, 
“değerin özü ve içsel ölçüsüdür” ama “emeğin kendisinin değeri yoktur”. Emek piyasasında alınıp 
satılan Ģey, emek değil, “iĢ-gücüdür”.  Marx‟ın emek kavramının teorik olarak açıklanmasına 
yapmıĢ olduğu bu tarihsel katkı dikkate alınmadığı için, pek bir Ģey anlatmayan “emeğin değeri” 
kavramı kullanılıyor yürütülen tartıĢmalarda hala. Bu tarihsel katkısı dikkate alınmadığı için iĢaret 
edilen istihdam sorununun kaynağının tam da değer teorisi açısından yaklaĢımın kendisi olduğu 
anlaĢılmıyor bir türlü. Bunun için  istihdam sorunu karĢısında çaresizce bocalanıp duruluyor ve 
değer teorisi çerçevesinde yapılan yeni çözüm önerileri çözümden çok sorun yaratıyor. 

Örneğin “Roma Kulübü”ne sunulan raporun yazarları genel emek kavramını “ücretli-
emek” veya “ücretli-iĢ” kavramı altında tartıĢıyorlar. Yani kapitalist toplum çağında hüküm süren 
emek biçimini emeğin özü olarak tanımlıyorlar. Bu tanım onları kendilerinin de açıkça iĢaret 
ettikleri istihdam sorununa köklü bir çözüm üretmek yerine ücretli-emek bakıĢının çerçevesine 
sıkıĢıp kalmaya zorluyor. Böylece emeğin bu özgün biçimi kaçınılmaz bir durummuĢ gibi 
gözüküyor ve emek sermaye iliĢkisi sonsuzluğa kadar uzatılmıĢ oluyor kaçınılmaz olarak. Bundan 
dolayı yemek, içmek, tenefüs etmek ve uyumak gibi „...etkinliğin emek olmadığı açıktır“ 
iddiasında bulunup bu tür etkinliklerle emek arasına kalın bir çizgi çekmek zorunda kalıyorlar 
(Giarini/Liedtke 2001/30). KuĢkusuz, bu tür etkinlikler emek ile aynılaĢtırılamaz. Ama yemek, 
içmek, teneffüs etmek ve uyumak gibi etkinliklerin üretken bir etkinlik olan emeğin geniĢ anlamı 
çerçevesinde görülmesi gerekir. ġöyle ki, bütün bu tür etkinliklerin mümkün olabilmesi için 

                                                           
1 Emek kavramının toplum ve devlet teorilerinin baş kavramı durumuna gelişini, yani neredeyse 2500 yıllık 

toplumsal ve bilimsel ilerlemenin bir sonucu olan bu gelişmeyi anlaşılmaz bir şekilde, Heidegger‟in “akıl dışı 

ontolojisi”nden (Husserl) ilham alarak geriye çevirmek isteyen Hannah Arendt bile Marx‟ı „modern emek 

teorisyenlerinin en büyüğü“ olarak kabul etmek ve onun emek kavramının bu bağlamda yürütülen tartışmalar 

için „bir tür köşe taşı“ oluşturduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. (Hannah Arendt, The Human Condition, 

Chicago 1958, S. 93). 



 3 

insanın hayatta kalması gerekir ve onun hayatta kalmasının ön Ģartı, yaĢamının maddi koĢullarını 
sağlamasıdır. Yani yiyeceği, içeceği, teneffüs edeceği havayı ve uyuyacağı yeri üretken emeği 
aracılığıyla doğadan kazanması gerekiyor. Bu, onu diğer canlı varlıklardan ayıran ve ona eksentrik 
özellik kazandıran bir koĢuldur. 

Bu yazının amacı, emeğin bugün hüküm süren biçiminden kaynaklanan sorunlara iliĢkin 
son yıllarda yoğunlaĢan tartıĢmalarda eksik olduğuna inandığım bir teorik boyut kazandırmaktır. 
Özellikle iki soruya cevap vermeye çalıĢacağım. Marx‟dan yola çıkarak, önce emeğin özünün ve 
bunun kapitalist toplum çağında almıĢ olduğu özgün biçiminin ne olduğu sorusu üzerinde 
duracağım. Daha sonra güncel tartıĢmaların ıĢığında Marx‟ın, ücretli-emek hakkında geliĢtirmiĢ 
olduğu eleĢtirinin hala geçerli olup olmadığı sorusuna döneceğim. 
 

Marx’ın ontolojik ve teleolojik boyutlu genel emek kavramı 
Marx, Batının bütün toplum ve devlet teorisi geleneğini, insanların etkinliklerini hukuk ve politik 
süreçler içine sıkıĢtıran bir gelenek olarak görmektedir. O, bu geleneği eleĢtirirken, hukuksal 
iliĢkilerin ve devlet biçimlerinin sırf kendilerine dayanılarak açıklanamayacağı düĢüncesinden 
hareket etmektedir. Yani ona göre hukuksal ve politik olguların açıklanabilmesi için, ontolojik bir 
okumaya tabi tutulmasını ve dolayısıyla bu tür olguların kökeninin insanların maddi iliĢkilerde 
aranması gerekmektedir. “Ekonomi Politiğin EleĢtirisine Katkı” (“Zur Kritik der politischen 
Oekonomie“) adlı eserine yazmıĢ olduğu ve neredeyse eserin kendisinden daha ünlü olan 
„Önsöz“de, Rhein (Rayn) yerel parlamentosunda “Ağaç hırsızlığı ve toprağın parselleĢtirilmesi” 
üzerine yaĢanan bir tartıĢma üzerine, özellikle Hegel‟in devlet teorisini kastederek, Ģimdiye kadar 
sahip olduğu inançları hakkında duymaya baĢladığı Ģüphelerini gidermek için 1844 yılında 
baĢlattığı araĢtırmanın sonucunu 15 yıl sonra kaleme aldığı özsözde Ģu kelimelerle anlatıyor bize 
Marx: „hukuk iliĢkileri ve devlet biçimleri ne kendilerine, ne de sözüm ona insanın tininin genel 
geliĢmesine dayanılarak kavranabilir. Aksine, kökleri daha çok, Hegel‟in, 18. yüzyıllı Ġngilizlerin ve 
Fransızların yöntemine dayanarak hepsini „burjuva toplumu‟ adı altında topladığı maddi yaĢam 
iliĢkilerinde yatmaktadır. Ama burjuva toplumunun anatomisinin ekonomi politikada aranması 
gerekiyor (Marx, 1985: 8).” Marx, ulaĢmıĢ olduğu bu sonuçtan yola çıkarak, bundan böyle Batı 
toplum ve devlet teorisini maddi temellere oturtmaya çalıĢıp söz konusu geleneği tersine 
çevirmeye çalıĢacaktır. Bunun için temel çıkıĢ noktası olarak bütün sistematiği içinde bir anahtar 

görevi gören emek kavramını seçiyor.
2
 

Ancak hemen burada belirtmemiz gerekir ki, bazı liberal çevrelerin ve Franfurt 
Okulu‟ndan gelen Jürgen Habermas gibi bazı akademisyenlerin aksine Marx‟ın emek kavramına 
dar ekonomist bir anlam yüklememek gerekir. Onun emek kavramı, doğayı elde etmeye direk ve 
dolaylı olarak hizmet eden, insanların diğer etkinliklerinin hepsini biraraya toplama, aralarında 
diyalektik bir iliĢki kurma görevi görüyor. Böylece Marx‟ın sistematiği içinde emek kavramı diğer 
bütün ektinliklerin ontolojik temelini oluĢturuyor ama onları dar ekonomist bir indirgemeye tabi 
tutup, iddia edildiğinin aksine, bir üretim fetiĢizmi yapmıyor. 

Marx, emek kavramını genel olarak Antik Yunan‟dan bu yana geliĢmiĢ olan etkinlik 
teorilerini gözönünde tutarak ama özellikle Adam Smith, David Ricardo ve G.W.F. Hegel‟in emek 
kavramını tartıĢarak ve eleĢtirerek geliĢtiriyor. Peki Marx‟ın emek kavramını öncüllerinden ayıran 
özellik nedir? 

Marx‟dan önce geliĢtirilmiĢ olan emek teorilerinde üç farklı yaklaĢımdan söz edebiliriz. 
Birincisi, emek, örneğin Hegel‟de olduğu gibi, ya sırf düĢünsel bir etkinlik olarak tanımlanıyor; 
ikincisi, Descartes ve Kant geleneğinde geliĢen entelektüel aristokratik yaklaĢımda olduğu gibi, ya 
düĢünsel etkinlik ile vücutsal etkinlik birbirileriyle uyuĢmaz etkinlikler olarak görüldüğü için 

                                                           
2 Allen W. Wood‟un, Hegel ile Marx arasındaki ilişkiye yönelik formüle ettiği tezin, yani emek kavramını 

geliştirmekle Marx‟ın, Hegel‟in devlet ve toplum teorisini tersine çevirdiğine dair tezinin aynı zamanda Marx‟ın 

bütün Batı toplum ve devlet teorisi ile olan ilişkisine uyarlanabileceğini düşünüyorum (Wood, 1980: 516). 

Çünkü Marx, Hegel‟e yönelik formüle etmiş olduğu eleştirisiyle bütün Batı devlet ve toplum teorisi geleneğini 

eleştirmektedir. Ona göre Hegel‟in geliştirmiş olduğu sistem bu geleneğin en gelişkin modern biçimidir. 
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birbirinden koparılıyor ve bu bağlamda düĢünsel etkinlik hep üstün etkinlik biçimi olarak 
tanımlanıyor; üçüncüsü, Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik ekonomi politikçilerde olduğu 
gibi ya da sadece değer teorisi çerçevesinde ele alınıp salt bir meta olarak çözümleniyor. 

Bunlardan farklı olarak Marx‟ın emek kavramı insanın bütün yetilerini kapsamlı bir 
etkinlik teorisi çerçevesinde birleĢtirmeyi amaçlıyor. Bunun için onun emek kavramını 
öncüllerinden ayıran özelliği, emeği insanın kendi kendisini gerçekleĢtirdiği kapsamlı bir etkinlik 
olarak tanımlamıĢ olmasında yatıyor. Ona göre emek bir etkinlik olarak insanın hem düĢünsel 
hem de vücutsal yetilerini kapsıyor. Bu kapsamlı yaklaĢıma göre insan emeği aracılığıyla kendisini  
bir tür olarak doğada ve bir birey olarak toplum içinde gerçekleĢtirmektedir. Bir etkinlik teorisyeni 
olarak Marx, Platon ve Aristoteles‟ten G. H. Mead ve J. Habermas‟a kadar geliĢen etkinlik 
teorilerinde görüldüğü gibi, düĢünsel ve vücutsal etkinliği keyfi bir Ģekilde birbirinden kopuk 
olarak ele almıyor. Aksine, ona göre bu etkinlikler insanın temel etkinlikleridir ve kendilerini her 
tür etkinlikte birbirini tamamlayan etkinlik türleri olarak hep bütünlük içinde dıĢa vurmaktadırlar. 
Bildiğim kadarıyla Adam Smith dıĢında hiç bir düĢünür üretken etkinlik olarak emeği bu kadar 
kapsamlı bir Ģekilde ele almamıĢtır. Smith dahi bu geniĢ emek kavramını geliĢtirmiĢ olduğu ahlak 
teorisi çerçevesinde kullanmıĢtır. Fakat Smith doğru olan bu yaklaĢımını ekonomi politikası 
çerçevesinde bir tarafa bırakıp değer teorisi çerçevesine sıkıĢtırılmıĢ dar bir emek kavramına 

dayanmayı yeğlemektedir.
3
 

Marx‟ın emek kavramının bir ontolojik (varlıkbilimsel), bir de teleolojik (amaçbilimsel) 
boyutu var ve bunlar herĢeyden önce doğal ve toplumsal bir varlık olan insanın doğayla arasında 
gerçekleĢtirdiği madde alıĢveriĢiyle veya kullanım-değeri üretimiyle iliĢkilidir.  

Marx‟ın emek kavramının ontolojik boyutu insanın kendisini bir doğal ve toplumsal 
varlık olarak yeniden yaratıĢının ön koĢuludur. “Bunun için, kullanım-değerinin yaratıcısı olarak 
emek, yaralı emektir, bütün toplum biçimlerinden bağımsız olarak, insanoğlunun varlığı için 
zorunlu bir koĢuldur; bu ezeli ve ebedi doğal zorunluluk olmaksızın insan ile doğa arasında madde 

alıĢveriĢi, ve dolayısıyla da yaĢam olamazdı (Marx, 1993: 57; Marx, 1988:57).”
4
 Yani emek bütün 

toplumsal formasyonlardan bağımsız bir varoluĢ koĢuludur Marx‟a göre. Aksi taktirde insanın bir 
tür olarak varolması mümkün değildir. Ġnsanın bir tür olarak varolabilmesi için kendisiyle doğa 
arasında bilinçli bir madde alıĢ-veriĢi örgütlemesi gerekmektedir. Ġnsanın doğayı bilinçli olarak 
elde etmeye baĢlamasıyla evrim tarihinde bir sıçrama yaĢanmaktadır ve emek kavramı bu andan 

                                                           
3 Adam Smith, sadece burjuva bilimcileri tarafından dar bir ekonomist olarak yorumlanmıyor. Ne yazıki ki  bir 

çok Marksist düşünür de Smith‟e karşı sıkça aynı dar bakışı sergiliyor. Bunlar ya Marx‟ın, Smith hakkında 

söylediklerini tekrarlıyorlar, ya da daha sık görüldüğü gibi Marx‟ın gerisine düşüyorlar. Burjuva bilimcilerinin 

Smith‟i, dağarcığı burjuva toplumunun çerçevesini aşmayan bir düşünür olarak yorumlamaları bir yerde 

anlaşılır. Çünkü Marx‟ı kaynaklarından koparma çabası içindedirler hep. Ama Marksistlerin, Smith‟e karşı aynı 

duruşu sergilemelerinin anlaşılması mümkün değildir. Çünkü Smith‟in eserinde burjuva toplumunun sınırını 

aşan birden çok çıkış noktası bulunuyor. Bu söylediklerimden Marx‟ın, Smith hakkında söylediklerinin yanlış 

olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Ben burada sadece Marx‟ın, ekonomi politiğin eleştirisini geliştirmek olan 

projesi çerçevesinde Smith‟i kapsamlı olarak değerlendirmesinin mümkün olmadığına işaret etmek istiyorum. 

Bunun dışında Marx‟ın ölümünden sonra, 1898 yılında Lectures on Jurisprudence başlığı altında yayınlanan 

Smith‟in 1763 ve 1766 yıllarında  Glasgow Üniversitesi‟nde verdiği ders notlarını okumuş olması mümkün 

değil. Marx ve Engels‟in Smith‟ten gelecek toplumun ve bilimin mümkün unsurları olarak devraldıkları birçok 

şey gizli kalmıştır. Ama buna karşın Marx, “Adam Smith bay Proudon‟dan çok daha ilerisini görmüştür” deyip, 

Smith‟i Proudon‟a karşı savunurken, Smith‟in emek kavramının genel olarak anlaşıldığından daha kapsamlı 

olduğuna işaret etmiştir. (bkz.: Marx, 1983: 145 ve). Smith‟in, toplumun ve bilimin gelişmesine katkısı kuşkusuz 

Marx‟dan esinlenen bir Smith-araştırması çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Buradan yola çıkarak Smith‟in emek 

kavramını kurgulayışı, bütün çelişkilerine ve sorunlarına rağmen, Georg Lukács‟ın emeğin ontolojisini yazma 

girişimine benzediğini iddia edebiliriz. Bundan dolayı Smith‟in emek kavramı bir anahtar kategori olarak sadece 

ekonomik teorisinin başında bulunmuyor (bkz.: Smith, 1981 ve 1981a). Bundan öte, bilgibiliminin (bkz.: Smith, 

1982), ahlak felsefesinin ve estetik teorisinin (bkz.: Smith, 1984) ve dil felsefesinin (bkz.: Smith, 1985: 201-226) 

başında bulunuyor.  
4 Gönderme yapılan birinci kaynak, direk aktarılan kaynaktır. İkinci kaynak, okuru desteklemek amacıyla 

verilmektedir. Verilen birinci kaynağın, orjinal kaynak olması durumunda çeviriler bana aittir ve gönderme 

yapılan ikinci kaynakta önerilen çeviriden farklı olabilir.  
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itibaren bilinçli anlam kazanmaktadır. Bundan dolayı Engels‟e göre tarihte insani olan herĢeyin en 
önemli kaynağı emektir: “Ekonomi politikçilere göre emek bütün zenginliğin kaynağıdır. Emek, 
kendisinin zenginliğe çevirdiği maddeyi sunan doğayla beraber zenginliğin kaynağıdır. Ama emek 
bundan daha fazlasıdır. Bütün insan yaĢamının ilk temel koĢuludur ve bu öyle bir düzeydedir ki, 
belli bir anlamda: emek insanı yaratmıĢtır diyebiliriz.” (Engels, 1986: 444) 

Marx‟a göre emeğin zorunlu olarak bir teleolojik boyutunun oluĢu, emeğin temel olarak 
amaçlı bir etkinlik olma özelliğinden kaynaklanıyor. Ġnsan, emeği aracılığıyla doğayı elde etmeye 
yönelirken direk ve dolaylı olarak gereksinimlerini gidermeyi amaç edinmektedir. Böylece Marx‟ın 
emek kavramı çerçevesinde zorunluluk (doğa) ile ihtiyaçları gidermeyi amaçlayan özgürlük 
(teleoloji) arasında diyalektik bir bütünlük oluĢuyor. Marx‟ın emek kavramının teleolojik boyutu, 
insanın, üretken etkinliği aracılığıyla ulaĢmak istediği amacını gerçekleĢtirmeden önce, bunu 
imgesel yetisinde planlayabilmesine iĢaret ediyor. Bu, Das Kapital‟ın bir yerinde Ģöyle formüle 
ediliyor: “Biz, Ģimdi burada, bize hayvanı anımsatan ilkel içgüdüsel iĢ biçimleriyle ilgili değiliz. 
Ġnsanın emek-gücünü pazara bir meta olarak satmak için getirdiği durum ile baĢlangıçtaki 
içgüdüsel aĢamasında olan insan emeğinin durumunu birbirinden ayıran çok büyük bir zaman 
aralığı vardır. Biz, emeği, salt insana özgü biçimi içerisinde ele alıyoruz. Örümcek, iĢini 
dokumacıya benzer Ģekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pekçok mimarı utandırır. Ne var 
ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran Ģey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu 
imgesinde kurabilmesidir.” (Marx, 1993: 194; Marx, 1988:192-193) 

Marx‟ın, emek kavramı çerçevesinde iĢlevselleĢtirdiği ontoloji ve teleoloji kavramları hem 
„eski‟ ve „yeni‟ ontoloji ve hem de geleneksel bütün teleoloji kavramlarından tamamiyle farklıdır.  

Nicolai Hartmann‟a göre „eski‟ ontolojinin belirgin özelliği madde ile bilinç arasında 
temel dualist bir ayrım görmesidir. Bundan dolayı eski ontolojide “Ġnsanın da içinde olduğu Ģeyler 
dünyasının yanında (...) zaman ve maddeden bağımsız mükemmel ve yüksek bir varlık düzeyi 
oluĢturan tözlerin dünyası” vardır. (Lensink, 1990: 619) Eğer Hartmann‟ın eski ontolojiye iliĢkin 
yapmıĢ olduğu bu sınıflandırmayı temel alacak olursak, eski ontolojinin, pratik bilgiyi, bilgiyi 
kavramlaĢtırma süreci için dikkate alamayacağından hareket edebiliriz. Bu durumda eski ontoloji 
çerçevesinde soyut kavramlardan kazanılmıĢ, insanın üretken etkinliğini, Ģeyin yaratılması, 
üretilmesi ve kazanılması süreci olarak kavrayamayan, sırf teorik bilgiyi dikkate alan bir metafizik 
geliĢtirildiğini kabul etmemiz gerekir. Çünkü bu çerçevede bilgi edinme çabası, maddi dünyaya 
yönelmek yerine “zaman ve maddeden bağımsız mükemmel ve yüksek bir varlık düzeyi oluĢturan 
tözlerin dünyası”na yönelmektedir (Lensink, 1990: 619). 

Buna karĢın, örneğin Hartmann‟ın geliĢtirdiği „yeni‟ ontoloji, anti-esasçı bir metafizik 
eleĢtirisi sonucu, son aĢamada varlığı teolojik olarak gerekçelendirmek zorunda kalan bu mantıkçı-
akılcı eski ontolojinin yerine sıkı empirik bilgiye dayanarak ontolojiyi yeniden kurmak 
istemektedir. Bundan dolayı yeni ontoloji “kavramlarını ne genelin soyut bir tanımından, ne de 
biçimsel bir kararlar çizelgesinden” kazanmalıdır. Ama bunları “adım adım gerçek iliĢkilerden” 
yola çıkarak kurgulamalıdır (Lensink, 1990: 619). Yani yeni ontoloji, eski mantıkçı-akılcı ontolojiyi 
anti-esasçı bir metafizik eleĢtirisine tabi tutarak aĢmak istemektedir. Böylece ontolojiye “gerçekçi 
bir yön değiĢimi” kazandırmak isteyen yeni ontoloji eski ontolojinin sırf metafizikçi oluĢuna tepki 
olarak metafiziği tamamiyle ontolojinin dıĢında tutmaya çalıĢmaktadır. Ancak ontolojinin 
metafizikten tamamiyle bağımsız olarak gerçekçi temellere oturtulması mümkün değildir. Çünkü 
metafizik, ilk bakıĢta görülemeyen, Ģeylerin arasındaki iliĢkinin görülmesini sağlamaktadır. Yani 
Hartmann‟ın geliĢtirmek istediği yeni ontoloji, ontolojide gerçekçi bir dönüm sağlama amacının 
yarısında durup kalmaktadır. Çünkü yeni ontoloji metafizik düĢmanlığı sonucu Ģeyler arasındaki 
bütünleĢtirici iliĢkiyi ne ortaya çıkarabiliyor, ne de bu bütünleĢtirici olan Ģeyin özelliğine iliĢkin 
doyurucu bir cevap verebilir. Bundan dolayı Hartmann ontolojide gerçekçi bir dönüm sağlama 

olan amacına ulaĢmak yerine öznelci-idealist düĢünce biçimine geri dönmek zorunda kalmaktadır.
5
 

                                                           
5 Nicolai Hartmann‟ın ölümünden kısa bir süre önce 1950 yılında Almanya‟nın Münih kentinde yapmış olduğu 

ve bilgiontolojisini özetlediği bir konuşması, Felix Meiner Verlag tarfından yayınlanmıştır (bkz.: Hartmann, 

1982). Hartmann‟ın, genel olarak bilgibilime ve özel olarak bilgiontolojisine katkısını ve sorunlarını Georg 
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Marx‟ın ontolojisi ne tek taraflı mantıkçı-akılcı ne de öznellci-idealisttir. Tersine, tarihçi 
ve diyalektik-materyalistçidir. Bu özelliğinden dolayı Marksist ontoloji ne mantığı bir tarafa iter ne 
de akıl kavramından vazgeçer; o, varlığı, oluĢan bir bütünlük olarak kavrar; oluĢan varlık içinde 
özne, yani insan doğayı kazanmaya yönelik üretken etkinliği aracılığıyla varlığın oluĢumuna 
ihtiyacına göre bir yön verir. Marx‟ın ontolojisi spekülatif değildir, yani kavramlarını veya 
kategorilerini bir takım soyut kavramlar çizelgesinden kazanmak yerine, bunları eleĢtirel bir 
süzgeçten geçirerek gerçeklikte oldukları gibi varlıktan üstlenmeye çalıĢır. O, pratik bilgiden 
vazgeçmez, ama eninde sonunda Ģeyler arasında bütünleĢtirici iliĢkiyi reddedip adçılığa sarılmak 
zorunda olan empirizmin düĢtüğü hatalara düĢmez (Eski ontoloji ve yeni ontoloji ile marksçı 
ontoloji arasındaki fark için bkz.: Lensink, 1990: 618 – 622).  

Marx‟ın ontolojisi ilkesel olarak ontolojinin teolojik gerekçelendirilmesinin de 
karĢısındadır. Çünkü Marx‟a göre insanı yaratan „tanrı‟ değildir. Ġnsan, uzun doğal evrimleĢmenin 
bir ürünü olsa da, üretken etkinliği aracılığıyla doğayı bilinçli olarak ihtiyaçlarına göre örgütlerken 
kendi kendisini de sürekli olarak yeniden yaratır. Ġnsan, emek aracılığıyla sergilemiĢ olduğu 
“hareketleriyle kendi dıĢındaki doğa üzerinde etki yaparak onu değiĢtirmekle, aynı zamanda kendi 
doğasını da değiĢtirir (Marx, 1988: 192; Marx, 1993: 194).” Miroslav Volf‟a göre Marx‟ın, emek 
kavramını bu Ģekilde kurgulamakla “...insanın temel etkinliği olan emeğe doğayı ve insanı yeniden 
yaratma iĢlevini” yüklemektedir ve böylece “bilinçli olarak Hıristiyan yaradılıĢ doktrinine karĢı 
polemik yapmaktadır.” (Volf, 1988: 33) Marx emek ontolojisiyle “tanrı aracılığıyla varolma 
ilkesinin karĢısında”, “insanın kendisi tarafından varedilmesi ilkesini” gerekçelendirmektedir 
(Volf, 1988:34). Volf‟un, Hıristiyanlık doktrini ile Marx‟ın emek ontolojisi arasında kurmuĢ olduğu 
bu iliĢki, bir ontoloji geliĢtirme iddiası olan bütün teolojiler için geçerlidir. 

Marx, Batı‟nın salt hukukçu ve politikçi toplum ve devlet teorisi geleneğini eleĢtirmekle, 
bazan Marksist düĢünürlerce de iddia edildiğinin aksine, ne ontolojiyi bertaraf etmek istiyor, ne de 
teleolojiyi ortadan kaldırmayı amaçlıyor (bkz. Klaus ve Buhr, 1991). O, toplum ve devlet teorisi 
içinde teleolojiyi tam da hak etmiĢ olduğu yere oturtmak istiyor ve ona sadece somut ve bilinçli 
amacı olan etkinlik süreçlerinde bir anlam yüklüyor. Onun geliĢtirmiĢ olduğu teleoloji hem doğa, 
hem toplum hem de tarihle ilgili olsa da, son aĢamada kozmolojik teleolojiye gönderme yapmak 
zorunda olan doğa, toplum ve tarih teleolojileriyle karıĢtırılmamalıdır. Marx‟ın teleolojisi, örneğin 
Platon‟un doğa üstü teleolojisinden tamamiyle farklıdır, Aristoteles‟in dynamis öğretisiyle belli bir 
iliĢkisi olsa da, neredeyse sadece biyolojik olarak gerekçelendirilmiĢ olan, Aristoteles‟in bu „içsel‟ 
teleolojisiyle aynı kefeye konulmamalıdır. Marx‟a göre ne doğanın ne de tarihin bilinçli bir amacı 
olabilir; çünkü bunların geliĢimine bilinçli etkinliği sonucu bir yön veren ve anlam kazandıran 
ancak insan olabilir.  

Bu emek kavramından yola çıkınca, emeği, kaçınılmaz olarak, hem toplumsal hem de 
somut doğal bir nesneyi gerektiren bir etkinlik olarak tanımlamak durumunda kalırız. Emeğin 
doğal bir nesneyi gerektirmesi, onun aracılığıyla insanın elde ederek insanlaĢtırmak istediği doğaya 
gönderme yapmasından kaynaklanıyor. Emeğin zorunlu olarak toplumsal bir etkinlik olmasının 
nedeni, toplumun kollektif bir özne olarak doğayı insanlaĢtırma ve böylece hem bir bütün olarak 
toplumun hem de her bireyin özgün ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlamasından kaynaklanıyor. 
Marx‟ın emek kavramının bu son anlamı kendisini özellikle onun teleoloji öğretisi çerçevesinde 
dıĢa vuruyor. Ġnsan doğayı elde etmek ve böylece insanlaĢtırmak, yani maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını gidermek için muhakkak toplumsal olarak davranmak zorundadır. Teleoloji, yani 
amaç edinmek sadece bu bağlamda bir anlam kazanabilir. Çünkü onun üretken etkinliğinin 
hedefiyle dolaysız bir iliĢkisi vardır. Böyle bilinçli ihtiyaç gidermeyi amaçlamayan teleolojik bir 
hedefi olmayan bir etkinliğin baĢarılı olması, rastlantıları bir tarafa bırakacak olursak, mümkün 
değildir. Gerek doğayı dolaysız olarak elde etmeyi amaçlayan etkinliklerde, gerekse tarihte çok 
sonra, üretkenliğin belli bir düzeye ulaĢmasından sonra, görülmeye baĢlayan ve doğayı sadece 
dolaylı olarak elde etmeye yönelik toplumsal etkinliklerde, bütün bireylerin aynı amaca yönelik 

                                                                                                                                                                                     

Lukács kendi ontolojisi çerçevesinde kapsamlı  olarak değerlendirmeye çalışmıştır (bkz.: Lukács, 1985: 435-

492). 
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etkinliklerinin aynı zamanda gösterilmesi gerekmiyor (ki bu ancak çok nadiren mümkün olabilir) 
ama birbiriyle iliĢkili ve uyumlu olması gerekiyor. Bundan dolayı teleolojik amaç edinme ve 
edinilen amacın gerçekleĢmesi ancak toplumsal olabilir.   

Georg Lukács‟a göre, Marx emek kavramını geliĢtirirken “toplumsal varlığın asıl oluĢum 
yönünün (...) özellikle salt doğal belirleyenlerin yerine ontolojik karıĢım olan doğal ve toplumsal 
belirleyenlerin geçmesi olduğu (...) ve böylece salt toplumsal belirleyenlerin geliĢtirildiği” 
düĢüncesinden hareket etmektedir (Lukács, 1984: 565 ve). Bu salt doğal olan belirleyenlerin yerine 
ontolojik karıĢım olan doğal-toplumsal belirleyenlerin geçmesi, insan ve doğa arasında insanın 
üretken etkinliği sonucu yaĢanan kullanım-değerlerinin üretilmesi aracılığıyla gerçekleĢmektedir. 
Kullanım-değerlerinin üretilmesi sonucu giderilen ihtiyaçlar hem maddi hem de manevi 
gereksinimlerdir ve bunların giderilmesi, ya besin maddelerinin üretimi sonucu dolaysız veya 

üretim araçlarının üretimi sonucu dolaylı olarak yaĢanır.
6
 Hangi biçimde olursa olsun, üretken 

etkinlik olarak ontolojik karıĢım olan doğal-toplumsal belirleyenlerin, yani kullanım değerlerinin 
üretimi kaçınılmazdır. Ama bütün toplumsal formasyonlarda görülen bu ortak özellik her tarihsel 
evrede, yani her toplumsal formasyonda farklı bir biçim alır. Bunun için bir oranda Adam Smith 
ve özellikle David Ricardo‟nun önermesinin aksine, salt toplumsal bir kategori olan değiĢim-değeri 
tarihte kullanım değeriyle aynı zamanda ortaya çıkmaz. Kullanım-değerinin değiĢim-değerine 
dönüĢmesi tarihte ilk olarak kapitalist toplumda en karıĢıksız olarak gözlenir. Ve yine bundan 

dolayı Marx değiĢim-değerini sırf kapitalist topluma özgü bir kategori olarak ele alır.
7
 

Toplumsal iĢbirliğine dayanan ve üretken etkinlik olan emeğin örgütlenmesi, herĢeyden 
önce değiĢim değeri veya meta üretimi olan toplumsal koĢullarda özgün bir biçim – ücretli veya 
zorunlu emek biçimini almaktadır. Belli bir anlamda, Marx‟ın bütün entelektüel çabasının, 
ekonomi politiğin temel kategorisi olan emeğin kapitalist toplum çağında almıĢ olduğu bu özgün 
biçimi bütün boyutuyla, çeliĢkileriyle ve insanı yabancılaĢtırıcı bütün çarpıklıklarıyla anlamak, 
açıklamak ve eleĢtirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için, Marx, temel eseri olan Das Kapital‟in 
hemen ilk bölümünde “metada somutlaĢan emeğin iki yönlü niteliği”ni öne çıkarırken ve “Ģeylerin 
tam olarak anlaĢılmasının”, bunun kavranmasına bağlı olduğunu vurgulamaktadır (bkz.: Marx, 

1993: 56-62; Marx, 1988: 56-61).
8
 

 
Emeğin kapitalist toplum çağında almış olduğu özgün biçim,  klasik ekonomi 

politikanın “emek-değer-kuramı” ve Marx’ın eleştirisi 
Emek kavramının ekonomi politikanın ve böylece toplum ve devlet teorisinin temel kavramı 
durumuna gelmesi kendiliğinden gerçekleĢmemiĢtir. Bunun arkasında yüzyıllarca süren ve çoğu 
defa Ģiddetli toplumsal bir mücadeleler tarihi saklıdır. Bundan dolayı emek kavramının Yeni 
Çağda bu kadar merkezi bir kavram durumuna geliĢini ele alırken kendimizi düĢünce tarihiyle 
sınırlamamız mümkün değil. Bunun için emek kavramını ele alırken toplumsal mücadeleler 
tarihine de baĢvurmak gerekir. Emek kavramının Yeni Çağdan itibaren toplumbilim, devlet 
teorilerinde ve felsefenin bir baĢ kavramı durumuna geliĢine toplumsal mücadeleler açısından 

                                                           
6 Marx, kapsamlı gereksinim veya ihtiyaç teorisine, metanın özüne ilişkin çözümlemede bulunduğu Das 

Kapital‟in hemen birinci bölümünün ikinci paragrafında formüle ediyor (bkz.: Marx, 1993: 49; Marx, 1988: 49). 
7 Ricardo‟dan farklı olarak Smith yapmış olduğu tarihsel araştırmalarından bu iki değer biçiminin insanlık 

tarihinde zamandaş olarak ortaya çıkmadığını biliyor. Ama 1763 yılında vermiş olduğu derslerinde formüle ettiği 

bu tarihsel bakımdan devrimci keşfe daha sonra ilk olarak 1776 yılında yayınlanan ve kısaca Ulusların 

Zenginliği olarak anılan kitabında, kapitalist toplumu feodal aristokrasiye karşı savunma kaygısından dolayı, bir 

kaç dolaylı gönderme  yapmanın dışında pek yer vermiyor. Yukarıda anmış olduğum Glasgow derslerinde, 

Smith devletin ortaya çıkışını tarihsel ve sosyolojik bakımdan açıklama girişiminde bulunuyor. Tartışmasının 

merkezinde bulunan konu, mülkiyet ilişkileridir. Bu denemesinde Smith insanlık tarihini dört ana evreye 

ayırıyor: birincisi; “avcılar ve toplayıcılar” (“Hunters and Gatherers“), ikincisi, özel mülkiyetin tarihte ilk olarak 

ortaya çıktığı “sürüler” (“Shepherds“), üçüncüsü, „tarım“ (“Agriculture”) ve dördüncü olarak “ticaret” 

(“Commerce”) evresidir (bkz.: Smith, 1982: 14 ve 200-207). 
8 Marx, Engels‟e 24 Ağustos 1867 tarihinde yazdığı bir mektupta dört ciltlik Das Kapital‟in binlerce sayfası 

arasından altı sayfadan oluşan bu bölümü eserinin en “iyisi” olarak tanımladı (bkz.: Marx, 1986: 326). 
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yaklaĢtığımızda, bu tarihin, bir taraftan kapitalist toplumun yavaĢ yavaĢ ama çeliĢki ve çatıĢmalarla 
dolu geliĢimine ve sonunda kendisini toplumsal devrimlerde dıĢa vuran nitel bir sıçrama sonucu 
hakim üretim biçimi durumuna geliĢine; diğer taraftan emek kavramının burjuva düĢünürleri 
tarafından hem feodal aristokrasiye hem de iĢçi sınıfına karĢı çeliĢkili tanımlama çabasına iĢaret 

ettiği görülüyor.
9
 John Locke‟un 1690 yılında bu konuda sunmuĢ olduğu tanım bu çeliĢkili 

çabanın en iyi göstergesidir. „Atımın diĢleyip kopardığı ot; hizmetçimin kestiği çimler; nerede olursa 
olsun, baĢkalarıyla ortak tasarruf hakkına sahip olduğum her yerden çıkardığım cevher, hiç 
kimsenin tahsisi ve rızası olmaksızın, benim mülkiyetim olur (Locke, 1988: 289; vurgular bana 
ait).” 

Locke bu tanımıyla bize feodalist toplumun sınıf yapısından kaynaklanan tahakkümlük 
iliĢkilerinin yerine kapitalist toplumun sınıf yapısından kaynaklanan yeni bir tahakkümlük 
iliĢkisinin ortaya çıktığını duyuruyor. Bundan dolayı yukarıdaki tanımında emeği mülkiyetin tek 
meĢru kaynağı olarak tanımlıyor ve hemen peĢinden hizmetçisinin emeğinin ürününün de 
kendisine ait olduğunu iddia ediyor, hiçbir gerekçelendirmeye gerek duymadan. Klasik ekonomi 
politika tarafından, 18. yüzyılda hüküm süren toplumsal koĢullar altında, neredeyse hiç bir 
sorgulamaya tabi tutulmadan üstlenilen bu çıkıĢ noktası, daha sonra görüldüğü gibi, toplumsal-
tarihsel bakımdan önemli öngörülerde bulunuyordu. Henüz Das Kapital‟in birinci cildinin 
yayınlanmasından önce 19. yüzyılda hâkim olan terminolojinin etkisi altında olsa da, bu 
toplumsal-tarihsel geliĢme üzerine Moses Hess‟in sunmuĢ olduğu aĢağıdaki tasvir Marx‟ın arka 
planının anlaĢılması açısından öğretici olabilir. Hess Fransız Devriminden sonra emek kavramı ve 
emeğin toplumsal durumu üzerinde durduğu gözlemlerinde Ģöyle diyor: “emeğin geliĢimine engel 
olan ve bundan dolayı toplumsal varlığı tehlikeye düĢüren üretkensizleĢmiĢ soylular ve papazlar 
sınıfını” iktidardan alaĢağı etmek için 18. yüzyılda “modern toplumun bütün üretken unsurları 
Avam Tabakası” (Frz.: Le Tiers-État, Ġng.: Third Estate, Alm.: Dritter Stand) adı altında 
birleĢmiĢti. Hess‟e göre “Avam Tabakası” iktidara elkoymakla soylu ve papazlar zümresinin 
mülkiyet hakkını ortadan kaldırıp “emek hakkı” ilkesine geçerlilik kazandırmak istiyordu ve bunu 
1789 Fransız Devrimiyle nihayet gerçekleĢtirdi. EĢitlik ilkesi ilk olarak bundan itibaren bütün 
yurttaĢlar için geçerlilik kazandı. Bundan önce, “üretkensizleĢmiĢ olan zümreler” tarafından 
geliĢimi engellenen emek artık herhangi bir engelle karĢılaĢmadan serpilip saçılabilirdi. Devrimden 
önce, hele Fransa‟da, bulunmayan geliĢmiĢ endüstri artık hâkim üretim biçimi olmuĢtu. Ama 
endüstrinin geliĢimiyle burjuvazi yurttaĢın üzerine çıkmıĢtı. “emek hakkı“ ilkesi artık „kelimenin 
gerçek anlamında tarihsel bir hak durumuna dönüĢmüĢtü”. Ġmtiyazlı sınıf olan burjuvazi “artık 
emek yerine eski emeğin ürünlerine, çoktan gerçekleĢmiĢ olan emeğe, baĢka kelimelerle 
söyleyecek olursak: sermayeye dayanıyordu” (bkz.: Hess, 1972: 129-133; vurgular bana ait). Marx‟ın 
emek kavramı üzerine geliĢtirmiĢ olduğu eleĢtirel düĢünceler aynı zamanda bu çeliĢkilerle dolu, 
kendisini kuĢkusuz kavramsal-tarihsel  geliĢmeye de yansıtan toplumsal-tarihsel geliĢmenin de dıĢa 
vurumudur.   

Marx, “metada somutlaĢan emeğin iki yönlü niteliği”ne yönelik çözümlemesinin hemen 
baĢında Ģu saptamada bulunuyor: “Önce, meta, kendisini bize kullanım-değeri ve değiĢim-
değerinin çeliĢkili bir karmaĢığı olarak göstermiĢti. Daha sonra, emeğin de, kendisini değer 
açısından dıĢa vurması durumunda, kullanım-değeri yaratıcısı olarak sahip olduğu özelliklere artık 
sahip olmadığını gördük. Metalarda bulunan emeğin bu çeliĢkili doğası ilk önce benim tarafımdan 
eleĢtirel olarak kanıtlanmıĢtır. Bu nokta, ekonomi politiğin anlaĢılmasında püf noktası olduğu için, 

burada daha yakından incelenmelidir (Marx, 1988: 56).”
10

  
                                                           
9 Bu konunun arka planı için oldukça aydınlatıcı olan, John Desmond Bernal‟ın Science in History adlı kitabına bakınız. 
Bernal‟ın özellikle “ÇağdaĢ Bilimin DoğuĢu”nu incelediği bölümler konuyla direk ilgilidir (bkz.: Bernal, 1970: 356-
386).  
10 Bu cümleleri Alaattin Bilgi‟nin Sol Yayınlar‟da çıkan çevirisinden de yararlanarak yeniden çevirme gereği duydum. 
Ġki nedenden dolayı. Birincisi; Bilgi‟nin çevirisini yeterince anlaĢılır görmüyorum. Ġkincisi; Bilgi‟nin çevirisinde, Marx‟a 
aşırmacılık suçlaması getirebilecek küçük ama önemli bir ekleme yapıyor. Hangi çeviri önerisinin daha anlaĢılır 
olduğuna okur karar verecektir. Bilgi‟nin çevirisine olan ikinci itirazımı açıklamak için, ek yapmıĢ olduğu cümleyi 
aktarmam gerekiyor.  “Metalarda bulunan emeğin bu ikili niteliğine ilk önce işaret eden ve eleĢtirici bir yaklaĢımla 
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Marx‟ın, kullanım-değeri üreten emeğin özelliklerinden neyi kastedtiğini yukarıda yazının 
ikinci bölümünde ele almıĢtım. Burada tartıĢmamız gereken soru, emeğe değiĢim-değeri açısından 
yaklaĢıldığında kullanım-değeri üretirken sahip olduğu özelliklerini, yani ihtiyaçları veya 
gereksinimleri gidermek için üretken bir etkinlik olma özelliğini, neden kaybettiğidir. Marx‟ın 
emeğe değiĢim değeri açısından yaklaĢtığımızda kullanım-değeri üretirken sahip olduğu 
özelliklerini kaybettiğine dair saptaması, Adam Smith tarafından kurulan ve daha sonra David 
Ricardo tarafından geliĢtirilen ‚emek-değer-öğretisi‟ne göndermede bulunuyor. Peki „metada 
somutlaĢan emeğin iki yönlü niteliği“ nedir ve Marx‟ın öncülleri, bu sorun bilgilerinin dahilinde 
olmasına karĢın, „ metada somutlaĢan emeğin iki yönlü niteliği“ni neden dikkate almadılar?  

Bunun nedeni, Marx‟ın da iĢaret ettiği gibi, kullanım-değerinin özü üzerine yapılacak bir 
araĢtırmanın ekonomi politika çerçevesinde mümkün olmamasıyla ilgilidir. Çünkü kullanım-
değerini kullanım-değeri olarak incelemek, yani onun, ekonomik biçim saptamasına karĢı 
kayıtsızlığı içinde incelenmesi “ekonomi politikanın görüĢ çerçevesinin dıĢına” düĢmektedir 
(Marx, 1985: 16).  

Örneğin Adam Smith, Ulusların Zenginliği olarak anılan ve Marx‟ın deyimiyle ekonomi 
politikanın bütünlüğe ulaĢtığı eserinde, daha sonra “değer paradoksu” olarak tanımlanacak, 
değiĢim ve kullanım-değeri arasındaki çeliĢkiye iliĢkin Ģöyle ilginç bir gözlemde bulunuyor: 
“Dikkat edilmelidir ki DEĞER kelimesinin iki anlamı vardır ve bazen belirli nesnelerin 
kullanılıĢlılığını dile getirirken, bazen da bu nesneye sahip olmaktan kaynaklanan baĢka mallara 
karĢı alım gücünü ifade ediyor. Birincisi „kullanımda değer‟, ikincisi „değiĢimde değer‟ olarak 
adlandırılabilir. Kullanımda değeri en yüksek olan Ģeylerin değiĢimde değeri sıkça ya çok az ya da 
hiç olmuyor; ve bunun karĢısında değiĢimde değeri en yüksek olan Ģeylerin kullanımda değeri 
sıkça ya çok az ya da hiç olmuyor (Smith, 81: 44-45; ayrıca ilgili dipnota bkz.).”

 
 

Ricardo, Ekonomi Politikanın ve Vergilendirmenin Temel İlkeleri adlı eserine Smith‟in “değer 
paradoksu” üzerine yapmıĢ olduğu bu saptamasıyla giriĢ yapıyor. Hatta eserinde değer ve 
zenginlik arasındaki çeliĢkili iliĢkiyi ele alan bir bölüme bile yer veriyor ki, kanımca Ricardo bu 
bölümde değer ve zenginlik arasındaki zıt geliĢmeyi gösteren ve tekrar tekrar okumaya değer en iyi 
çalıĢmalardan birisini sunuyor bize. Genel amacı, Smith‟ten sonra ekonomi politika çerçevesinde 
yaĢanan çekiĢmeli tartıĢmanın ıĢığında ekonomi politikayı yeniden daha bilimsel temellerde 

kurmak olsa da, Ricardo bu çalıĢmasıyla aslında ekonomi politikanın sınırlarını yıkıyor.
11

 Ama ne 
Smith, ne de Ricardo açıkça saptadıkları bu çeliĢkinin kaynaklarına inen bir çözümleme sunuyor 
bize. Bunun yerine, her ikisi de değer teorisine iliĢkin sorular üzerinde yoğunlaĢıyor. Yani klasik 
ekonomi politikanın bu iki büyük kurucusu dikkatlerini “insanların onları (metaları,- DG) parayla 
veya birbirleriyle mübadele ederken temel aldıkları kurallar” veya “eĢyaların görecel veya 
değiĢtokuĢ değerinin” çözümlemesi üzerinde topluyor (Smith, 1981: 44). 

Ancak Smith ve Ricardo sadece eĢyaları değer teorisi açısından ele almakla kalmıyorlar. 
Onlara göre emek de, metalaĢmıĢ diğer bütün eĢyalar gibi bir metadır. Bundan dolayı, aslında 
sadece zaman bakımından nicel boyutu yakalanabilen ama kendisi nitel bir etkinlik olan emek bu 
iki düĢünür tarafından diğer metalar gibi sadece değer teorisi çerçevesinde ele alınıyor. Özellikle 
Smith, eğitim ve ahlak teorisi çerçevesinde bu salt değer açısından yaklaĢımın sınırlarını aĢan 

                                                                                                                                                                                     
inceleyen ben oldum (Marx, 1993: 56; vurgular bana ait).” Ġtirazım italikleĢtirdiğim “iĢaret eden” kelimelerinden 
oluĢan ekedir. Marx, sözkonusu cümleyi Ģöyle kuruyor: “Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen 
Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden (Marx, 1988: 56).” Marx, bu cümleyi kurarken oldukça titiz 
davranıyor. Çünkü, ekonomi politika tarihinde metada bulunan emeğin çeliĢkili doğasına açıkça ilk iĢaret eden, 
aĢağıda da göreceğimiz gibi, Adam Smith‟dir, Marx değil. Bunu çok iyi bilen Marx, “zuerst von mir kritisch 
nachgewiesen worden”, yani “ilk olarak benim tarafımdan eleĢtirel olarak kanıtlanmıĢtır” diyor. Eğer Marx “ilk önce 
işaret eden ve eleĢtirici bir yaklaĢımla inceleyen ben oldum” demek isteseydi, “zuerst von mir darauf hingewiesen und 
kritisch untersucht worden” diye yazması gerekirdi. 
11 “Bu metaların değeri, iyileştirmenin bütün faydalarıyla üretilen metaların değerinin düzeyine adım adım 

indiriliyor, ve toplum artan zenginliğine ve artan istifade araçlarına karşın daha az değer toplamına sahip 

olacaktır. Üretimin kolaylığının sürekli artması sonucu, bu yolla ulusun ve gelecek üretim gücünü artırmamıza 

karşın, önceden üretilmiş değişik metaların değeri sürekli düşecektir (Ricardo, 1994: 232).” 
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antropolojik düĢünceler geliĢtirse de, emeği bir üretken etkinlik olarak incelediği ekonomi 
politikası çerçevesinde değer teorisinin sınırlarının içine sıkıĢıp kalıyor (Smith, 1981: 781-782). 
Aynı Ģekilde Ricardo emeğe değer teorisi açısından yaklaĢmanın sonuçlarıyla karĢılaĢınca, sorunun 
çözümü için kapitalistlerin vicdanına çağırıda bulunuyor. Ancak ele aldığı konu kendisini değer 
teorisinin sınırlarını zorlamaya itse de bu sınırları aĢmayı düĢünmüyor bile. Zira emeğin diğer 
metalar gibi bir meta olduğu düĢüncesi, emeğin değerinin ne olduğu sorusunu kaçınılmaz olarak 
peĢinden getiriyor. Bundan dolayı aralarındaki bütün farklara karĢın, Smith ve Ricardo emeğin 
değer teorisi çerçevesinde salt nicel bakımdan ele alınması konusunda mutabıktırlar. 

Onlara göre salt değer teorisi açısından ele aldıkları emeğin bir değeri ve dolayısıyla 
kaçılımaz olarak bir de fiyatı vardır (Smith, 1981: 51; Ricardo, 1994: 79).

 
Ama Smith ve Ricardo 

emeğin değerinin veya fiyatının ne olduğuna dair soruyla karĢılaĢınca, ekonomik açıdan sergilenen 
bu nicelci yaklaĢmanın kendilerini büyük çeliĢkilerin içine çektiğini hemen hissediyorlar. Diğer 
metaların değerinin ne olduğuna dair soruya cevap verirken o kadar zorlanmıyorlar. Çünkü 
burada ele alınan Ģey karĢımıza önce dıĢımızda olan bir nesne olarak çıkıyor. Metaların görecel 
değeri, bunların içinde somutlaĢmıĢ “nicel emeğe” göre saptanıyor. Peki diğer metalardan farklı 
olarak meta üretebilen ve bundan dolayı özgün bir meta olan emeğin değeri nedir? Emeği üretmek 
ve yeniden üretmek için ne kadar emeğe ihtiyaç vardır? Zira yukarıda da iĢaret ettiğim gibi, emek 
herĢeyden önce nitel bir etkinliktir ve değer teorisi açısından basit bir Ģekilde bir takım nicel 
ölçülere indirgenmesi o kadar kolay değildir. Bunun için Smith ve Ricardo emeğe yaklaĢırken 
değer teorisi çerçevesine sıkıĢıp kaldığı için, emeğin değerini saptamak için, birbiriyle bir türlü 
iliĢkilendiremedikleri için öznel ve nesnel olmak üzere bir kaç ölçüye birden baĢvurmak zorunda 
kalıyorlar. 

Smith‟ten Ricardo‟ya uzanan değer teorisinin geliĢimini incelediğimizde, giderek daha 
nesnel temellere oturtulmaya çalıĢıldığını görüyoruz. Örneğin Smith emeği veya emeğin ekonomik 
açıdan nicelliğini “değerin evrensel ve tek doğru ölçüsü” olarak saptasa da, hemen peĢinden para, 
arz ve talep arasındaki iliĢki ve/veya tahıl gibi birçok baĢka öznel ölçüleri de ileri sürüyor (Smith, 
1981: 54). KuĢkusuz, Smith‟in değer teorisi çerçevesinde emeğe bütün bu farklı ölçülere oranla 
daha fazla önem ve belirleyicilik iĢlevi yükleniyor. Yani Smith‟in bu ölçüleri ele alıĢ biçiminde 
diğer ölçüler hep bir takım sınırlamalarla geçerlilik hakkı kazansalar da, emekle iliĢkileri hak ettiği 
gibi kurulmadığı için, emeğe karĢı bir oranda kaygısız bir geçerlilik hakkına sahiplermiĢ gibi 
izlenim bırakıyor okurun üzerinde. Bundan dolayı Smith‟in bütün bu ölçülerden hangisini 
gerçekten “evrensel ve tek doğru ölçü” olarak sunduğunu kestirmek her zaman mümkün 
olmuyor. Belki de bundan dolayı olacak, 19. yüzyılda Smith‟in değer teorisi üzerine ekonomi 
politikçiler arasında kıran kırana bir tartıĢma baĢlıyor. Bu tartıĢmada Thomas Maltus ve John 
Stuart Mill sağ kanadı temsil edenlerin baĢında gelirken, David Ricardo Ģeyleri bilimsel olarak 
açıklama çabası içinde olan solcu kanadın baĢını çekiyor. 

Bilindiği üzere Marx‟ın en önemli kaynaklarından birisi, Marksizm üzerine yapılan 
araĢtırmalarda kısaltılmıĢ biçimde “Ġngiliz” ekonomisi olarak anılan ama aslında Smith‟in Ġskoç 
Aydınlanmacılığı” geleneğinde oluĢan ve Türkçeye “Sağduyu Felsefesi” olarak çevrilen 
“Common-Sense Felsefesine” dayanarak kendisinden önceki bütün ekonomik düĢünceleri 

sistemleĢtirdiği ekonomik eseridir.
12

 Ancak neredeyse 40 yıl boyunca tekrar tekrar dönüp 
incelediği Smith‟in ekonomik eseri Marx açısından salt bir kaynak oluĢturmaktan çok daha fazla 
bir anlam ifade ediyordu. Yani Smith‟in ekonomik öğretisinin bir yanı bir bakıma Marksizm içine 

                                                           
12 Eğer Smith ekonomi politikasını Ġngiliz felsefesine dayanarak geliĢtirmiĢ olsaydı, onu bütünlüklü bir öğreti haline 
getirmesi mümkün olmazdı. Çünkü Ġngiliz felsefesinin genel karakteristiği bütünlüğü reddeden analitik adçı felsefe 
oluĢudur. Smith, ekonomi politikasını geliĢtirmezden önce onu bütünlüklü bir öğreti haline getirmesini sağlayan 
Common-Sense-Felsefesi denilen bir felsefe geliĢtirmiĢtir. Özellikle Aristoteles ve Francis Hutcheson‟a dayanarak 
geliĢtirdiği bu felsefenin birbiriyle sıkı sıkıya iliĢkili olan iki anlamı vardır. Latince kelimelerle sensus communis anılan bu 
felsefenin bir anlamı beĢ dıĢ duyu aracılığıyla elde edilen değiĢik bilgilerin iç ortak bilince dönüĢtürüldüğü içsel 
bütünlüğü dile getirirken, diğer anlamı dıĢ bütünlüğü, yani bir halkın veya insanlığın genel duygu, düĢünce ve 
yargılarının bütünlüğünü vurgulamaktadır. Kısacası, analitik adçı Ġngiliz felsefesinden farklı olarak Common-Sense-
Felsefesinin temel çıkıĢ noktası evrensel bütünlük düĢüncesidir (bkz.: Gunn, 991/92: 118/9). 
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akmıĢ ve onun içinde bütünleĢtirici bir unsur durumuna gelmiĢtir (Lenin, 1962: 3-9). Marx‟ın, 
Ulusların Zenginliği üzerine yapmıĢ olduğu bir gözlem hem bu konuda hem de yukarıda iĢaret etmiĢ 
olduğum 19. yüzyılda ekonomi politikçiler arasında yaĢanan tartıĢmanın nedenleri bakımından 
açıklayıcı olabilir.  

Marx‟a göre Smith‟in eserinin bir gizli (Ġng.: esoteric), bir de açıkta (Ġng.: exoteric) olan 
yanı vardır. Smith, eserinin gizli olan yanında, “ekonomik kategorilerin iç iliĢkilerini veya burjuva 
ekonomik sisteminin gizli yapısını” “büyük saflıkla da olsa” anlamak ve açıklamak isterken, 
“açıkta olan yanında bu iliĢkilerin güya rekabet iliĢkilerin görünüĢünde olan” kategoriler arasındaki 
bağlantıları göstermeye çalıĢmaktadır. Yani Marx‟a göre Smith, eserinin açıkta olan yanında, 
iliĢkilerin “bilimsel olmayan bir gözlemciye kendisini gösterdiği Ģekilde veya burjuva üretim 
sürecine pratik olarak bağlı olan ve ilgi duyan birisine”  kendisini sunduğu biçimde anlatmaya 
çalıĢıyor. “Bu iki bakıĢ biçimlerinden birincisi iç bağlantıların içine, yani burjuva sisteminin 
fizyolojisinin içine nüfuz ederken, diğeri sadece tasvir ediyor, kataloglaĢtırıyor, anlatıyor ve yaĢam 
sürecinde kendisini dıĢsal olarak gösteren Ģeyleri, kendisini gösterdiği ve yansıdığı gibi, 
ĢematikleĢtirilmiĢ kavram belirlemeleri altında topluyor. Bu iki bakıĢ biçimi Smith‟in eserinde  
kayıtsız bir Ģekilde yanyana duruyor, birbirine karıĢıyor ve sürekli birbiriyle çeliĢiyor.” Bundan 
dolayı Smith‟in takipçileri „ayrıntılara inen araĢtırmalarında ve gözlemlerinde rahatsız olmadan 
devam edebiliyor ve eserinin ister gizli, isterse açıkta olan yanına dayansınlar veya daha çok 
rastlandığı gibi ikisini birbirine karıĢtırsınlar hep Smith‟i temelleri olarak görebiliyorlardı.” Ama bu 
arada “Ricardo giriyor araya ve bilime: dur! diye çağırıyor. Burjuva sisteminin temeli, fizyolojisinin 
– yaĢam sürecinin organik iç iliĢkilerinin anlaĢılmasının – çıkıĢ noktası değerin, iş zamanı tarafından 
belirlendiği saptamasıdır (Marx, 1987: 162-163; vurgular Marx‟a ait).”  

Bu saptamasından yola çıkan Ricardo, değer teorisi bakımından gerçekleĢtirdiği 
çözümlemesinde öznel kriterlerin metaların değerinin saptanması için pek yararlı olmadığını ve 
bunlardan kaçınılmaz olarak vazgeçilmesi gerektiğini gösteriyor. Ama o da Smith gibi emeğin 
değerinin ne olduğu sorusuna gelince metalaĢmıĢ eĢyaların değerinin saptanması konusunda 
göstermiĢ olduğu tutarlılığı gösteremiyor. Yani iĢ, karĢısında “iĢçi” diye anılan ve cıvıl cıvıl olan 
canlı varlığın değerini saptama sorusuna gelip dayanınca, kaçınılmaz olarak yeniden öznel 
kriterlere sığınmak zorunda kalıyor. Bu çeliĢki bütün klasik burjuva ekonomi politikçilerinin en 
temel sorunlarından birisidir ve nicelci ekonomi politika çerçevesinde çözülmesi mümkün 
değildir. Özellikle Ricardo‟dan sonra ortaya çıkan yeni akımlar değer sorununu ya salt öznelci 
değer teorisi çerçevesinde ele almıĢlardır veya değer teorisinden artık tamamiyle vazgeçmiĢlerdir. 
Bundan dolayı ne Smith ne de Ricardo emeğin değerinin saptanması konusunda dayanılabilir 
tutarlı bir kriter geliĢtirebilmiĢtir. Örneğin emeğin “gerçek fiyatı” ve “nominal fiyatı” (bkz.: Smith, 
1981: 46, 51) veya „doğal“ ve „pazar fiyatı” (Ricardo, 1994: 79) arasında ayrım yapsalar da, ele 
alınan konunun açıklanması için bu ayrım onlara da yeterli gelmiyor. Smith‟e göre emeğin “gerçek 
fiyatı” “ona verilen yaĢamın nicel gereklerinden ve rahatlıklarından” oluĢmaktadır (Smith, 1981: 
51). Ricardo‟ya göre ise “emeğin doğal fiyatı” iĢçiye “hayatta kalabilmesi ve kendi sınıfını [race] 
varlığını azaltmadan veya çoğaltmadan devam ettirebilmesi için” verilmek zorunda olan Ģeylerden 
oluĢmaktadır (Ricardo, 1994: 79). Buna karĢın Smith‟e göre emeğin “nominal fiyatı” iĢçiye verilen 
“para miktarından” oluĢurken (Smith, 1981: 51), Ricardo‟ya göre “emeğin pazar fiyatı” iĢçiye “arz 
ve talebin karĢılıklı doğal etkileĢim iliĢkisi” sonucu iĢçiye gerçekten ödenen paradan ibarettir 
(Ricardo, 1994: 80).  

Yukarıda da iĢaret ettiğim gibi, bu ayrım kendilerini tatmin etmemiĢ gözüküyor. Bunun 
için Smith ve Ricardo geliĢtirmiĢ oldukları “emek-değer-öğretisi”ne daha sağlam bir temel 
kazandırma çabası içine düĢüyorlar. Bu duygu onları bir ihtiyaç teorisi geliĢtirmeye itiyor. BaĢka 
kelimelerle anlatacak olursak: klasik ekonomi politika, zenginliği bir ülkenin elinde bulundurduğu 
salt para ve altın ve gümüĢ gibi değerli metallerin miktarıyla ölçen Merkantilizme karĢı ortaya 
çıkmıĢtır. Smith, 1762-3 yıllarında verdiği derslerinden birisinde klasik ekonomi politikanın bu 
amacını programatik olarak Ģöyle açıklıyor: “Bir Ģeyi yararlı kılan, onun kullanılabilirliğidir. Endüstri 
bu gerekliliklerin üretiminden baĢka neye hizmet edebilir ki zaten (Smith, 1982: 390).” Bu, 
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ekonomi politiğin tarihsel geliĢimi bakımından neredeyse devrim anlamına gelen saptamayı 
yaptıktan sonra, Smith, endüstrinin amacını Ģöyle tanımlıyor bir kaç satır aĢağıda: “Endüstrinin 
yegane yararı, yaĢamın gereklerini üretmektir (Smith, 1982: 390).” Ama bu yazı çerçevesinde ele 
almamız mümkün olmayan, burjuva toplumuna yönelik bütün çekince ve eleĢtirilerine karĢın, 
burjuva toplumunu feodal aristokrasiye karĢı savunma kaygısından dolayı, Smith “endüstrinin 
yegane” amacı olarak tanımladığı ihtiyaçların giderilmesi ilkesine dayalı üretimin bir oranda 
burjuva toplumu çerçevesinde gerçekleĢebileceğini savunur gözüküyor. Bundan dolayı, 
aralarındaki farkı çok iyi bilmesine karĢın, Smith ticaretin amacıyla endüstrinin amacı arasında, 
özellikle bugünün okuruna garip gelecek bir bağlantı kuruyor. “Ticaretin ve endüstrinin iĢi”, 
Smith‟e göre, “ulusun tüketimi veya daha çok ihtiyaç duyulan bir metanın bir baĢkasıyla 
değiĢtirilmesi için yaĢamın gereklerinin en çoğunu üretmektir (Smith, 1982: 390).” Ticaret ve 
endüstrinin birbiriyle ilkesel olarak çeliĢen amaçları arasında zorlama bir benzerlik kurma kaygısı 
Smith‟te olduğu kadar Ricardo‟da da vardır. Fransız Devriminden önce yazmıĢ olmasından dolayı 
Smith‟in kaygısı belki anlaĢılabilir. Çünkü feodal aristokrasiye karĢı burjuva toplumunu savunma 
kaygısı içindedir. Ama ekonomi politikanın bilimselleĢtirilmesine yapmıĢ olduğu bütün katkılara 
karĢın Ricardo‟nun kaygısının paylaĢılması mümkün değildir. Smith ve Ricardo‟nun kurmuĢ 
olduğu bu paralellik ihtiyaç teorilerine de olduğu gibi yansımaktadır.  

Her ikisinin de ihtiyaç teorisinin iki temel bileĢeni var. Bunlar, yemek ve içmek gibi doğal 
ve alıĢkanlıklardan kaynaklanan, emeğin geleneksel ve ahlaki ihtiyaçlarıdır. Bu sınıflandırma içinde 
ikinci sırada anılan ihtiyaçlar bireyden bireye farklılık gösterdiği için nesnel olarak saptanması 
neredeyse mümkün değildir. Buna karĢın birinci sırada anılan ihtiyaçlar emeğin belli bir doğal 
sınırının olduğundan hareket etmektedir. Smith ve Ricardo‟ya göre emeğin fiyatı veya ihtiyacının 
giderilmesi bu sınırın altına düĢmemelidir. Aksi taktirde ailesinin ve dolayısıyla kendi sınıfının 
yaĢamını idame etmesi mümkün olmayacaktır. Ama emeğin doğal sınırı nedir, var olduğu iddia 
edilen bu sınırın ölçülmesi mümkün müdür? Eğer doğal sınırdan kastedilen “ölüm” ise, ölüm ve 
yaĢam arasındaki ince sınır nerede baĢlayıp nerede bitmektedir? Örneğin kendisini bir canlı 
organizma olarak ayakta tutmaktan baĢka bir perspektifi olmayan, dolayısıyla, Smith‟in kendi 
deyimiyle, neredeyse isimsiz cisimsiz gelip giden bir iĢçiye sunulan “yaĢam” ne oranda yaĢam 
olarak adlandırılabilir?  

Marx‟ın ilk müdahalesi bu tartıĢmaya önce bir açıklık getirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla  
tartıĢmanın gündemine „toplumsal olarak gerekli emek zamanı“ kavramını sokmaktadır. Ona göre 
metaların değerinin saptanabilmesi için güvenilir tek nesnel kriter ancak bu olabilir. Marx‟ın ikinci 
müdahalesi „emek“ ve „emek-gücü“ kavramları arasında bir ayrım yapmasıyla ilgilidir. Bu 
ayrımdan yola çıkarak Marx, iĢçinin sattığı Ģeyin emek (Arbeit) değil emek-gücü (Arbeitskraft) 
olduğunu belirtiyor. Çünkü, “...paranın, yani gerçekleĢmiĢ emeğin canlı emekle doğrudan değiĢimi, 
ya kapitalist üretim temeli üzerinde serbestçe geliĢmesine henüz baĢlamıĢ bulunan değer yasasını, 
ya da doğrudan doğruya ücretli emeğe dayanan kapitalist üretimin kendisini ortadan kaldırırdı 
(Marx, 1993: 548).” Yani pazarda kapitalistin karĢısına çıkan emek değil emekçidir ve bunun 
sattığı Ģey emeği değil emek gücüdür. Çünkü, “Onun emeği, fiilen (harcanmaya – ç) baĢlar 
baĢlamaz, artık, ona ait olmaktan çıkmıĢtır ve bunun için de bu emeğin Ģimdi onun tarafından 
satılması sözkonusu olamaz. Emek, değerin özü, ve değerin içkin ölçüsüdür, ama kendisinin değeri 
yoktur (Marx, 1993: 549; vurgular Alaattin Bilgi‟ye ait).”  

Emek-gücünü satın alanın, yani kapitalistin bu andan itibaren tek bir amacı vardır ve 
bütün gücünü bu amacın gerçekleĢmesi için seferber eder. Bu amaç, mümkün olan en yüksek karı 
elde edebilmek için, iĢçinin mümkün olduğu kadar uzun ve en yoğun bir Ģekilde iĢletilmesidir. 
Hem Marx‟a hem de klasik ekonomi politikanın temsilcilerine göre ortada böyle bir kar beklentisi 
olmasa, kapitalistin iĢçiyi çalıĢtırma diye bir kaygısının olması mümkün değildir. Yani Marx‟a göre 
emekçi ile kapitalist arasında hergün yeniden baĢlayan ve bir ölüm kalım savaĢına dönüĢen 
kavgada emeğin değerini saptayan ne “gerçek fiyat” denilen Ģeydir, ne “nominal fiyat”, ne “doğal  
fiyat” ve ne de “pazar fiyat”ıdır. Aksine, emeğin değerini belirleyen Ģey, artı değerden en büyük 
payı elde etmek uğruna kıran kırana süren bu kavganın kendisi ve bu kavgada Ģekillenen güçler 
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dengesidir. Aslında bu son saptama Marx‟dan önce Smith tarafından yapılmıĢ ve daha sonra 
Ricardo tarafından kar teorisi çerçevesinde yeniden ele alınmıĢtır. Ama son ikisi tarafından tutarlı 

olarak sonuna kadar düĢünülmemiĢtir.
13

 
Marx, klasik ekonomi politikada birbirine karıĢtırılan “emek” ve “emek gücü” 

kavramlarına iliĢkin bu açıklamayı getirdikten sonra, ücretli emeğin değiĢik biçimlerinin ancak 
ücretli emek öğretisinin konusu olabileceğini ama klasik ekonomi politikada olduğunun aksine 
kendisinin böyle bir öğreti geliĢtirme diye bir amacının olmadığını açıklıyor (Marx, 1993: 556; 
Marx, 1988: 565). Bu açıklamasıyla, Marx, eserinde amacının bir ücretli emek teorisi geliĢtirmek 
yerine, klasik ekonomi politika çerçevesinde geliĢtirilmiĢ olan bu öğretiyi eleĢtirmek ve böylece 
emeğin kapitalist toplum çağında almıĢ olduğu ücretli biçiminden kurtarılması için 
çözümlemelerde bulunmak istediğini deklare ediyor. Marx, salt değer teorisi bakımından 
yaklaĢıldığı kapitalist çağda emeğin almıĢ olduğu biçime iliĢkin üç temel eleĢtiri geliĢtiriyor. Bu 
eleĢtirilerden birincisi, pazar toplumu koĢullarında gerçekleĢen mübadele iliĢkileriyle ilgilidir; 
ikincisi, emeğin sırf bireyci bakıĢ açısından ele alınmasına gönderme yapıyor; ve üçüncüsü, 
zenginlik ve değer arasındaki çeliĢkili geliĢmeye iĢaret ediyor. ġimdi Marx‟ın formüle etmiĢ olduğu 
bu eleĢtirileri teker teker ele alalım ve bir yazı çerçevesinde mümkün olduğu kadarıyla açıklamaya 
çalıĢalım. 

Birincisi; Marx‟a göre kullanım-değeri ile değiĢim-değeri arasındaki çeliĢkili geliĢme 
piyasa toplumunun bir ürünüdür. Çünkü bu toplumda kullanım-değeri kaçınılmaz olarak değiĢ-
değerine dönüĢmektedir. Yani pazar toplumunda üretimin temel amacı ihtiyaçların giderilmesi 
değildir. Aksine, kapitalist toplumda üretime ivme kazandıran, kar dürtüsü ve mübadeledir. 
Böylece üretimin asıl amacı geri plana itilmektedir. Kullanım-değeriyle değiĢim-değeri arasındaki 
bu çeliĢkili iliĢki kendisini dolaysız olarak pazarlarda yaĢanan mübadele esnasında gösteriyor. Yani 
metalar arası mübadele iliĢkisi değiĢim-değeri lehine olan olumsuz eĢitleĢtirici bir iliĢkidir. Bu iliĢki 
esnasında kullanım-değeri veya nitelik Ģart koĢuluyor ama mübadele esnasında metaların bütün 
niteliksel özellikleri yadsınıyor ve bir nicel ölçüye veya Marx‟ın deyimiyle “hayali nesnellik”e, 
“farksızlaĢmıĢ insan emeğinin jelatini”ne indirgeniyor (Marx, 1988: 52). Bundan dolayı bütün 
piyasa veya mübadele iliĢkileri temel olarak özgünlüğü yadsıyan, emeğin bireysel özgün niteliğine 
geçerlilik kazandıramayan iliĢkilerdir. Marx‟a göre bu tür iliĢkiler ancak niteliğin, yani bireye 
özgünlük kazandıran emeğin yadsınması sonucu gerçekleĢebilir. Ancak yukarıda da iĢaret ettiğim 
gibi, Marx‟a göre emek insanın sadece maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için gösterdiği 
üretken bir etkinlik değildir. Emek aynı zamanda zorunlu olarak hep bir amacı olan ve insanın 
kendisini bu bilinçli ve amaçlı etkinliği sonucu bir tür olarak doğada ve bir birey olarak toplumda 
gerçekleĢtirdiği bir etkinliktir. Yalnız, her Ģeyden önce nitelikle ilgili olan ve insana bireysel 
özgünlük kazandıran bu etkinlik, piyasa iliĢkilerinde olduğu gibi, sadece değer teorisi açısından ele 
alınırsa, bireye özgünlük kazandıran ve gereksinimleri gidermeyi amaçlayan bütün  bu özelliklerini 
kaybetmektedir. Çünkü emeğe değer teorisi açısından yaklaĢıldığı taktirde sorulan ilk soru, insanın 
ihtiyaçlarının nasıl giderileceği sorusu değildir. Tersine, emeğe bu açıdan yaklaĢıldığında, sorulan 
ilk soru doğal olarak ihtiyaçların giderilmesinin değer teorisi açısından bir yararı olup olmayacağı 
ve eğer bir yararı var ise bu ihtiyaçların ne oranda giderilmesi gerektiğine dair sorudur.  Son 
yıllarda iĢsizler, emekliler ve yaĢlılar üzerine yaĢanan tartıĢmanın arkasında yatan nedenlerden en 
önemlisi budur. Çünkü değer teorisi açısından yaklaĢıldığında ne iĢsizlerin, ne emeklilerin ve ne de 
yaĢlıların bir değeri ve yararı vardır. Ġhtiyaç teorileri çerçevesinde temel ihtiyaçlar ve genel 
ihtiyaçlar arasında yapılan ayrımın arkasında da yatan budur. Bu ayrım yapılırken bireylerin özgün 
ve aynı olan ihtiyaçlarının oldukça karmaĢık boyutları gözardı edilmektedir. Yine bundan dolayı 
pazar toplumu bireylerin kendilerini gerçekleĢtirmesi için alan tanımaz. Aksine, bireylerin günlük 
yaĢamlarında birbirlerini yadsımak zorunda bırakıldıkları, mübadele iliĢkilerini hergün yeniden 

                                                           
13 “Ortalama emek ücretleri; her yerde, çıkarları kesinlikle aynı olmayan bu iki taraf arasında genellikle yapılan 

bir anlaşmaya bağlıdır. İşçiler olabildiğince çok almak, patronlar ise olabildiğince az vermek ister. Birinciler 

emek ücretlerini artırmak amacı ile, ikinciler ise düşürmek amacı ile biraraya gelip birleşirler (Smith, 1985: 64; 

Smith, 1981: 83).” 
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üretmek zorundadır. Aksi taktirde, yani bu karĢılıklı yadsıma paradigmasının dıĢında pazar 
toplumunun kendisinin olması mümkün olmazdı.  

Ġkincisi; Marx‟a göre emeğe değer teorisi açısından yaklaĢılması durumda, onun zorunlu 
olarak uyumlu ve iĢbirliğine dayalı toplumsal bir etkinlik olduğuna dair özelliğini yakalamak ve 
kavramak mümkün değildir. Çünkü değer teorisi açısından yaklaĢıldığında bireylerin üretken 
etkinlikleri aynı zamanda toplumsal zenginliğe kendi yetenekleri ve olanakları çerçevesinde katkı 
yaptıkları toplumsal etkinlik olarak görülemez. Değer teorisi açısından yaklaĢıldığında bireyler 
birbirlerinden izole edilmiĢ ve bütün toplumsal iliĢkilerinden kopuk olarak ele alınmak 
zorundadır. Meta üreten toplumun temel paradigmasının doğal sonucu olarak bireylerin göstermiĢ 
oldukları bütün üretken etkinlikler birer “özel iĢ” olarak ele alınır.  Çünkü meta toplumu 
herĢeyden önce iĢ bölümü ilkesine dayalı olan bir toplumdur. Yine bu bakıĢtan dolayı bireylerin 
temel olarak toplumsal etkinlik olan özgün etkinliklerini birer toplumsal etkinlik olarak yaĢaması 
da mümkün değildir. Bireylerin özgün üretken etkinliklerine değer teorisi açısından yaklaĢımın 
sonucu kaçınılmaz olarak özgün olan ile genel olan arasında bir dualizm oluĢur. Bireylerin 
toplumsal alanda gösterdikleri üretken etkinliğin doğal parçası olan toplumsal amaçlar geri plana 
düĢer ve bu onların bilinçsiz “istekleri” durumuna dönüĢür. Değer teorisinin hakim olduğu 
iliĢkiler çerçevesinde ne genel olan, ne de mikro düzeyde özneler arası iliĢkilerde diğer bireylerin 
amaçları bilinçli olarak dikkate alınabilir. Aksine, bütün bu iliĢkiler herkesin kendi “özel ticaretini” 

yaygınlaĢtırmak için araç olarak görmek zorunda olduğu iliĢkiler durumuna dönüĢür.
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Üçüncüsü; hem klasik ekonomi politikanın temsilcileri hem de bunları eleĢtiren bir 

düĢünür olarak Marx üretimi toplumun varoluĢunun ön koĢulu olarak görürler. Genel olarak 
toplumun özel olarak ise üretim araçlarının geliĢimi toplumun üretim kapasitesini artırır. 
Üretkenliğin artıĢı toplumun doğada “belli bir zaman zarfında göstermiĢ olduğu bilinçli üretken 
etkinliğinin etki alanını” geniĢletir (Marx, 1988: 60). BaĢka kelimelerle anlatacak olursak: insan 
üretim gücünü artırmakla doğayı elde etme çabası içinde ilerleme kaydeder ve böylece doğadan 
sürekli artan bir Ģekilde kullanım değeri kazanır (Marx, 1993: 193-194; Marx, 1988: 192-193). Bu 
durum toplumun maddi zenginliğinin artmasına yol açar. Ama toplumun artan bu maddi 
zenginliği pazar toplumu koĢullarında değerin artması yerine düĢmesine yol açar. ġöyle ki; pazar 
toplumu koĢullarında üretkenliğin artması, yani daha az emek ile daha çok kullanım-değerinin 
üretilmesi durumunda üretilen eĢyaların değerinin veya değiĢim-değerinin düĢmesine yol açar. 
Marx, değer ile zenginlik arasındaki bu zıt iliĢkiyi bir ceket örneğiyle açıklıyor. Önceden bir saat 
içinde üretilen bir ceketin üretkenliğin artması sonucu artık yarım saat içinde üretildiğini kabul 
edelim. Bu durumda bundan böyle bir saat içinde iki ceket üretilebilecek ve iki ceket ile iki insan 
giydirilebilecektir. Ama Ģimdi daha çok üretilebildiği için, toplumun zengiĢleĢmesine yol açan bu 
durum değiĢim-değeri açısından ele alındığında zıt bir eğilim izlemektedir. Yani üretkenliğin 
artması sonucu, artık iki insan giydirilebilmektedir ve bundan dolayı toplum zenginleĢmektedir. 
Ama soruna değer teorisi açısından yaklaĢtığımızda toplumun yoksullaĢtığını saptamak 
durumunda kalırız. Çünkü üretkenliğin artması sonucu emeğin değeri yarı yarıya düĢmüĢtür artık. 
Bundan dolayı kapitalist toplum koĢullarında üretkenliğin artması sonucu maddi bakımdan 
zenginleĢen toplum değer teorisi açısından ele alındığında yoksullaĢmaktadır. Marx‟a göre maddi 
zenginlik ile değiĢim değeri arasındaki bu zıt iliĢki kapitalist toplumun kendi iç araçlarıyla çözmesi 
mümkün olmayan yapısal bir sorundur. “Kullanım-değerinin niceliğindeki artıĢ, maddi zenginlikte 
bir artıĢ demektir. Ġki ceketle iki insanı giydirebilirsiniz, bir ceketle ancak bir insanı vs.. Bununla 

                                                           
14Adam Smith‟in “görünmez el” olarak anılan kavramı, tasvirci açıdan okunması durumunda, bu bağlamda 

açıklayıcı olabilir. Yani bireysel etkinlik teorisi açısından ele alınması durumunda, meta üreten bir toplumda 

kendisini değişik biçimlerde dışa vuran birey ile toplum arasındaki dualizmin anlatısı olarak okunabilir. Başka 

kelimelerle anlatacak olursak: bireyler günlük etkinlikleri çerçevesinde bireysel amaçlarını gerçekleştirirken, şu 

veya bu biçimde toplumsal amaçların da gerçekleştirilmesine katkıda bulunurlar.  Sorun, meta üreten toplumda 

bu katkının genellikle bilinçsizce, hatta sıkça istenmeden yapılmasından kaynaklanıyor. Smith, genellikle yanlış 

yorumlanan “görünmez el” kavramını meta üreten toplumda hüküm süren bu dualizmi anlatmak için 

geliştirmiştir ve Hegel‟in “aklın oyunu” olarak adlandırdığı durumu anlatmaktadır.  
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birlikte, maddi zenginliğin  niceliğindeki artıĢ, aynı zamanda onun değer büyüklüğünde bir 
düĢmeye tekabül edebilir (Marx, 1988: 60; Marx, 1993: 60).” 

Marx, kapitalist toplumda yaĢanan maddi zenginlik ile değiĢim değeri veya nitelik ile 
nicelik arasındaki zıt geliĢmeye iliĢkin yapmıĢ olduğu bu çözümlemesinden, üretimde niceliğin 
dikkate alınmasına gerek yoktur diye bir sonuç çıkarmıyor. Elbette, H.-G. Backhaus‟un gösterdiği 
gibi, Marx‟ın ekonomi politikası klasik ekonomi politika gibi nicelliği değil nitelliği temel 
almaktadır (Backhaus, 1997: 399-419). Ama bu, onun niteliği temel alan ekonomi politikası 
çerçevesinde niceliğe dair çözümlemelere yer vermediği anlamına gelmemektedir. Aksine, Marx, 
ekonomi politikaya dair geliĢtirmiĢ olduğu temel eleĢtirisi çerçevesinde emeğin toplumsal 
planlaması içinde nitelik ile niceliğin birbiriyle uyum haline getirilmesi gerektiğini ve 
getirilebileceğini düĢünmektedir. Bunun gerçekleĢtirilebilmesinin ilk koĢulu, emeği kapitalist 
toplumda salt nicelikçi yaklaĢımdan dolayı maruz kaldığı çarpıklıklardan kurtarmaktır. Emeğin bu 
salt nicelikçi yaklaĢımdan kurtarıldığı, yani emeğin toplumsal olarak planlanabildiği bir toplumda 
niceliğe önemli “iki iĢlev” düĢecektir. “Onun toplumsal planlı dağıtımı değiĢik iĢlerin değiĢik 
ihtiyaçlara göre orantılı olarak dağıtımını düzenler. Diğer taraftan emek-zamanı üretenin 
toplumsal emek içindeki bireysel bölümünü ve böylece toplumsal ürün içindeki bireysel olarak 
tüketilebilecek payın [saptanmasına,-DG] ölçü olarak hizmet edebilir (Marx, 1988: 93; Marx, 1993: 
93-94)” Ancak, sadece niceliği ölçü alan, eĢyaları metalaĢtırıp onlara tapan (fetiĢize eden) ve 
emeğin yabancı ve zorunlu bir iĢ biçimine dönüĢtüğü piyasa toplumu koĢullarında emeğin nitel 
etkinlik boyutuyla zaman bakımından nicel boyutlarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi 
mümkün değildir. 
 

Emeğin „esnekleşme” çağındaki yapısı üzerine 
Yukarıda önce Marx‟ın, “emeğin özü” olarak tanımladığı emek kavramının genel belirlemelerini 
ele aldım. Daha sonra onun, emeğin kapitalist toplum çağında almıĢ olduğu özgün biçime, ücretli 
veya zorunlu emek biçimine yönelik temel eleĢtirisini Smith ve Ricardo tarafından geliĢtirilmiĢ 
olan “emek-değer-öğretisi”ne yönelik ilkesel eleĢtirisini tartıĢarak göstermeye çalıĢtım. Bu 
bölümde Marx‟ın emeğin kapitalist toplum çağında almıĢ olduğu özgün biçime yönelik 
eleĢtirisinin, kapitalist toplumun geliĢiminde özgün bir evre olarak görülmesi gereken “esnekleĢme 
çağında” hala geçerlilik arzedip etmediğini inceleyeceğim. Bunu yaparken özellikle karĢı karĢıya 
bulunduğumuz en son emek örgütlenmesini ve iĢsizlik sorunu karĢısında yapılan çözüm 
önerilerini dikkate alacağım. TartıĢmam özellikle iki soru üzerinde yoğunlaĢacak. Birinci soru, 
“esnek çalıĢma” adı altında tartıĢılan “yeni” üretim biçiminin, vadedildiği gibi, emeği kapitalist 
toplumda maruz kaldığı çarpıklıklardan kurtarıp kurtarmadığı sorusu olacak. Dikkatlerimi 
üzerinde toplayacağım ve birinci soruyla direk iliĢkili ikinci soru, Marx‟ın, yukarıda sergilediğim 
değer teorisine yönelik eleĢtirisinin pratik yaĢamda hala bir karĢıtının olup olmadığı sorusu olacak. 

Bugün emek üzerine yürütülen tartıĢmalarda özellikle iki kavram gündemi sürekli meĢgul 
ediyor gözüküyor. Bunlar “emeğin devrimi” ve “emek toplumunun krizi” kavramlarıdır. Bu 
kavramlardan birincisi son çeyrek yüzyılda üretimde yaĢanan değiĢikliklere iĢaret ederken, ikincisi 
yaĢanan bu değiĢikliklerin krizi andıran niteliğine vurgu yapıyor. Bunlar beraber ele alındığında 
bugün toplumun karĢı karĢıya bulunduğu temel sorunlara gönderme yapıyorlar.  

Karl G. Zinn‟e göre “emeğin devrimi” adı altında tartıĢma konusu olan Ģey yeni bir olgu 
değildir. Konuya tarihsel açıdan yaklaĢtığımızda bu devrim en az „neolitik devrim‟den buyana 
sürekli yaĢanan bir durumdur Zinn‟e göre (Zinn, 1999: 42). Diğer bir anlamda emek insanların 
doğayı bilinçli bir Ģekilde elde etmeye baĢlamasından bu yana emek biçimi hep değiĢe gelmiĢtir. 
Bu, bir nevi „insanlık halidir‟ yani. Bundan dolayı bugün yaĢadığımız emeğin yapısında yaĢanan 
değiĢiklikler sadece dönemimize özgü bir olay değildir. Bugüne özgü olan Ģey, karĢı karĢıya 
bulunduğumuz değiĢikliklerin biçimidir. Ġlk endüstri devriminden bu yana “emeğin devrimi” 
kavramı, artık sadece insanın doğayı elde etmek için göstermiĢ olduğu üretken etkinlikte 
yayılmayla ilgili olan boyutuna gönderme yapmıyor, aynı zamanda bu etkinliğin derinlemeyle ilgili 
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olan boyutuna da iĢaret ediyor. Endüstri devriminin insanın doğayı elde etme mücadelesine 
getirmiĢ olduğu yeni boyut bu derinleĢme boyutudur. 

Zinn, bu bağlamda “üretimin en eski” üç sektörü arasında ayrım yapıyor. Bunlar önem 
sırasına göre tarım (birinci sektör), endüstri (ikinci sektör) ve hizmet sektörüdür (üçüncü sektör) 
(Zinn, 1999: 46). Emeğin devrimi olarak adlandırılan Ģey Zinn‟e göre üretimin bu üç sektöründe 
birden yaĢanmaktadır ve emeğin biçiminin değiĢtirilmesini veya üretimin yeniden örgütlenmesini 
zorunlu kılıyor. Emek toplumunun krizi kendisini özellikle üretimin yeniden örgütlenmesinde 
göstermektedir. Bir taraftan üretkenliğin artması sonucu bugün artık sayıları milyonlarla anılan 
emekçi üretimden tamamiyle dıĢlanmaktadır. Bu kriz kendisini diğer taraftan bir sektörden diğer 
sektöre geçiĢte göstermektedir. Binlerce emekçi, etkinliklerinin ömürleri boyunca neredeyse bir 
kaç basit iĢle sınırlandırıp bütün yetenekleri köreltildiği için, bir sektörden baĢka bir sektöre geçiĢ 
sorunlarını çözememekte ve üretimin dıĢına düĢmektedir.  

Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası büyük ve mega Ģehirlerde yaĢamaktadır. Yani 
insanlığın yarısından fazlası endüstride ve hizmet sektöründe çalıĢmaktadır. Geri bıraktırılmıĢ 
ülkelerle karĢılaĢtırıldığında emperyalist ülkelerde tarım ve ormancılıkta çalıĢanlarla endüstri ve 
hizmet sektöründe çalıĢanlar arasındaki fark daha büyüktür. Örneğin Almanya‟da 1981 yılında 
aktif nüfusun sadece yüzde 5,4‟ü tarım ve ormancılıkta çalıĢırken, yüzde 94,6‟sı endüstri ve hizmet 
sektöründe çalıĢmaktadır (Zinn, 1999: 49). Bundan dolayı üretimde son yıllarda yaĢanan 
değiĢikliklerin özünü açık bir Ģekilde kavrayabilmek için burada en geliĢkin ülkeler üzerinde 
yoğunlaĢmak yararlı olabilir. Bu bağlamda yürütülen güncel tartıĢmalara gelmezden önce bir 
belirleme daha yapma gereği duyuyorum. Yapılan gözlemlere göre son yıllarda neredeyse bütün 
tekeller yeni üretim yöntemi olarak kutlanan Toyotizm veya Postfordizmden eski üretim yöntemi 
olarak adlandırılan Taylorizme veya Fordizme ve karma üretim yöntemine geri dönüyorlar. 
Bundan dolayı aĢağıda bu iki üretim yöntemini hala hüküm süren iki yöntem olarak ele alacağım. 

Ġddialara göre „eski‟ üretim yönteminin aksine „yeni‟ üretim yöntemi emeği bütün 
çarpıklıklarından kurtaracaktır. Emekçilere üretim sürecinin kendileri tarafından örgütlenmesi ve 
yeniden örgütlenmesi ve kontrol edilmesi olanağı sunduğu için, üretimin biçiminin ve içeriğinin de 
kendileri tarafından saptanmasını sağlayacaktır. Yukarıda da iĢaret ettiğim gibi eski üretim yöntemi 
„Taylorizm‟ veya „Fordizm‟ kavramları altında tartıĢılırken, yeni üretim yöntemi „Toyotizm‟ veya 
„Postfordizm‟ kavramları altında ele alınmaktadır. Emekçilerin hayatında yapacağı neredeyse 
“devrimci” değiĢiklikleri vurgulamak için yeni üretim yöntemi hep eski üretim yönteminin 
karĢısına konarak tartıĢılmaktadır. 

Fordizm, 20. yüzyılın baĢlarında Fredrick Winson Taylor (1815-1915) tarafından 
geliĢtirilmiĢ ve “...yüzlerce kiĢinin iĢinin sürekli tekrarlanan parçalara bölündüğü uzun iĢ 
Ģeritlerinde gerçekleĢen kitle üretimine” dayanmaktaydı (Gorz, 2000: 42). Üretimin bu Ģekilde 
örgütleniĢ biçimi kapitalistlere emeği, “yapılmasının basit ve böylece ucuz emek gücü 
gerektirecek” “teker teker küçük” ve “basit unsurlarına” ayırma olanağı sunuyordu (Zinn, 1999: 
40). Fordizm çerçevesinde kapitalistlerin üretim sürecini örgütlerken temel aldıkları ilke, 
Ģüphecilik ve güvensizlikti. Yani Fordizm veya Taylorizm, André Gorz‟un iĢaret ettiği gibi, çağdaĢ 

sınıf iliĢkilerinden ve değer yasasından hareket etmekteydi.
15

 Bundan dolayı üretimin her küçük 
adımı sonuna kadar kontrol ediliyordu. Yani bütün üretim sürecine, baĢından sonuna kadar, 
orduyu andıran, sadece askeri hiyerarĢik bir örgütlenme tarafından gerçekleĢtirebilecek bir 
“kontrol cinneti” hakimdi. Bu üretim yöntemi çerçevesinde üretimin hem içeriği hem de 
emekçilerin hareketleri teker teker baĢından sonuna kadar planlanıyordu (Gorz, 2000: 42-43). Bu 
kadar sıkı bir Ģekilde örgütlenmiĢ olan üretim süreci içinde iĢçilere yönetim tarafından planlanmıĢ 
olan üretim adımlarını sadece uygulamak kalıyordu. Yani bu üretim yöntemi çerçevesinde 
emekçiler birer canlı makinalar veya „ruhlu‟ araçlar olarak görülüyordu. Bu, temel olarak kitle 
üretimini amaçlayan üretim yöntemi sadece sürekli artan büyüme ve tüketim koĢullarında 
gerçekleĢtirilebilirdi. Bütün üretim alanlarını ve sektörlerini sarmıĢ gibi gözüken durgunluk ve 

                                                           
15 “Fordizm çağdaştı, çünkü canlı emek ile sermayenin özgün çıkarları arasındaki antagonizmayı kabul ediyordu 

(Gorz, 2000: 55).” 
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gerileme döneminde (Zinn, 1999: 47-48), bu kadar sıkı ve statik ilkelere dayalı olarak örgütlenmiĢ 
olan üretimin, pazarların sürekli değiĢen taleplerine cevap vermesi mümkün değildir. Bundan 
dolayı kapitalistler üretimi pazarların yeni koĢullarına uyarlamak zorunda kaldı. Bunu 
gerçekleĢtirmek ve karĢılaĢmıĢ oldukları sorunları çözebilmek için, Gorz‟a göre, kapitalistlerin 
önünde iki çıkıĢ yolu vardı. Bir taraftan henüz ele geçiremedikleri pazarları ele geçirmeye 
çalıĢırken, diğer taraftan üretimi, yeni üretim teknolojilerinden yararlanarak „esneklik‟ ilkesine 
dayalı olarak yeniden örgütlemeleri gerekiyordu. 

Toyotizm, pazarların durgunluk ve gerilemeden kaynaklanan yeni taleplerinin ortaya 
çıkmaya baĢladığı koĢullarda geliĢtirildi. Savunucularının bütün iddialarına ve yeminlerine karĢın, 
Toyotizm ne Fordizmin mantığını temel olarak sorgulamayı, ne de sınıf iliĢkilerini ve değer 
yasasını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bütün iddiaların tersine, Toyotizm artık pazarların 
taleplerine cevap vermeyen eski statik ve kemikleĢmiĢ üretim örgütlenmesini „küreselleĢmiĢ‟ pazar 
koĢullarına uygun olarak „esneklik‟ ilkesine göre yeniden düzenlemek istiyor. Diğer taraftan kar 
oranını mümkün olan en yükseğe çekmek amacıyla Fordizm çerçevesinde neredeyse çılgınlık 
düzeyine varmıĢ olan askeri ilkelere göre örgütlenmiĢ hiyerarĢik kontrol sistemini ve bütün üretim 
sürecini emekçileri üretimin planlanma sürecine dahil ederek yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. 
“Emekçiler yaptıklarını anlamalıdırlar. Daha iyisi, üretimin bütün akıĢı ve tamamlama sisteminin 
hepsi onlar için (ilkesel bakımdan) Ģeffaf bütünlük arzetmelidir. Onun için sorumluluk 
üstlenmelidirler, kendilerini onun efendisi haline getirmelidirler ve efendisi olarak hissetmelidirler 
(Gorz, 2000: 45).” Emekçiler, eskiden olduğunun aksine üstlerinden emir beklemeden üretim 
sürecinde ortaya çıkan eksiklikler, aksaklıklar ve ürünün kalitesinin iyileĢtirilmesi hakkında kendi 
baĢlarına düĢünmelidirler. Bunu yaparken üretkenliğin artırılması, ürünün kalitesinin iyileĢtirilmesi 
için diğer emekçilerle beraber uyum ve iletiĢim halinde gerekli giriĢimlerde bulunmalıdırlar. 
Toyotizm, Taylorizm paradigması çerçevesinde hüküm süren yalnızlaĢtırılmıĢ emekçi düĢüncesini 
ortadan kaldırıp yerine koordinasyon, iĢbirliği ve iletiĢim yeteneği olan emekçi düĢüncesini 
koymak istemektedir. Yani üretimin emekçiler tarafından kendi baĢlarına örgütlenmesi ve kontrol 
edilmesi Toyotizmin temel sloganıdır. Ama bu bağlamda hemen belirtmek gerekiyor ki, emekçileri 
üretim sürecinin özgür özneleri haline getirmek kapitalistlerin istek ve arzularının kesinlikle 
dahilinde değildir. Kapitalistlerin Toyotizm çerçevesinde bu türlü giriĢimlerde bulunmalarının en 
önemli nedenlerinden birisi, emekçilerin bünyesel becerilerinin yanında düĢünsel yeteneklerini de 
değerlendirme sürecine akıtmak ve böylece üretim araçlarının geliĢmesi sonucu artık bir oranda 
„gereksizleĢen‟ orta yönetim tabakasını ortadan kaldırmak istemeleridir. 

Toyotizm çerçevesinde önerilen yeni üretim yöntemi emekçilere üretimin kendileri 
tarafından belirlenmesi ve üretim sürecinin emekçiler tarafından kendi baĢına kontrol edilmesi 
vaadinde bulunuyor. Bu vaade göre emekçiler kendilerini iĢlemiĢ oldukları üretim nesneleriyle 
özdeĢ hissetmelidirler. Örneğin Gorz‟a göre Toyotizmin bu amacı onun kurtuluĢçu bir yanına 
iĢaret ediyor. Ama Toyotizmi kurtuluĢçu üretim öğretisiyle karıĢtırmamak gerekir. Çünkü bu yeni 
üretim yöntemi çerçevesinde emekçiler ile iĢlemiĢ oldukları üretim nesneler arasında oluĢacağı 
vaad edilen özdeĢleĢme iliĢkisi kapitalistler tarafından tanımlanmıĢ olan cemaatçi bir talep ile 
takviye ediliyor. Bu talebe göre emekçiler kendilerini aynı zamanda istihdam ettikleri tekelle de 
özdeĢ hissetmelidirler ve kendilerini ona koĢulsuz olarak feda edebilmelidirler. Yani Toyotizm 
çerçevesinde gerçekleĢtirilmek istenen özdeĢleĢme ilkesi emekçilerden “kendilerini bütün duygu 
ve düĢünceleriyle iĢyerine adamaları için, kendi isteklerinden ve gerekirse yaĢamlarından, 
kiĢiliklerinden tamamiyle vazgeçmelerini” beklemektedir (Gorz, 2000: 45; vurgular Gorz‟a ait). 
Kısacası emekçilerden beklenen özdeĢleĢme, bütün toplumla özdeĢleĢme Ģöyle dursun, iĢlemiĢ 
oldukları ürün nesnesiyle bile özdeĢleĢme değildir, emekçilere karĢı formüle edilen özdeĢleĢme 
beklentisi çalıĢtıkları iĢyeriyle sınırlı olan bir „corporate identity‟dir. Bundan dolayı Gorz‟a göre 
Toyotizm çerçevesinde formüle edilen otonomi ilkesi ve kendi kiĢiliğinden feragat etme beklentisi 
birbirine taban tabana zıttır. Çünkü sermaye emekçilerden bir taraftan danıĢmalarını, 
düĢünmelerini, planlamalarını ve tartıĢmalarını, kısacası üretimin otonom özneleri durumuna 
gelmelerini beklerken, diğer taraftan bu otonomiyi önceden saptanmıĢ amaçların gizli alanların 
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hizmetiyle sınırlamalarını istemektedir (Gorz, 2000: 57). Bu çeliĢkiyi Maurizio Lazzarto Ģöyle 
tanımlıyor: “özne olun!, diye çınlıyor yeni emirin sesi Batı toplumlarının her yerinde. (...) herkes 
kendisini dıĢa vurmalıdır, konuĢmalıdır, birbiriyle anlaĢmalı, iĢbirliği yapmalıdır. (...) Ama iletiĢim 
iliĢkisi hem içerik hem de biçim bakımından tamamiyle belirlenmiĢtir.” Bundan dolayı özne 
“kodlanabilen ve yeniden kodlanabilen basit bir düzenleyicidir. (...) ĠletiĢim iliĢkisi aslında ona tam 
da özgünlük kazandıran Ģeyi (özne olma hakkını,- DG) bertaraf ediyor (bkz.: Gorz, 2000: 57 ve).” 

Üretkenliğin artması sonucu insanlar sürekli direk maddi üretim zorunluluğundan 
kurtarılıyor. Bundan dolayı aktif nüfusun hep artan bir kısmı birinci ve ikinci sektörden üçüncü 
sektöre akıyor. Son yıllarda iĢaret edilen, hizmet sektörünün büyümesinin nedeni budur. Bu 
geliĢmeye paralel olarak çalıĢma koĢullarının „esnekleĢtirilmesi‟ yaĢanıyor. ÇalıĢma koĢullarında 
yaĢanan bu geliĢmenin kendisini dıĢa vuruĢ biçimi, gözlenen çeliĢkiler ve çarpıklıklar özel olarak 
emeğin ve genel olarak toplumsal iliĢkilerin hala salt değer teorisi açısından ele alındığını 
gösteriyor; üretkenliğin artıĢından kaynaklanan sorunların kapitalist toplum koĢullarında nasıl 
„çözüldüğünü‟ ve nasıl çözülebileceğini ele veriyor. Zira kapitalistler yeni üretim araçlarını üretime 
öyle bir biçimde sokuyor ki bu, bir taraftan aktif nüfusun yeni bir kısmını sadece üretken 
etkinlikten değil neredeyse bütün toplumsal etkinliklerden dıĢlıyor. Diğer taraftan iĢ zamanı 
istihdam etme „Ģansına‟ sahip olanlar için neredeyse 19. yüzyılın çalıĢma koĢullarını andıracak bir 
Ģekilde artırılıyor.  

Ama eğer emek, değer teorisine dayalı bakıĢtan kurtarılmıĢ olsaydı, toplumsal emek 
toplumun bütün aktif elemanlarına yeteneklerine göre dağıtılıp, herkese çalıĢma olanağı 
sunulabilirdi. Böylece üretkenliğin artması sonucu artan „boĢ zaman‟ toplumun bütün ferdlerine 
dağıtılıp baĢka etkinliklere katılma ve kendilerini çok yönlü geliĢtirme olanağı sunardı. Bu 
durumda iĢ zahmetli ve çileli etkinlik olmaktan çıkıp herkesin zevkle yaptığı bir etkinliğe 
dönüĢürdü. Ama değer yasasının hâkim olduğu koĢullarda toplumun aktif kesiminin bir bölümü 
üretken etkinlikten dıĢlanıyor ve böylece diğer toplumsal etkinliklere katılma olanağı da ellerinden 
alınıyor. Değer yasasına dayalı kararlar sonucu toplumun iĢĢiz kalan kesimi yeterince „boĢ zamana‟ 
sahip oluyor ama kendilerini geliĢtirmenin alt yapısını oluĢturan maddi olanaklardan yoksun 
kalıyor. Buna karĢın iĢ zamanının artırılması sonucu toplumun üretken etkinlikte bulunma Ģansına 
sahip olan kesiminin boĢ zamanı neredeyse tamamiyle elinden alınmaktadır. Buna ek olarak esnek 
çalıĢma adı altında üretimin yapısında yapılan değiĢiklikler sonucu herkes bir iĢten baĢka bir iĢe 
koĢturmak zorunda kalıyor. Bu, sadece bugün değer yasasının hüküm sürdüğü esnek çalıĢma 

koĢullarında yaĢanan bir zaman dualizmi değil.
 16

 Aksine, kendisini kapitalist toplumun bütün 
tarihinde değiĢik biçimlerde gösteren ve Adam Smith‟in ve Marx‟ın uzun uzun çözümlemek ve 
tartıĢmak zorunda kaldığı bir zaman dualizmidir. Ve verilen kararların tek dayanağı değer yasası 
olan kapitalizm koĢullarında zamanın baĢka türlü yapılandırılması da mümkün değildir. 

                                                           
16 Çalışma koşullarının esnekleştirilmesi ve müşkülleştirilmesi üzerine bugün yaşanan tartışmalarda Warnfried 

Dettling ve Oskar Negt zaman sorununa işaret eden birkaç düşünür arasında bulunuyor. Dettling, zaman 

sorununu, yaşamın düzenlenmesi ve planlanması açısından ele alırken, Negt, soruna tahakkümlük ilişkileri 

açısından yaklaşıyor. Negt‟in Foucault‟dan etkilenen tahakkümlük teorisine ve Kant ile Marx arasında kurmuş 

olduğu eklektik ilişkiye karşı oldukça eleştirel bir duruşum olmasına karşın, bu konuda yapmış olduğu 

çalışmanın dikkate alınması gerektiğine inanıyorum (bkz.: Negt, 2001: 142-167). Dettling‟in yeryer cemaatçi 

toplum düşüncesinden hareket eden çözümlemelerine katılmasam da, çözümlemesinde belli bir orjinallik 

sergilemesinden dolayı buraya aktarıyorum: “Gelecekte daha çok insan daha çok zamana sahip olacak, bazıları 

kendi isteklerine karşı (işsizlik), çoğu doğal eğilim sonucu: yaşam zamanında iş zamanı, günün, haftanın, ayın 

saatlerinde iş-zamanı daha da gerileyecektir. 

Buna karşın gelecekte çok insanın, kendileri ve hatta toplum açısından önemli ve değerli olan çok şey için çok az 

zamanı olacak. Bu zaman sorunu bir çokları için gelecekte daha vahimleşecektir. Bir kısmı ayakta durabilmek 

için zaman bakımından daha çok teşvik edilecektir. Diğerleri zamanlarıyla ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. 

Ekonomi ve kapitalistlerin değer verdiği, hareketli, esnek ve çok yönlü kullanılabilen insan aynı zamanda bütün 

toplumsal sorumluluklarını, zaman planlamasında aile, çoçuklar ve annesine ve babasına karşı sorumluluklarını 

„yük‟ olarak bir tarafa atmış insandır. Bu durum zamanın eşitsiz bir şekilde dağıtılmasından dolayı daha da 

vahimleşmektedir: yaşamın değişik evreleri, toplumdaki değişik gruplar ve kuşaklar arasında. Yaşlılar, işsizler, 

çocuksuz ev kadınlarında zaman bolluğu var iken, diğerlerinde zaman yoksulluğu vardır (Dettling, 2000: 209)”. 
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Adam Smith‟e dayanarak sınırsız piyasa iliĢkilerini ne pahasına olursa olsun savunmaya 
çalıĢan neoliberallerin aksine Smith, Marx‟ın deyimiyle bir bilimcidir (Marx, 1988: 20; Marx, 1993: 
23). Neoliberaller ancak Smith‟in bu bilimci olma özelliğini bertaraf ettikten sonra ona 
dayanabilirler. Çünkü neoliberallerin aksine Smith‟in kapitalist toplumun sınıflı yapısına iliĢkin 
analizleri çok daha derin ve bundan çıkarmıĢ olduğu sonuçlar çok daha tutarlıdır. Örneğin 
kapitalist toplumun zaman yapısı üzerine yapmıĢ olduğu analizleri bugün bile son derece 
önemlidir. “Uygar ve ticaret toplumunda umumi halkın eğitimi kamuoyunun dikkatini bazı mevki 
ve zenginlik sahibi olanların eğitiminden daha çok gerektirmektedir. Mevki ve zenginlik sahibi 
olanlar dünyada kendilerine özgünlük kazandıran iĢlerine, mesleklerine veya ticaretlerine atılırken 
yaĢları genel olarak onsekiz veya ondokuz (Smith, 1981a: 784).” Smith, bu saptamayı yaptıktan 
sonra Ģöyle devam ediyor: “Mevki ve zenginlik sahibi olanların yaĢamlarının büyük bir bölümünü 
geçirdikleri iĢleri de umumi halkınkinin tersine basit ve tekdüze değil. ĠĢlerinin hemen hepsi son 
derece çapraĢık ve çalıĢırken ellerinden çok kafalarını kullanıyorlar. Bu tür iĢlerde çalıĢanların 
kavrama yetenekleri, kullanılmadığı için uyuĢması mümkün değil. Bunun dıĢında mevki ve 
zenginlik sahibi olanların iĢleri kendilerini sabahtan akĢama kadar bezdirecek türden değil (Smith, 
1981a: 784).” Smith‟in bu gözlemleri çok açık bir Ģekilde anlaĢıldığı için, ayrıca yorumlanmasına 
gerek yoktur sanırım. 

Bu gözlemlerinden sonra, Smith, kapitalist toplumda kamuoyunun dikkatinin ve 
kaygısının neden “mevki ve zenginlik sahibi olanlardan” daha çok umumi halkın (common 
people) eğitimine çevrilmesi gerektiğini daha ayrıntılı olarak gerekçelendiriyor. “Onlar (“mevki ve 
zenginlik sahibi olanlar”,- DG) kendilerini, yaĢamlarının önceki kesitinde temellerini attıkları veya 
tadına vardıkları yararlı veya dekoratif bilginin her alanında mükemmelleĢtirebilecekleri epeyce 
zamana sahipler (Smith, 1981a: 784; vurgular bana ait).” Ama “common people‟ın, yani “bütün 
insanlığı omuzlarında” taĢıyan emekçilerin durumu nedir? Onlar bu “yüke katlanacak durumda 
değiller” ve bundan dolayı bu yükün “ağırlığı altında gömülmüĢlerdir” ve “geride kalanların” 
yaĢam kaynağını sağladıkları “yerin en alt katına itilmiĢlerdir (Smith, 1982: 341).” Bundan dolayı 
“umumi halkın durumu baĢka türlüdür” tamamiyle. “Onların eğitim için ayıracak çok az zamanı 
var. Anaların babaların onları bebekliklerinde dahi besleyecek durumları yoktur. ÇalıĢabilecek 
duruma gelir gelmez (altı yedi yaĢında,-DG) hayatlarını kazanmak için bir iĢte çalıĢmak 
zorundalar. Genellikle bu iĢleri de o kadar basit ve tekdüze ki, kavrama yeteneklerini 
kullanabilecek çok az olanak sunuyor; aynı zamanda iĢleri hem tekdüze ve o kadar zor ki onlara 
çok az boĢ zaman ve baĢka Ģeylerle uğraĢmak hatta baĢka bir Ģey hakkında düĢünmek konusunda 
dahi daha da az eğilim bırakıyor (Smith, 1981a: 784-785).” 

Marx, Smith ile tamamiyle uyum içinde, Ücret, Fiyat ve Kar adlı çalıĢmasında zamanı 
insanın kendisini gerçekleĢtirdiği mekan olarak tanımlamaktadır. “Uyku, yemek yemek vs. gibi salt 
fiziksel kesintilerin dıĢında, boĢ zamanı olmayan, bütün yaĢamı kapitalist için yapılan iĢi tarafından 
yutulan bir insan bir yük hayvanından daha az bir Ģeydir. O yabancı zenginlik üreten salt bir 
makinadır, bünyesel olarak kırılmıĢ ve düĢünsel olarak hayvanlaĢmıĢtır (Marx, 1989: 144).” Marx, 
haklı olarak,  bütün tarihsel ilerlemelere karĢın, insanlığın, kapitalist toplum çağında içine düĢmüĢ 
olduğu bu barbarlıktan kurtulmasının, çeliĢki teorisinden yola çıkmalarına rağmen klasik ekonomi 
politikçilerin yaptığı gibi, kapitalistlere yöneltilen bir takım ahlakçı çağırılarla mümkün 
olamayacağını vurguluyor. Çünkü Marx‟a göre “eğer durdurulmaz ise, sermaye merhametsiz ve 
Ģefkatsizce iĢçi sınıfını bu en aĢağılayıcı durum içine itme eğilimi içindedir (Marx, 1989: 144).” 

Smith‟in ve Marx‟ın kapitalist toplumun zaman yapısını analiz ettikleri 18. ve 19. 
yüzyıldan beri verilen ve sıkça kanlı boyutlar alan mücadeleleri sonucu iĢçi sınıfının lehine önemli 
değiĢiklikler oldu. Ama kapitalistler emekçilerin zamanı üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip 
olma iddialarından hiç vazgeçmemiĢlerdir. Onlar iĢ koĢullarını esnekleĢtirerek emekçiler üzerinde 
sınırsız tasarruf hakkına sahip olmak, onları istedikleri zaman ve istedikleri alanda çalıĢtırmak 
istemektedirler. Üretimin içeriğini sadece kendileri saptarken, iĢçileri her alanda çalıĢtırabilmek 
için onlardan kendilerini çok yönlü eğitmelerini beklemektedirler. Adam Smith, kapitalizmin 
henüz manüfaktür aĢamasında bulunduğu 18. yüzyılda, üretkenliğin ancak iĢçilerin üretimin basit 
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bir bölümü üzerinde yoğunlaĢtığı oranda gerçekleĢebileceğinden hareket ediyordu. 20. yüzyılın 
baĢlarında, yani takriben 150 yıl sonra kapitalizmin artık tekelci aĢamasına ulaĢtığı dönemde 
Taylorizm de hal aynı düĢünceden hareket ediyordu. Emekçiler ömürleri boyunca üretim Ģeridinin 
baĢında neredeyse salt bir kaç hareketle sınırlı olan hep aynı iĢi yapmak zorundaydılar. Bu 
koĢullarda emekçiler kendilerini ancak tek yanlı geliĢtirebilirlerdi ve belli bir zaman sonra baĢka 
birĢey yapma yeteneklerini de tamamiyle yitirmek zorunda kalıyorlardı.  

ÇalıĢma koĢullarının esnekleĢtirilmesi iĢte Smith‟ten bu yana hüküm süren bu 
paradigmayı bir nevi parçalıyor ve emekçileri çok yönlü çalıĢtırabilmeyi amaçlıyor. Böylece 
emekçiler kendilerini çok yönlü geliĢtirdikleri için en azından üretken etkinlikleri çerçevesinde çok 
yönlü istihdam ettirilebilirler. Bu koĢullarda emekçilerin bütün sorunlara karĢın kiĢiliklerini de çok 
yönlü geliĢtirmeleri neredeyse kaçınılmaz ama bu kapitalistlerin amacı dahilinde değil kuĢkusuz. 
Onların tek amacı, emekçileri çok yönlü çalıĢtırabilme olanağına kavuĢarak, çok daha az iĢgücüyle 
çok daha fazla üretmektir. Diğer taraftan sınırsız tam gün iĢ akitlerinin yerine sınırlı ve yarım gün 
iĢ akitlerini geçirmek istiyorlar çalıĢma koĢullarını esnekleĢtirerek. Yarım gün esnek iĢ akitlerinin 
ne oranda yaygınlaĢacağını Ģimdiden kestirmek pek mümkün gözükmüyor. Ama bunların normal 
iĢ akitlerinin yanında iĢ hayatında önemli bir rol oynayacağını ve emekçilerin hayatını daha da 
zorlaĢtıracağını Ģimdiden kesinlikle söyleyebiliriz. BaĢka kelimelerle söyleyecek olursak: geri 
bıraktırılmıĢ olan ülkelerde zaten yıllardan beri geçerli olan iĢ koĢulları emperyalist metropollere 
de taĢınıyor artık. Bundan dolayı çalıĢma koĢullarının esnekleĢtirilmesini anlatmak için Almancada 
“brezilyalılaĢtırma” kelimesi üretilmiĢtir son yıllarda. Çoğunluğu kadınlardan oluĢan emekçilerin 
bir çoğu yarım gün iĢ akitleri kabul etmek zorunda oldukları için aynı gün bir çok iĢyerinde birden 
çalıĢmak zorunda kalıyorlar. Bu çok yönlü etkinlik emekçilere kuĢkusuz toplum hakkında daha 
kapsamlı bir düĢünceye sahip olma ve daha kapsamlı bir kiĢilik geliĢtirme olanağı sunuyor 
kuĢkusuz. Ama oluĢan bu çok yönlü kiĢilik bütünlüklü bir kiĢilik değil. Çünkü her firma veya 
fabrika birbirinden kopuk ve bütüne karĢı bir birlik oluĢturduğu için, birçok iĢte çalıĢmak zorunda 
olan emekçilerin geliĢtirdiği kiĢilik parçalı bir bütünlük oluĢturma özelliği taĢıyor. Bundan dolayı 
Richard Sennet iĢ dünyasında son yıllarda gözlenen bu geliĢmenin sadece olmsuz yanını görse de 
kitabının Ġngilizce baĢlığı bu geliĢmeyi oldukça çarpıcı bir Ģekilde anlatıyor kanımca. Sennet‟in 
kitabı „The Corrision of Character“ baĢlığını taĢıyor ve karakterin çürümesi anlamına geliyor 
(bkz.: Sennett, 1998). 

Kısacası, karı artırma ilkesi ve değer yasası iĢ iliĢkilerinin esnekleĢtirildiği çağda da 
sorgulanmamaktadır. Aksine kapitalistleri, tam gün çalıĢma akitleri olması durumunda iĢçileri çok 
yönlü çalıĢtırmaya iten tam da hüküm süren değer yasasının kendisidir. Bu yasa onları diğer 
taraftan üretim sürecini yeniden düzenlemeye ve çok sayıda iĢçiyi yarım gün çalıĢtırmaya zorluyor. 
Yine bu yasadan dolayı üretimin içeriğinin emekçiler tarafından saptanmasından bahsetmek 
mümkün değildir. Yukarıda da iĢaret ettiğim gibi, kapitalistler dünya çapında değiĢen piyasa 
koĢullarında ya eski üretim yöntemine tamamiyle geri dönüyorlar ya da eski üretim yöntemiyle 
yeni üretim yöntemi arasında bir yol izliyorlar. Son yıllarda hem Toyotizm çerçevesinde kazanılan 
deneyimler ve hem de iĢ iliĢkilerinin esnekleĢtirilmesi çerçevesinde gözlenen geliĢmeler üretim 
iliĢkileri üzerinde özel mülkiyet sürdüğü sürece üretimin gerçek özneleri olan emekçilerin 
kurtuluĢundan bahsedilemeyeceğini göstermektedir. Çünkü kapitalist toplum çağında değer 
yasasına ve emeğin salt nicel bir kategoriye indirgenmesine temel oluĢturan tam da üretim 
araçlarının üzerinde özel mülkiyet ilkesinin hakim olmasıdır. Bundan dolayı Marx‟ın doğru olarak 
emek sermaye çeliĢkisi olarak saptadığı bu temel çeliĢki çözülmediği sürece üretim iliĢkilerinden 
kaynaklanan yukarıda iĢaret etmiĢ oldum sorunların temel bir çözüme kavuĢturulması beklenebilir. 

Üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin sürdüğü koĢullarda “daha iyi bir iĢ bölümünün 

ve dağıtımının” (Ricardo, 1994: 80) ve böylece tam istihdamın
17

, yani iĢsizliğin bulunmadığı ve 
„boĢ zamanın‟ herkese eĢit olarak dağıtıldığı koĢulların sağlanabileceğinden yola çıkacak olsak bile, 
bu, emeğin içeriğinin ve böylece emeğin öznesi olan emekçinin yabancı olarak belirlenmesi 

                                                           
17 K.G. Zinn‟e göre kapitalist üretim biçiminin hüküm sürdüğü koĢullarda „barıĢ ekonomisi“ çerçevesinde tam 
istihdam mümkün değildir. Bu, ancak savaĢ ekonomisi çerçevesinde mümkündür (bkz.: Zinn, 1999: 45-48). 
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sorununa temel bir çözüm üretmeyecektir. Bu sorun Friedrich Kambartel‟in önerdiği gibi belli bir 
toplumsal değer üreten, örneğin aile içi iĢlerin toplumsal olarak tanınıp ücretli emeğe 
dönüĢtürülmesi durumunda da çözülemeyecektir. Böyle bir giriĢim ücretli emek iliĢkilerini ve 
değer yasasını ortadan kaldırmak Ģöyle dursun daha da yaygınlaĢtıracaktır (Kambartel, 1998: 75). 
Ulrich Beck‟in önermiĢ olduğu “yurttaĢlık iĢi” önerisi de, yani iĢsizlerin, devletin ve diğer 
kurumların çözemediği sorunların çözümü için çalıĢtırılması da duruma bir çözüm üretmeyecektir 
(Beck, 1999: 128-133). KuĢkusuz, çoğu hala kadınlar tarafından yapılan ev iĢlerinin ücretli emek 
olarak tanınması ve bazı önlemler sonucu bütün insanlara bir iĢ sağlanması ve böylece toplumsal 
zenginlikten pay almalarının sağlanması, kapitalist toplum koĢullarında bile olsa, bir ilerleme 
olarak görülebilir. Ama ne Kambartel‟in önerisi ne de Beck‟in önerisi, değer teorisinin çerçevesine 
sıkıĢıp kaldığı için, üretimden kaynaklanan sorunlara temel bir çözüm önerisi olarak görülebilir. 
Çünkü bu tür salt „reformcu‟ öneriler yukarıda Marx‟dan yola çıkarak tanımlamaya çalıĢtığım 
temel toplumsal sorunların kaynağı, toplumsal iliĢkilerin kapitalist kar mantığına göre düzenlenmiĢ 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca Toyotizm adı altında uygulanmaya konulan yeni üretim yönteminin 
uygulamasından kazanılan deneyimlere göre Kambartel‟in, özel mülkiyet iliĢkilerine dokunmadan 
üretim birimlerinin “üretenlerin sorumlu topluluğuna” dönüĢtürülmesi önerisinin uygulanması ya 
mümkün değildir, ya da sadece üretim araçlarının özel mülkiyetini elinde bulunduranların lehine 
uygulanabilecektir. Çünkü yukarıda da Marx‟dan yola çıkarak gösterdiğim gibi piyasa iliĢkileri 
temel olarak her Ģeyi nicele indirgeyen iliĢkilerdir. Bu iliĢkileri bir takım nitel kriterlere bağlamak 
istemek bu iliĢkileri ortadan kaldırılmak istemiyle eĢ anlama gelmektedir. Ama Kambartel her Ģeyi 
nicele indirgeyen ve özgünlükleri bastıran piyasa iliĢkilerinin soyutlayıcı mantığına dokunmadan 
bu mantığı bir takım nitel kriterlere bağlamak istiyor. Kısacası, son çeyrek yüzyıl zarfında 
Toyotizme karĢı formüle edilen beklentilerden ve bu ad altında uygulanan yeni üretim 
yönteminden kazanılan deneyimlerden yola çıkacak olursak, piyasa iliĢkileri zarfında ve üretim 
araçları üzerindeki özel mülkiyete dokunmadan emeği kurtarma giriĢimi Hermann Kocyba‟nın 
belirttiği gibi “yabancılaĢmanın yanlıĢ olarak ortadan kaldırıldığı” bir duruma götürecektir 
(Kocyba, 2000: 13-26). 
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