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SUNU Ş
Maria Mies

Dünyaya hükmeden erkekler yolun sonuna geldi. Çagımızın
can alıcı sorularına verilecek yanıtiara sahip degiller. Büyüme

hızındaki düşüş, yükselen işsizlik ve doymuş pazar sorununa
getirdikleri yanıt, otomasyon ve yeni teknoloji; aslında işleri
ortadan kaldırdıgı gibi aşırı üretimi daha da anınyor. Endüstri
toplumunun yapısal krizi, Keynesyencilik veya parasalcılıgm
geleneksel ilaçlanyla iyileşebilecek gelip geçici bir hastalık
mışçasına mazur gösteriliyor. Fakat her geçen gün daha fazla
i.nsan, bu açıklamalann ve çarelerin tedavülden kalkugını gör
meye başlamasına ragmen, yeni açıklama henüz ortaya çıkmış
degil. Bir kıyamet hali Beyaz Adam'ın metropollerinde kol ge
ziyor. Ekonomik ve politik hayattan sorumlu olanlar, masalda
ki çıplak oldugu halde zarif kıyafetlere bürünmüş gibi davra
nan imparatora benzer biçimde teşhir olur.
Gerçekten temel soruları ötekiler yani ekoloji hareketi, "al
ternaur· toplumsal hareket ve kadın hareketi soruyor: Yagma
lanmış bir dogada tam anlamıyla beşeri bir varoluş söz konusu
olabilir mi? Kökleri insanların ve doganın sömürüsüne dayan
mayan toplumsal ve ekonomik örgütlenme modelleri oluştu
rabilir miyiz? Fakat, asıl olarak çevreci ve alternatif hareketin
önerdigi ileriyi gören modeller bile Beyaz Adamın -hem Bau
9

hem de Dogunun endüstriyel uluslarının-fikri ufku ve de so
mut hayau içinde tuzaga sıkışıp kaldı (Bahro 1979, Ullrich
1979, Huber 1980, 1982, Gorz 1980) .
Bu yeni modellerin ve tasarımların hemen hepsi, endüstri
yelciligin toplumsal kurumlannın tamamına görünmez bir te
mel olarak hizmet etmeyi sürdüren realitenin iki alanını siste
matik olarak dışlar: kadınlar ve sömürgeler ya da az gelişmiş
toplumlar. Bizim bakış açımıza göre; hem halka açık tarllşma
lar hem de gelecek toplum için geliştirilen modeller, kadınlar
ve sömürgeler sorununa kapalı olmayı sürdürdügü müddetçe
geniş kapsamlı, geçerl i ve dola}'lsıyla hayata geçebilir bir alter
natif bilim teorisi ortaya çıkmayacaktır. Bu kitap, söz konusu
alanlan görünür kılma ve birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini ve
bütünle baglantılannı kapsama dognıltusunda yeni bir sosyal
teorinin oluşumuna katkıda bulunmayı murat ediyor.
Kadın sorununun sömürge sorunuyla ilişkili olduguna ve
her ikisinin de egemen , küresel kapitalist/ataerkil birikim mo
deliyle baglanusı bul unduguna dair farkındalıgımız ansızın
içimize dogmadı ya da çalışmalarımızda birden bire belirmedi.
Bu sorunlar arasındaki sistematik ilişkiyi algılamamız, Üçüncü
Dünya'da (Hindistan ve Latin Amerika'da) uzun yıllar süren
deneyim ve gözlemlerimiz ile Avrupa'da kadın mücadelesi
içinde yer alışımızır:ı ürünüdür. Bu durum, sırasıyla, yeni bir
soru dalgasının eşliginde yeni bir gerçeklik algısına ya da eski
sonılan yeniden ama farklı bir biçimde sormayı zorunlu kıla
rak başka bir biçimde ele almamıza ve mevcut yanıtların pek
çogunun tatmin edici olmaktan uzak oldugunun farkına var
mamıza yol açtı.
Üçüncü Dünya'da yoksul lugun varlıgı ve artışına ilişkin
mevcut açıklamaların eksikligi, bu ülkelerdeki kadınların ve
köylülerin, yani nüfusun çogunlugunun, durumuna yüzümü
zü döner dönmez apaçık hale geldi . Her iki grup da ulusal
-özellikle kadınlar uluslararası- istatistiklerde sayılabildiler,
fakat teorik tahlillerde mevcut degildiler. Üçüncü Dünya'da
kadıniann durumuna ilişkin yapılan araştırmaların , kalkınma
olarak kabul edilmiş şeylerin kadınlar üzerinde olumsuz etkisi
10

oldugunu açıga çıkannaya başlaması 1970'\ere kadar mümkün
olmadı (Boserup 1970). Çalışma hayatı, egitim, saglık ve poli
tik katılım açısından kadın ların durumu tamamıyla kötüye
gitmişti. Bu durum, azgelişmiş ülkelerin halklarının hepsini
ilerietmeye çabaladıgını iddia eden bir kalkınma politikasıyla
nasıl uzlaşabilirdi?
Aksine, sözde gelişmiş bir ülkede, Kuzeydeki kadın müca
deleleriyle olan ilişkimiz, bize gösterdi ki kadınların sömürüi
mesi ve ezilmesi, özellikle kadına yönelik cinsiyetçi şiddet, ka
tiyen geçmiş zamanların , geri kalmış bir çagın izleri degildi.
Tersine, kapitalizmin günümüzdeki işley işinin vazgeçilmez
ögeleriydi. Bireysel özgürlüge dayandıgı, herkese mutluluk ve
refah vaat ettigi söylenen bir ekonomik ve toplumsal sistem
nasıl olur da, kadınların özgürlüklerden mahrumiyetini ve
eşitsizligini sürdürebilirdi? Nasıl oluyor da barışçıl oldugu
söylenen bu sistem içinde kadına yönelik şiddet artıyordu?
Görünen o ki burjuva ve Marksist kurarncıların bu meseleye
dair söyleyecek sözleri pek azdı. Gelişmiş ve az gelişmiş top
lumların tahlillerinde gerçekligin bütün alanlarının olmayışı
bizi "Neden?" sorusunu sormaya yöneltti.
" Ö teki kadınlar", yani Üçüncü Dünya kadınları , üzerine
yapugı mız araştırma kendi durumumuza yönelik eleştirel bir
duruş geliştinnemizi sagladı. Asya ve Latin Amerika'da karşı
laşugımız maşizmin ve erkek egemenliginin çeşitli biçimleri
nin azgelişmişligin karakteristigi olduguna inanarak yola çı
karken, kendi durumumuzun bütünüyle farklı olmadıgını çok
geçmeden fark ettik. Ve en önemli keşfimizi; yani, cinsiyetçilik
ve ataerkilligin geri kalmışlıga işaret etmesi bir yana, bilakis
endüstriyel sistemin ve onun birikim modelinin ideolojik ve
kurumsal destekleri oldugu keşfini yapmamız, erkek egemen
liginin tarihsel köklerine ilişkin daha ayrıntılı bir araştırmaya
girişirken oldu.
Kadın olarak kendi yaşadıgımız sorunlar, Üçüncü Dün
ya'da yaşayan kadı niann (ve köylülerin) durumunu daha iyi
anlamamızı sagladı. Onların yaşadıgı ezilme ve sömürüye,
kendi yaşam tecrübemizin tamamıyla dışında veya yabancı
11

bir şey olarak tanıklık etmekten bizi alıkoydugu gibi aynı za
manda hem bizi birleştiren hem de ayıran şeyleri görebildik.
Bu "öteki" algısı aynı zamanda, gelişmiş dünyada dogal ve
normal varsayılan toplumsal ilişkileri ve Üçüncü Dünya'da
anormal varsayılan, özellikle kadın-erkek arasındaki toplum
sal i lişkileri sorgulamak için bize eleştirel bir mesafe kazan
dırdı. Bu dışandan bakış bundan dolayı, içeriden -ve aşagı
dan- bakışa neden oldu; dogrusu cinsler arasında egemen
olan ilişkinin kavranabilecegi ve eleşlirilebilecegi tek duruş
noktası burasıdır.
Yine de, dünyanın muhtelif bölgelerini ve kadın-erkek iliş
kisinin iki tarafını, birbirleriyle olan ilişkilerinden ziyade tecrit
halinde incelerneyi sürdürdügümüz sürece kavrama gücümüz
fazla ilerleme kaydedemez. Bu dernektir ki geri kalmışlık ol
madan gelişme var olmaz, yoksulluk olmadan servet var ol
maz ve erkek egernenligi kadınların bagımhhgı ve itaatkarhgı
olmaksızın var olmaz. Bu kitabı oluşturan yazılar, bu ilişkileri
ve baglamılan gözden geçirme çabası içindedir.
Bu gayret esnasında, yine de, şimdiye dek ihmal ediimiş
alanları -kadınlar ve sörnürgeler- mevcut teOrilerin üzerine
basitçe ekleyerneyiz: Kadınları ve sömürgeleri sonradan geli
şigüzel eklemek eksik bir teoriyi tam yapmaya yetmez. Ihmal
edilmiş alanların dahil edilmesi, yeni çelişki ve ilişkileri mer
keze yerleştirerek eski toplumsal teorileri kökten dönüştürür.
Ö rnegi n , bir zamanlar temel ilişki olarak görülen ücretli
emek ve sermaye ilişkisi; ücretli ve ücretsiz emek arasındaki
çelişkinin eklenmesiyle, şimdi giderek genel olarak insan
emegi (ücretsiz ernek de dahil) ve sermaye arasındaki çok
daha geniş kapsamlı bir çelişkinin sadece bir parçası olarak
görülüyor. Ekolojistler, ekonomik büyüme ve çevrenin tahri
bi arasındaki çelişkiyi teorilerinin merkezine yerleştirdi. Or
todoks Marksizm'in teorik ve kavramsal aygllı , bu nedenle,
kapitalizmin bu yeni eleştirisi nin talepleri karşısında artık
yeterli degildir.
Marksist toplum teorisi özünde, ezilme ve sömürünün ye
nilmesi dolayısıyla toplumsal gelişme ve sosyalizme ulaşma12

nın üretici güçlerin ortaya çıkması ve gelişmesine bagh oldugu
varsayımına dayanır. Bu ilerlemenin rnotorunu, üretim ilişki
leri yani mülkiyet ilişkileri ile genellikle teknolojik ilerleme
olarak yorumlanan üretici güçlerin gelişmesi arasındaki çelişki
oluşturur. Bu süreç içinde tarihsel özneyi, genel çıkarları en
fazla temsil ettigi iddiasıyla rnülksüz ücretli işçiler oluşturur.
Sömürülmeleri yani ürettikleri artı degere üretim araçlan sa
hiplerince el konul ması, hem artı deger üretiminin hem de
sermaye birikiminin veya geleneksel ekonomik terminolojiyi
kullanırsak büyümenin kaynagı olarak görülür. Kadıniann ve
sömürgelerin sömürüsü ve onlann ernegine ve ürününe aç
gözlü el koyma, bu tabiilde bütünün parçasını oluşturan bir
rol oynamaz. 'Temel" üretim ilişkisi, yani ücretli emek/serma
ye ilişkisi tahlilinde dışanda bırakılırlar ve özel bir bakış açısı
na ihtiyaç duyan "marjinal gruplar", "çevre" [periphery], "az
gelişmiş' vesaire yaftasım taşırlar. Bunun arkasında saklı olan
ve hem Marksist hem de burjuva kurarncıların paylaşugı nos
yon; önce bu gibi "grupların" "gelişme" ile baglantısını yalnız
ca üretici güçlerin ileri gidişi vasıtasıyla kurabilecegi ve ikinci
si böyle bir gelişmenin Avrupa örnegini model alacagı, yani sa
nayileşme ve modernleşme biçimini alacagıdır.
Bu tutuma başlıq. çagdaş eleştiriler kadın hareketi ile çevre
ci ve alternatif toplumsal hareketlerden gelmektedir. Üretici
güçlerin dizginsiz gelişmesine ve sınırsız büyümeye dayalt bir
toplumsal modelin, "sosyalist" bir hayatın üzerine kurulacagı
temelleri yıkacagı iddialan oldukça yerindedir. Insanın doga
üzerindeki eyleminin sınırları oldugunun; doga sınırsız olma
dıgı ve insanlar da onun bir parçası olduklan için doganın geri
teptiginin farkına vardılar. Bu gruplar, üretici güçlerin gelişi
minin sômürücü karakterini ve doganın hükmedilecek ve sö
mürülecek basit bir maddeye indirgenmesini eleştiriyorlar. Ot
to Ullrich, "üretici güçlerin gelişmesinin" sosyalizmi imkansız
kılacak bir all limiti olmamasına karşın, kesinlikle bir üst li
mili oldugunu savundu (Ullrich 1980, 102) .
Bununla birlikte, çevreci ve alternatif hareketin endüstriyel
sistem ve büyüme modeli eleştirisi, kadın-erkek arasındaki ve
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endüstriyel ülkelerle Üçüncü Dünya arasındaki ilişkiyi de göz
den kaçırır. Endüstriyel sistemin yapugı evrensel yıkıma veri
len karşılık çogu kez, ya Kuzeydeki ya da daha çok Güney Av
rupa ve Üçüncü Dünya ülkelerindeki alternatif üretim biçim
lerinde aranan "bütün" ve "saP' bir doga arzusundan ibarettir.
Fakat bu örtük doga romantizmi, aydınlatmaktan daha çok
gizlerneye hizmet eder. Ekolojik gıda ve Üçüncü Dünya dük
kaniarında satılan "dogal" ürünler, Asya ve Afrika'nın el doku
ma giysileri de metadu: Sömürü ilişkilerini ve özellikle "ucuz
emek ülkeleri" diye adlandırılan ülkelerde yaşayan kadınların
ve çocukların olaganüstü sömürüsünü bill urlaşurır ve cisim
leştirir. Bu "alternatif pazar" , kapitalist dünya pazarının bir
parçasıdır ve sömürgeler en ucuz üreticilerdir. "Alternatif tu
rizm" de, sadece Alman markınm, ABD dolannın veya pound
sterlinin uluslararası satınalma gücünün fazla olmasından do
layı olanaklıdır.
Aynı şekilde çevreci analizler de, kadın işgücünün sömürül
mesini dışlar. Toplumsal ve cinsel işbölümünü yeniden yapı
landırma, merkezi bir sorun degildir. Çevreci ve alternatif ha
reket kadın-erkek arası ndaki ve endüstrileşmiş ülkelerle
Üçüncü Dünya arasındaki ilişkileri maddi ilişkiler ya da üretim
ilişkileri olarak degil, ahlaki ilişkiler olarak görü.r. Bu bakım
dan geleneksel ekonomik ya da Marksist tahlillerden öz olarak
farklı degildir. Eger tahlillerinde kadınlardan sona iliştirilmiş
olarak bahsederlerse, Üçüncü Dünya'daki yoksullugun da, ka
dınlarla birlikte, unutulmaması gerekligine işaret edebilirler.
Kadınlara her deginme, endüstriyel sistemin bolluk ve aşırı
üretiminin özünde kadınların ve sömürgelerin sömürüsünün
yamgı gerçeginin kavranmasından ziyade, vicdan rahatsızlıgı
nın bir sonucu gibi görünür.
Bu dışianmış yaratıkların -kadınlar ve sömürgeler- paylaş
tıkları şey nedir? Birincisi, her ikisi de toplumsal üretim de
nen şeyin dışında tanımlanır ve "doga alemi" içine yerleştiri
lir ya da daha dogru bir ifadeyle, ind irgenir, çünkü sözde
"geri kalmış" doga fikri kapitalizm öncesinde ortaya çıkma
dı. Kadınların "dogaya" erkeklerden daha yakın oldugu gö14

rüşü burjuva toplumlarının yükselişi ile ortaya çıktı ve 19.
ve 20. yüzyıll arda alun çagını yaşad ı (Guillaurnin, 1978;
Griffin, 1978).
Bu süreçte kadınlar "iyi" ve "kötü", "medeni" ve "yabani",
"uysal" ya da "evcil" olanlar diye bölündü (Heinsohn et al
1 979) . Ehrenreich ve English ( 1 975) ile Bock ve Duden'in
( 1977) gösterdi&i gibi, "iyi" kadının evrensel modeli olarak
evcilleştirilmiş ev kadını yarauldı. "Kötü" (vahşi, yabani, me
denileşrnemiş ve geri kalmış) kadınlar, işçilerin ve köylülerin
kadınlan olarak görüldüler; Bu yafta daha sonra sömürgeleşli
rilmiş halkların kadıniarına geçti . Paradoksal olarak yine de
-uysal olan ve olmayan- kadınlar, dış do&ayla birlikte mutlu
luk ve iyilik beklentilerinin odak noktası oldu. Onlardan en
geniş anlarnda yaşamı üretmeleri beklendi. Kadınlar yalnızca
gelecek kuşak ücretli işçileri dogurup baknıakla kalmayacak,
fakat aynı zamanda bitkin ve yabancılaşmış ücretli işçilerin in
sanlığını tekrar kazanabildikleri bir "do&a" rezervi olarak evi
ve özel alanı da devam ettireceklerdi.
"lyi" ve "kötü", "medeni" ve "yabani", "ilerici" ve "geri" bö
lünrnesinin mekanizması, Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın
fethedilen ve boyunduruk altına alınan bölgelerine de aynen
uygulandı. Bunlar da "doganın" içinde tanımlandı; "medeni
yete" yükselişleri ve "medeni" ulus statüleri, öteki toprakların
ve toplumlarm "ilkel" ilan edilmesini gerektiren, yeryüzünün
ve sermayenin beyaz hükümdarlarının "do&a"sı durumuna ge
lirildiler. Marta M arnozai'nin, Alman sömürge yöneticilerinin
kendi tebaalarıyla ve özellikle onları n arasındaki kadınlarla
ilişkileri konusunda yapugı araşurma, A frika ve Asya kadınla
rının "do&alaşurılmasınrn" beyaz Alman kadınların "medeni"
burj uva hanımları statüsüne yükselmesi ile yakından baglanıı
lı oldugunu ortaya koydu (Mamozai, 1 982) .
Bu yöntem, geriligin de&il, sistematik dışlama veya sömurge
leştinnenin bir örnegini oluşturur. Kadınlar ve boyunduruk al
una alınan halklar, (erkek) ücretli işçilerden ve kapitalistler
den müteşekkil düzgün topluma ait de&ilrniş gibi tahayyül
edilirler. Daha çok, üretim araçlan veya su , hava ve toprak gibi
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"dogal kaynak" muamelesi görürler. Bu söm ürgeleştirmenin
gerisinde yatan ekonomik manuga göre, kadınlar (insan üre
ten bir "üretim aracı" olarak) ve toprak, sermayenin hiçbir şe
kilde üretemeyecegi metalardır. Bu yüzden kadınlar ve toprak
üzerindeki kontrol , sömürüye dayalı her sistemin temelini
oluşturur. En önemli şey, bu "üretim araçlarına" sahip olmak
tır; onlarla kurulan bir ele geçimıe ilişkisidir. Bu, ü-cretli emek
le sermaye arasındaki temel üretim ilişkisinin onaya çıkışının
ön koşuludur ve sırasıyla kadıniann ve sömürgelerin "dogal
kaynaklar" gibi ele geçiTilmesine izin verir.
Bu sömürgeleştirme sürecine maruz kalanlar açısından bu
ele geçirme ilişkisi; soygun, gasp etme ve hayatlarının temel
den yıkımı demektir. Bu ilişkiyi dayatma ve sürdürme aracı
her yerde şiddettir. Üstelik çogunlukla dogrudan şiddettir ve
ancak yüzeysel biçimde ve "medeniyetin" sadece birkaç mer
kezinde yapısal nitelikte bir şiddet haline gelir. Bu nedenle,
ırkçıhgın, cinsiyetçiligin ve faşizmin ülküleri ugruna kadınlan
ve fethedilen halkları sömürgeleştinne süreçlerini incelemeli
yiz. Sömürgeleştirilmişlere -yani ele geçirilmişlere- yönelik
şiddet , özünde güya "verimli" olan büyÜ me· modelinin yıkıl
masıyla orantılı hızda artacaktır.
Bu kitaptaki bölümler, tahtilimizi oluşturma sürecini yansı
tan, belirli bir kronolojik sırayı takip ediyor. lik beşi 1978 ve
1980 yıllan arasında yazıldı ve son dördü ise 1980 ila 1983
yıllan arasında ortaya çıkıı. Denemeleri gruplara ayıran terna
lara bakıldıgında bu tahtilin kuramsal boyutlan şu şekilde or
taya çıkıyor:
l. Kapitalizm ve Kadın Emegi;
2. Kadıniann ve Doganın Sömürgeleşmesi ve
3. Kadıniann Mücadelesi ve Sermayenin Politikası.
lik denemeler, feminist hareket içinde sürdürülen ev işi ko
nusundaki tartışma baglamının yanı sıra, 1970'lerde solcular
arasında yapılan emperyalizm, azgelişmişlik ve sömürge tartış
malarını da kapsayan bir baglarnda kaleme alındı. Batı'daki ev
işi tartışmasının tersine, ev işinin bugüne kadar kendisini
"unutmuş" olan Marksist teoriye e ntegrasyonu asıl ilgi alanı16

mtz degildi. Bizim asıl ilgi alanımız, kapitalizmin yalnızca üc
retli emek ve sermaye arasındaki i lişkiden ibaret olmadıgını
göstermekti. Ev işinin ve sömürgelerde geçim araçlan üretici
lerinin karşılıgı ödenmeyen işgücünün tahlili, kapitalizmin
yaygın algılanışının temelden eleştirisine yol açar.
Kadın hareketinde ve tartışmalannda yer almamız ve Üçün
cü Dünya ülkelerindeki deneyimlerimizden başka, tahlilleri
ınizi geliştirmek için bize önemli bir itici güç saglayan Rosa
Luxemburg'un sermaye birikimine ilişkin çalışmasıdır. Emper
yalizmi Marksçı birikim şemasına uydurmaya ugraşırken, ser
maye birikimi ya da sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi
nin sadece kapitalist-"olmayan" toplumsal tabaka ve çevreler
olarak adlandırdıgı şey temelinde mümkün oldugunu bulmuş
tu. Söz konusu toplumsal tabaka ve çevreler bu süreç içinde
hem sömürülür hem de onadan kaldırılır. Çogunlukla Avrupa
ve ABD'deki köylülerin "dogal ekonomilerini" ve bunların ti
pik örnegi olan sömfırgeleri hesaba katmışu.
Fakat bu toplumsal tabaka ve çevrelerin, Marksçı birikim
şeması içinde yeri yoktu. Benzer bir ihmali Avrupa ve A BD'de
ev işi söz konusu oldugunda gözlemledik. Ve yine de, Batılı
ev kadı nlarının ücretsiz emeginin ve küçük köylülerle sö
mürgelerdeki diger geçim aracı üre ticilerinin ücretlerinin
ödenmeksizin ya da düşük ücretlerle çalışmalarının, klasik
sermaye-ücretli emek ilişkisinin inşasına gizli bir temel teşkil
ettiginden kimsenin şüphesi olamazdı. Kapitalizmin, dogru
dan şiddet, soygun ve aşın sömürüye dayalı "surekli ilkel bi
rikim" süreciyle, ücretli işçilerin "bilimsel" sömürüsüne da
yalı sözde "'kapitalist birikim" sürecini daima "'ekonomik
zor" kullanarak birleştirdigi gerçegini göz önünde bulundu
rarak Rosa Luxemburg'un tahlilini genişlenik. Kadınlar, sö
mürgeler ve doga, bu sürekli ilkel birikim sürecinin ana he
defieridir.
Onların aşırı sömfırüsü, geçmişte ve bugün hala fıcretli işçi
lerin sömürüsünün ön koşulu oldugu için, onlara Rosa Lu
xemburg'un yapugı gibi kapitalist-"olmayan" toplumsal taba
ka ve çevreler demek dogru degildir. Kapitalizm her iki süreci
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de içerir. Sermaye birikimi, birbiriyle etkileşim halinde birkaç
üretim ilişkisine dayanır ve bunlar arasında ücretli emek iliş
kisi sadece en ayrıcalıklı alandır.
Bu fikirleri ilk olarak Claudia von Werlhof "Kadın Emegi,
Ekonomi Politigin Eleştirisindeki Kör Nokta" adlı yazısında
(l. bölüm) ayrınuh biçimde açıkladı. Von Werlhof, " Mer
kez"deki ev kadınlarının ve "çevre"deki küçük köylülerin
Marksist sömüru ve birikim tahlillerinde sadece "unutul muş"
olmakla kalmadıgını, fakat "ekonomi" diye tanımlanan şey
den sistematik olarak dışlanmalarının beyaz (erkek) ücretli
işçinin "yükselişi" ve sözde ''egemen" ilişki olarak tanımla
nan sermaye-ücretli emek il işkisi için gerekli bir önkoşul ol
dugunu iddia ediyor. Böylesi bir tahlil aynı zamanda yaygın
olan iki sınını şemayı da sorgulamaktadır. Kapitalist toplum
sadece (temel olarak) kapitalistlerden ve çoğunlukla beyaz,
(erkek) ücretli işçilerden oluşmaz. Kapitalist sömürü pirami
dinde en az üç katman vardır: kapitalistler, ücretli işçiler (ço
ğunlukla beyaz ve erkek) ve (çogunlukla kadın) ücretsiz işçi
ler, ev kadınlan ile (kadın ve erkek) sömürgelerdeki geçim
aracı üreticileri.
Maria Mies bu tahtile dayanarak "Kapitalist Gelişme ve Ge
çim Araçlan Üretimi: Hindistan'da Kırsal Kesim Kadınları" (2.
bölüm) konulu yazısında, kapitalist kalkınmanın yoksul kır
kadınlarının yaşam ve çalışma koşulları üzerindeki etkilerini
inceliyor. Hindistan'daki kalkınma sürecine ilişkin yaptıgı tah
lilin en önemli sonucu; yaşam ve ekonomi alanlarının kapila
list pazar ekonomisine daha fazla entegrasyonunun kadınların
durumunu şimdiye kadar hiç de iyileştirmediği, hana tersine,
hayatta kalma şanslarını ve beşeri hayalt her yerde kötüleştir
diğidir. Bu, özellikle yoksul, kırsal kesimdeki geçim araçları
üreticileri için geçerlidir. Söz konusu kötüye gidiş, kimi "kapi
talizm öncesi gerilik" ya da "feodalizm"in değil, tersine kapita
list modernleşmenin kaçınılmaz sonucudur.
3. bölümde Veronika Bennholdt-Thomsen "Yoksullara Ya u
rı m" ile, uluslararası kalkınma kuruluşlarının -burada Dünya
Bankası- politikalarının, özellikle köyltı kadınlar da dahil ol18

mak üzere küçük köylülerin (aile çiftçilerinin) ücretsiz işgü
cünün "de�eri"nin nasıl farkına vardı�ını gösteriyor. Bu ba
kımdan uluslararası finansın kurarncıları ile politika üretenleri
ve onların uygulamaları, sol kanattan gelen eleştirilerin sınırlı
kavrayışının çok ilerisindedir. Mu tlak yoksul lu�a karşı bir
strateji kisvesi altında, uluslararası kuruluşlardan başka devlet
kuruluşlan da küçük mali yatırımlarla, Üçüncü Dünya köylü
lü�ünün hem geçim kaynakları hem de geçi mini sa�layan
eme�i üzerinde kontrol ve güvenle tutunaca�ı bir destek sa�
layabilir. Bu stratejinin birincil amacı mutlak yoksullugun or
tadan kaldmiması degi l, fakat yoksulların "az kullanılan ya da
kullanılmayan" bütün emek kapasitesini "üretken" bir biçim
de mümkün oldugu kadar kullanmaktır ki bu da birikim süre
ci için karlılık anlamına gelir. Bu poli tikanın yaşama geçiril
mesinin başlıca aracı "gelir üreten faaliyetler" ve diger projeler
için saglanan küçük kredilerdir. Veronika Benııholdt-Thom
sen, karşılıgı ödenmeyen, düşük ücretli ya da ücretsiz emegin
hiç de yeni bir fenomen olmadıgını, hatta başından beri kapi
talist gelişmenin her yerde kendine özgü bir parçası oldu�unu
kanıtlamaya çalışır. Ona göre; toplum kuramının cinsiyetçi ve
ırkçı önyargıları bu gerçekligin tanınmasını bugüne kadar en
gelledi. Bennholdt-Thomsen, ayrıntılı teorik tezlerle bu çık
maz sokagın dışında bir yol önermektedir.
Kitabın ikinci bölümü, cinsiyete dayalı işbölümünün tarih
sel ve toplumsal köklerinin tahlili; çagdaş "doga" ve "toplum"
kavramlannın teorik kökenieri ile ataerkil-kapitalist ilişkilerin
kuruluşu ve ilerletilmesinde şiddetin yeri üzerinde yogunlaş
maktadır. Bu süreçlerin ve yapıların tahlilinde, sömürgeleştir
me kavramı önemli bir rol oynar.
Maria Mies 4. bölümde "Cinsiyete Dayalı lşbö lümünün
Sosyal Kökenleri" ile, asimetrik ve hiyerarşik bir cinsiyete da
yalı işbölümünün kökenierine ilişkin ve genellikle cinsiyetie
rin antropoloj ik ve sosyolojik teorilerinde yer alan biyolojik
ve cinsiyetçi önyargıları aşmaya çalışan bir açıklama sunuyor.
Mies, en sonunda erkegin kadınlar üzerindeki egemenliginin
ortaya çıkmasının, bazı erkeklerin ya da erkek gruplarının si19

lahlar üzerinde tekel oluşturmaya muktedir olmasına ilişkin
tarihsel gerçekl ikten kaynaklandıgını kanıtlamaya çalışıyor.
Erkekler, silahlar marifetiyle, doga, kadınlar ve aynı zamanda
kendi bedenleri ile kurdukları ilişkiyi sonunda, birlikte çalış
ma ve karşılıklı bir i lişkiden sömürü ve yagmanın tek-taraflı
ilişkisine dönüştürdüler. Ele geçirmenin bu yagmacı tarzı
(çünkü üretim tarzı degildi), soygun ve savaşın çalışmaksızın
servet ve "fazla" biriktirmenin en hızlı yolu olması açısından,
kadınların dogayla kurdugu üretici ve işbirl igine dayalı etki
leşimden "daha başarılı" çıktı. Ilk olarak erkeklerle kadınlar
arasında kurulan bu yagrnacı il işki, tarih boyunca ortaya çı
kacak sömürüye dayalı bütün ilişkilerin paradigrnası oldu .
Esas olarak şiddet içeren b u ilişki, kapitalizmin egemenligi al
tında ortadan kaldınlınadı; sadece hafiOetildi. Tarihsel olarak,
bu şiddet, kadınların kendi bedenleri üzerindeki özerkligini
yok etmek için Avrupa'da cadı-avında ve halkların kendi top
rakları ve geçim araçları üretimiyle olan özerk ilişkilerini yok
etmek için sömürgelerde kullanıldı. Her iki süreç de aşagı yu
karı aynı dönernde yaşandı. Beyaz (erkek) ücretli işçi, biçim
sel olarak "özgür" proletarya statusüne ancak bu "prelüd"ün
arkasından ve fakat sadece kadınların ev-kadınlaştırılması ve
başka halkların sömürgeleştirilmesi yoluyla "yükselebildi".
Kad ın lara ve sömürgelere yönelik " ekonomi dışı şiddet",
"ekonomik zora" dayalı ücret-emek ilişkisinin kurulmasının
temeli olarak kaldı.
Bu tahlil baglamında, 5. bölümdeki Claudia von We rl
hof'un "Kapitalist Toplumda Doga ve Toplum Kavramı" , ka
pitalizmde ortaya çıktıkları biçimiyle "doga" ve "topl um" ara
sındaki çelişkili ilişkiyi tartışıyor. Kapitalizmin doguşuyla ya
raulan "doga" kavramının, doganın ekonomik bir tanımına,
maliyetlerden muaf, yani sınırsız biçimde ele geçirilmesi ser
best olan her şeyin "doga" olarak tanımlanmasına dayandıgı
nı iddia eder. O halde bu kavram kadınları, dünyayı, suyu ve
diger "dogal kaynaklar" ile yerli halkları, topragı ve sömürge
l erdeki halkları da içeriyordu. Ö te yandan bu "doga" , cansız
sermayeye dönüştürülecek "yaşam", canlı insanlar ve madde20

!erin sonsuz saglayıcısı idi. Bu süreçte doga giderek daha fazla
tahrip edilmesine karşın, bu, medeni toplumun oluşmasmın
ön koşulu olarak degerlendirildi. Bununla birlikte, doga, ka
pitalist birikim sürecinin ve cansız sermayenin sonsuza kadar
büyümesinin ön koşulu olarak kalırken, kapitalizmin kendisi
"dogayı" yeniden yaratmak zorundadır. Dogal bilimler ve tek
nolojik buluşlar aracılıgıyla surekli yapılmakta olan şey bu
dur. Yine de, sermaye ile doga veya "toplum" ile "doga" ara
sındaki esas olarak uzlaşmaz (antagonistl ilişki bu ele geçir
me tarzı içinde aşılamaz.
Veronika Bennholdt-Thomsen, 6. bölümde "Kadın Emegi ve
Kadına Yönelik Şiddet" ile medeni toplumda şiddetin rolüne
ilişkin bu tartışmayı sürdürüyor. Modem toplumda şiddet, eko
nomi dışı bir faktör olmaktan öte, ekonominin içsel bir parçası
nı teşkil eder. Bu, (klasik) sömürgecilikle birlikte sona ermedi.
Bennholdt-Thomsen, kapitalizmin kadın emegi üzerindeki ege
menliginde dogrudan şiddet olmaksızın işleyemeyecegini gös
teriyor. Kapitalist işbölümü bizzat cinsiyetçidir; yani cinsiyetçi
lik bu "üretim" tarzının ya da. daha dogru bir ifadeyle, ele geçir
mc tarzının işleyebilmesi için temel oluşturur. Kölelik ya da
zorla çalışurmada oldugu gibi şiddet aracılıgıyla sürekliligi gü
vence altına alınır. Açık ve gizli, dogrudan ve yapısal şiddet, ka
dınları ezilmiş bir toplumsal konuma mecbur eder. Aslında, on
ların emegi bu yüzden her yerde, zorla çalıştınlan emektir. Bu
ilişkiler, erkek sadizmine özgü birtakım şeyler degil, kadma yö
nelik şiddetin artmasının kökeninde yatan nedenlerdir.
Ü çüncü bölüm, bir taraftan genel olarak kadınlar karşısında
sermayenin izledigi politikalann yeni yönelimleri üzerine odak
lanırken, öte yandan özellikle Ü çüncü Dünya'da kadıniann bu
politikalara karşı direnişi ve mücadelesi üzerinde duruyor.
7. bölümde Maria Mies "Hindistan Kırsalında Sınıf Mücade
leleri ve Kadıniann Mücadeleleri" ile, yoksul kır işçisi kadınla
rın örgütlenme sürecini ve hem kocalannın cinsel baskısına,
hem de toprak sahiplerinin sömürü ve tacizine karşı mücade
lelerini anlatarak, kır kökenli yoksul kadınlar için sınıfsal sö
mürü ve ezilmenin, ataerkil sömürü ve ezilmeyle yakından
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ilişkili oldugunu ve bu yüzden birine karşı verdikleri mücade
lenin diğerine karşı verdikleri mücadeleden aynlamayacagını
örneklerle gösteriyor. Bu örnekle, Ortodoks Marksist parti ve
örgütler tarafından yaygın olarak kabul edilen görüşün, yani
erkeğin ezmesine karşı direnişin sınıf mücadelesine tabi olma
sı ve ondan zaman ve mekan bakımından ayrılması gerektiği
fikrinin aksine, yoksul köylülerin bir sınıf olarak gücünün her
iki mücadelenin birleştirilmesiyle zayıOamadığını, tersine,
güçlendiğini gösteriyor.
8. bölümde Veronika Bennholdt-Thomsen, kadın emeğinin
zorla kullanılmasının özel modem biçiminin, yani ev kadını
nın, bütün dünyada ve özellikle Üçüncü Dünya'da yayılması
nı sağlayan mekanizmaları tanımlıyor. "Ev Kadınları Neden
Üçüncü Dünya'da da Hala Yaratılıyor?" yazısında ev kadını
modelinin kadınla ilgili kalkınma programlarının ve politika
lannın çoğunun teorik özünü oluşturdugunu kanıtlıyor. Ev
kadını olarak tanımlanmak, kadınların fiilen yalnızca evde
çalışması anlamına gelmez; "ev" her halükarda ne anlama ge
lir? Arabanın ön camı, bir kulübe, bir kaldırım mı? Şu ·anla
ma gelir: Ücretsiz ya da az ücretle herhangi bir işi herhangi
bir anda ve herhangi bir yerde yapmak zorunda olmaları ve
"ekmek kazanan" bir erkeğe maddi olarak bağımlı sayılmala
n gerçeğinden hareketle, böyle bir erkek olup olmadığına ya
da aileye "ekmek" getirip getiremerliğine bakılmaksızın, bu
düşük ücretin haklı gösterilmesi demektir. Kadınların ev-ka
dınlaşurılması bu açıdan aynı zamanda geçinmeleri için gere
ken, sahip oldukları kaynakların kadınlardan çalınması, sos
yal ağlarının yıkılınası ve böylece atomize edilmeleri anlamı
na da gelir.
Kitabın son bölümünde "Proletarya Öldü: Yaşasın Ev Ka
dınları!" ile Claudia von Werlhof, Üçüncü Dünya ülkelerinde
gözlemlemiş olduğumuz yapıların ve ilişkilerin giderek Birin
ci Dünya ülkelerinde yeniden kurulduğunu iddia ediyor.
Uluslararası ve ulusal sermaye, kendi birikim krizini çözmek
için şimdiye kadar gizli olan ev kadınlarının üretim ilişkileri
nin şimdi açıktan açığa propagandasını, bu kez yalnızca işgü22

cünün yeniden üretilmesi için degil, aynı zamanda metaların
üretimi için, büyüme krizinin derdine deva olarak yapıyor.
Verimlileştirme ve otomasyon giderek "özgür" proletaryayı
gereksizleştiriyor ve onunla birlikte gelen, özgür, demokra
tik, erkek, beyaz ücretli işçi; kapitalizmi devirecek tarihsel
özne modelinin evrenselleşmesine dayalı "gelecek imajı" kay
boluyor. Proletarya kayboluyar çünkü o; a) çok pahalı, b) ye
terince "üretken" degil. Ev-kadınlaşmış emek; yani, ev işinin
tipik özelliklerini taşıyan, yani sendikalarca ya da iş huku
kunca konınmayan, herhangi bir zamanda herhangi bir fiyata
elde edilebilen, "gelir üreten faaliyetler"de oldugu gibi "çalış
ma" olarak degil ama "faaliyet" olarak kabul edilen, yalıtılmış
ve örgütsüz vs. demek olan emek, giuikçe artarak onun yeri
ni alıyor. "Çalışmanın esnekleştirilmesi" sloganı altında, bu
gün sermaye bu modele göre çalışmanın yeniden yapılandır
ması politikası izliyor. Özellikle yeni bilgisayar teknolojileri
ve evde çalışmanın eskilyeni stratejisi ile ilişkili olarak eme
gin ev-kadınlaştırılmasının propagandası yapılıyor. Kadınlar
"formel sektörun" dışındaki bu yeni işgücünün çogunlugunu
oluşturacaktır. Fakat erkekler de kendilerini giderek daha
fazla, böylesi bir ev-kadınlaşmış çalışma ilişkileri agı içinde
bulacaktır. Sermayenin bu yeni stratejisini güdüleyen şeyler
sadece ekonomi degildir. Emegin ev-kadınlaşması bu anlam
da örgütlü (erkek) proletaryanın gücünü kıracak politik bir
stratejidir de. Iş tanımı içine hiçbir zaman ev işini dahil et
meyen sendikalar, sermayenin bu stratejisine karşı koyacak
durumda degildir.
Bu denemelerin kaleme alınmasından bu yana, aynı zaman
da diger alanlan da ilgilendiren bu perspektifin sonuçlan bi
zim için netleşti. Bazıları şunlardır: kapitalist-ataerkil ilişkile
rin ve kadıniann ikincilliginin oluşması, korunması ve yeni
den yapılandırılmasında devletin rolü; sosyal bilim araştırma
ları ve sosyal teorilerin feminist bakış açısıyla temelden bir
eleştiriye tabi tutulması; teknolojinin ve özellikle hem kapita
list hem de sosyalist toplumlarda hüküm süren ataerkil-kapi
talist ilerleme kavramının feminist bir eleştirisi. Sonuncusu
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özellikle yeni üreme teknolojilerin ve genetik mühendisliginin
meydana çıkması ile alakah hale geldi. Üstelik bu tahlil teme
linde feministlerle, çevreci ve alternatif hareketler arasında bir
tanışma ve günümüz krizinden çıkışı ekonominin ikili hale
gelmesinde görenlerin eleştirisi başladı. Bu baglamda, realite
nin bütününü kapsayan bir perspektifin, feminist bir gelecek
toplum perspektifinin geliştirilmesi, bugünün ve yarının acil
görevi haline geldi.
MARIA MIES
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Kad1n Emeği ve Kapitalizm

BIRINCI B O L Ü M

KADlN EMEGI: EKONOMI POliTIGIN
ElEŞTIRISINDEKI KöR NOKTA*
Claudia von Wer/hof

Ekonomi politik, farklı insan topluluklarının ürettigi ve
mübadele etligi koşullar ve biçimlerin ve ürünlerin her
devirde bu koşullar ve biçimlere uygun şartlarda dagıul
masının bilimi olarak, [yani) bu genişletilmiş anlamda,
henüz oluşmaktadır. Ekonomi hakkında şimdiye kadar
sahip oldugumuz bilimsel bilginin neredeyse tamarnı ka
pitalist üretim tarzının evrimi ve gelişimiyle sınırlıdır.

Engels'in bu ifadesinin, tarihin akışı boyunca kadınların top
lumsal durumuna uygulanabilir olup olmadıgını incelemek
istiyoruz. "Kadın sorunu" olarak tanımlanan şey yalnızca bi
reysel ve mikro toplumsal ilişkilerin degil, aynı zamanda,
uluslararası ve tarihsel yönleri de olan makro toplumsal iliş
kilerin de konusudur.
Meselenin özellikle bu yönlerine, ilerleyen sayfalarda daha
aynntılı bir biçimde bakılacakur: a) çünkü; cinsiyete dayalı iş
bölümünden bahsetmeksizin, tarihteki çeşitli üretim tarzları
mantıgının nitelendirilmesi ve örneklenmesi olanaklı degildir
ve b) çünkü; "kadın sorunu" temel bir sorun olarak görülme(•) Bu

bölüm ilk olarak şu kaynakta yer almıştır: Beitrage [ılr Feministischen,
Theoric ı.ınd Praxis, No. 1, 1978, s. 18-32.
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dikçe Avrupalı olmayan toplumların gelişiminin ve Ortaçagın
sona ermesinden itibaren bu toplumların Avrupa'yla (ve daha
sonra ABD ve diger merkez olarak adlandınlan ülkelerle) olan
ilişkilerinin kavranması yüzeysel kalmaya mecburdur.
Şimdiye kadar ekonomi politigin hem klasik hem de mo
dern eleştirisinin parametreleri içinde yapılan tartışmaların ,
meselenin bu iki yönüne gösterdigi ilgi yetersizdi. Feministler
de bu hususu neredeyse hiç dikkate almadılar.
Üretim tarzlan ve uluslararası ilişkilerin tanırnma ilişkin gün
cel tartışmanın, gerçekten farkında olmadan sürekli kadın soru
nunun etrafında dönüp durması o yüzden sürpriz degildir. Bir
birine bu kadar yakın olmasına karşın, mevcut epistemolojik
boşlukların gizli kalmasının asıl nedeni belki de beraberindeki
toplumsal ilişkilerin "halkın zihninde anlaşılabilir olduklan hal
de, iç ilişkileri kendilerinden ne denli gizli tutulursa o denli açık

seçik görünür" (Marx, 1959: 77, 81 7) olmasından dolayıdır.

Hatta bu baglarnda ileri sürülen pek çok sorunu aslında ka
dın sorunu olarak gören, özgürleştirici anlayışa karşı bile san
ki bilinçsizce bir direniş gösterilmektedir. (Diger pek çok ya
zarın tersine kadın sorununu açıkça konu edinqıesine rağ
men, bu Meillassoux (1976) için de söz konusudur.) Bu dire
nişe verilecek başka örnekler; Üçüncü Dün}'a'daki üretim tarz
larını (ki biz üretim ilişkileri diyoruz), "heterojenlik" (A. Cor
dova), "hiyerarşi" (S. Amin), karşılıklı ilişki ya da "eklemlen
me" (P.Ph. Rey, E. Terray) ve "eşitsiz gelişme" (E. Mandel) ile
açıklama teşebbüsleridir.
Yine de "geleneksel" ve "modem"in pozilivist ikilemini anım
satan sözde "üretim tarzlan tartışması"nın ("Asya tipi" üretim
tarzı üzerine en son lanışmaya da bakınız) ilerici unsuru, tam
da "kapitalist normlar dediklerinden sapan üretim ilişkilerinde
çalışanlar kimdir?" sorusunun soroldugu noktada durmaktadır.
Yalnızca "homojen" üretim ilişkilerine sahip oldugu söyle
nen sözde Birinci Dünya (Amin , 1975: 236)1 referans alınarak,
"heterojenlik" sorusunun sorulmaması şaşınıcıdır. "Homojenl Senghaas-Knobloch burada bir istisnadır.
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lik" varsayımı yalnızca Avrupa merkezli olmakla ve kapitaliz
mi yüceitmekle kalmaz; hatta bütün diger üretim ilişkilerinin
Birinci Dünya'nın üretim ilişkilerindeki "homojenlik" ile kı
yaslandıgında "çarpık" ve "azgelişmiş" (Ma nde!, ı 970: 25) gö
rülmesinden dolayı cinsiyetçidir de. Çünkü, ücretin işgücü
nün yeniden üretim maliyetinden daha az olması bakımından
işgücünün Birinci Dünya'da da "aşırı" sömürüldügünün ania
şılmasını güçleştirir, hatta inkar eder. Gerçekten de bu alanlar
daki üretimin başka tuhaflıklan bir yana, LOplam çalışma saat
lerinin yarısı asla ödenmemektedir. Bizim "çarpık" ve "azgeliş
miş" halkımız kadınlardır.
Üretim tarzları tartışmasının bir benzeri , bizzat Ü çüncü
Dünya'daki toplumsal ilişkilerin bakış açısından hareketle tar
tışılan emperyalizm teorisi, şimdi oldugu gibi o zaman da, yal
nızca ücretli emek alanı ndaki üretim ilişkilerini göz önüne alır
(Busch ve diger, ı 971; Neusüss, ı 972) ve özellikle dolaşım
alanına yani dünya pazarına takılıp kalır. Bu suretle, sadece
Rosa Luxemburg'un erken yaklaşımının ötesine geçme başan
sı gös.teremedigi gibi, onun emperyalizm teorisini gerçekten
özümseyemez. Çelişkili bir şekilde, Sennaye Birikimi'nde ka
dın sorunu hakkında da yazdıgının farkında olmayan Rosa
Luxemburg şimdiki tartışmaların çogunu önceden tahmin et
mişti. Luxemburg, hem Birinci hem de Üçüncü Dünya'daki
"kapitalist" ve kapitalist-"olmayan" alanların, süren tarihsel
rastlantısını belirtmekle kalmadı, aynı zamanda teorisinin te
melini bu iki alan ve iki dünya arasında varolan ilişkilerin
manugı üzerine kurdu.
Kesin olan

gerçek şudur ki; anı deger Işçilere ya da kapitalisı

lere sauş yaparak degil, ancak böylesi sosyal yapılanmalara ve
kendi üreti mi kapitalist-olmayan toplumsal tabakalara saulır
sa

gerçekleşebilir. (Luxemburg, 1 963: 3 5 1 - I )

Fakat bu kapitalist-"olmayan" üreticiler, b i r ücret karşılıgı
meta üretmeyen bu insanlar kimlerdir? Onlar çogunluktur:
dünyanın her yerindeki ev kadınları , asıl olarak Üçüncü Dün
ya'da kendi geçimieri için üretim yapan her iki cinse mensup
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köylüler, pek çogu yine Ü çüncü Dünya'da yaşayan sözde
"marjinalleşmiş" insanlardan oluşan erkek ve kadın ordusu
(ne yazık ki luxemburg sadece köylüleri dikkate alır). lu
xemburg'a göre, yine de, ne artı degerin gerçekleşmesinden ne
de ortaya çıkışından kapitalistler ve ücretli emekçiler tek baş
larına sorumludur:
Kapitalist-ol mayan yapılar kapitalizme verimli bir toprak sag
lar; daha dogrusu, sermaye bu tür yapıların kalıntılarından
beslenir ve bu kapitalist-olmayan çevreler birikim için vazge
çilmez olmasına karşın, kapitalizm yine de bu yaşama onamı
nı ortadan kaldırma pahasına onu yiyip biLirerek ilerler. Ta
rihsel bakımdan, sermaye birikimi, kapitalist ekonomi ile on
lar olmaksızın varlıgını sürdüremeyecegi kapitalizm öncesine
ait üretim yöntemleri arasında bir tür metabolizmadır; bu
gerçeklerin ışıgında onları çürütür ve asimile eder. Bu yüzden
sermaye ne kapitalist-olmayan yapıların yardımı olmaksızın
birikebilir ne de kendisiyle yan yana varoluşuna tahammül
edebilir. Yalnızca kapitalist-ol mayan yapıların sürekli Vf. redri
ci olarak çözülmesi sermaye birikimini -olanaklı kılar. (Lu
xemburg,

1 973: 4 1 6)

Burada tanımı yapılan şey, tek kelimeyle, sermaye ilişkileri
nin manlıksal ve temel bir parçası olan, kesintisiz "ilk" biri
kim sürecidir. Birinci Dünya'daki ve/veya kentsel bölgelerdeki
birikimi kolayiaştırma amacı taşıyan bu sürecin mekanları,
Üçüncü Dünya ve/veya tarımsal alanlar -eklemeden geçeme
yecegiz- ve hanelerdir.
Bu keşif, yani sözde ilk veya ilkel birikimin Avrupa için feo
dalizmden kapitalizme geçişi sırasında bir bölgeyle sınırlı ta
rihsel ve yalıtılmış bir oluşumdan çok daha fazla önem taşıdı
gının keşfedilmesi, aynı zamanda bugünkü tanışmaların mer
kezi noktalarından birisini oluşturur:
Kapitalist üretim tarzına özgü birikim mekanizmaianna (ge
nişletilmiş yeniden üretime) paralel olarak, ilk birikim meka
nizması hala varlıgını sürdürür. Bu kapitalist dünya sistemi30

nin merkeziyle çevresi [ periferi l arasındaki ilişkiyi karakLeri
ze eder. (Amin, 197 1 : S l)2

Farklı birikim mekanizmalannın "paralelligi" terimi yine de
yerini, sermaye birikiminin farklı evrelerinin birbiri üzerine
inşa edildigi bir süreç tasavvuruna bırakmak zorunda kalacak
tı (Marx, 1939: 504) . Çevredeki ve merkezdeki üretim ilişkile
riyle, çevre ile merkezin arasındaki üretim ilişkileri bu süreç
ten eşit olarak etkilenir; bu Luxemburg'un zaten lahiii eııigi
bir olgudur. Bu sürecin izi sonuna kadar sürülerek, hanenin
içinde mi yoksa dışında mı olduguna bakı lmaksızın, bir er
kekle bir kadın arasındaki mikro-ilişkiye kadar gidilebilirdi.
Luxemburg, tezinde kendisini engelleyecek hiçbir şey bulun
mamasına ragmen, bu kadar ileri gitmedi.
Ö te yandan, "kadın emet1,i" üzerine yapılan tartışmanın yine
de, üreti m tarzıyla ve bir bütün olarak birikimle, bunların
uluslararası belirleyicileriyle baglanıısı henüz kurulmamıştır.
Zira bu kapilalisı-"olmayan" dedikleri üreticilerin ve tüketki
lerin (ev kadınlarının, geçim araçları üreten köylülerin ve ge
nel olarak kentsel ve kırsal bölgelerin marjinal insanlarının)
gerçekte ne yaptıgını kendimize sorarsak. onak karakterisıik
lerinin farkına varabiliriz: Ek bir ücret alsın ya da almasınlar,
genellikle asgari ücretleriyle tek başianna hayatta kalamaya
caklan için (asgari ücret bile kazanamayanlar için böyle bir
tartışmanın bile geregi yoktur) dogrudan kendi tüketimlerine
dönük meta üretmeye (de) zorlanırlar. [ Ö rnegin; hayvan bes
leme ya da bostan yetiştirme, kullanılmış ürünleri yeniden iş
leyerek onlardan yararlanma, genellikle tarımsal ürünlerin ya
da el sanatlarının bir kısmını satma, evlerini kendi başianna
yapıp bakma ve kıyafetleri dikme, ("kendi işini kendin yap")
çocuk bakımı da dahil bütün ev işlerini yapma vesaire) .
Kendi bakış aÇılarından hayatlarını sürdürmelerine hizmet
eden şey, sermayenin bakış aç ısından işgücünün yeniden üre
timidir. Haııa sermayenin ücretli emek olarak bu işgücüne ya
da hepsine birden ihtiyacı olmadıgı ya da yalnızca belirli ara2 A.G. Frank ve E. Seiıghaas-Knobloch ile karşılaştmn.
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lıklarla (genellikle yaşamın en iyi döneminde, yani gençlik yıl
larında) ihtiyaç duydugu zamanlarda bile, "marjinal kitle"nin
bu yedek havuzundan her an, her şekilde ve elbette ucuz ola
rak, üretimi ve yeniden üretimi için geçimini saglamak zorun
da kalmadan istifade edebilir.
Kapitalist-"olmayan" dedikleri bu ilişki (kapi talist-"olma
yan" çünkü ücretli emegin dışında) yani yaşamın (sermaye
için potansiyel-meta olan işgücünün) ücretsiz, kullanım-dege
rine yönelik geçimlik çalışmayla (yeniden-)üretilmesi, tam da
ücretli emek ilişkisinden farklı olması nedeniyle sermaye için
çok elverişlidir. Sermaye, herhangi bir bedel ödemeden ya da
riske girmeden, geçimlik üreticilerin her gün üreuigi artı erne
ge el koyar (çalar). Bu geçimlik üreticilerin emegi, sermayenin
ücretli emek ya da başka biçimlerde kullanılabilecegi işgücüne
dönüşmektedir. Sermayenin "gerçek" deger kazanma ya da bi
rikim sürecinin başlaması sadece tam da bu temel üzerinde
gerçekleşir.
Bu temelin üretimi ve aralıksız olarak yeniden-üretimi bu
yüzden bir tür ilk birikim sürecinin devamına tekabül eder ki
ister Birinci Dünya/Üçüncü Dünya arasındaki makro-ilişki is
terse de kadın/erkek arasındaki mikro-ilişkiye dair olsun ka
rakteristik olarak aynıdır.
Işgücünün meta olarak üretimi ve yeniden-üretimi alanında
(bahsedilen "heterojenlik"i tipik olarak yaratan alan) üretim
yapan farklı grupların kıyaslanması, kadınların yalnızca kırda
ve kentte geçim araçları üretenterin niceliksel olarak çogunlu
gunu oluşturınakla kalmadıklarını; kapitalizmle ortaya çıkan
ev işinin bugünkü formunun, niteliksel açıdan da, özüne in
dirgenmiş olmasına ragmen, kapitalizmin şimdiye kadar ihti
yaç duydugu geçimlik çalışmanın "klasik'' ve "tipik" bir formu
oldugunu gösteriyor. Işgücünün (yeniden-) üretilmesinin bu
formu sırf kadınlara havale edildi ve ediliyor.
Kesintisiz ilk birikimin toplam birikime katkısının nasıl öl
çülecegine dair tartışmanın yeri burası degildir. Yine de, işgücü
nün (yeniden-)üretilmesi için kadıniann yapugı bu geçimlik iş
ler, tam anlamıyla ve hepsinden daha önemlisi, ücretli emegin
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ifasının bir ön koşuludur. Bu üretimde kadıniann varlıgının bir
sonucu olarak ücret maliyetleri ne kadar düşerse, gerçekleştir
me olasılıgı o kadar yükselir ve/veya yalnızca yeterli işgücünün
degil, fakat aynı zamanda nitelikli ve yeri kolayca doldurulama
yan işçilerin hazır bulunması da sermayenin yarannadır. Bila
kis, ücretierin düşük ve istikrarsız oldugu zamanlar ya da üc
retli emek olanaklannın çok az oldugu ya da hiç olmadıgı za
manlarda (yoksul sınıflar ve genellikle Üçüncü Dünya için ge
çerlidir) kadıniann geçim için harcadıgı emek, özellikle dogru
dan magdur olanlar açısından büyük öneme sahiptir.
Eger kesintisiz ilk birikim süreci aslında, sermaye birikimi
için gerekli degişmez bir ön şan ise, sonuçta "bütünlüklü" kav
rayış çabamızı olanaklı kılan tamamen yeni bir kapitalizm an
layışına ulaşınz. Zira uzun vadede sermaye birikiminin araçları
olan üretim ilişkileri nasıl olur da kapitalist nitelige bürünmez
ve öyle kalabilir; ya da başka bir deyişle sermaye birikimi nasıl
olur da halil var olan başka bir üretim tarzından meydana gele
bilir? (Biermann ve Kössler, 1977: 54) Sermaye bizzat ilk biri
kimin kesintisiz sürmesini zorlamak için bu ilişkileri ücretli
emek alanının dışında oluştururken ve özellikle bütün kapita
lizm öncesi ilişkileri zaten içine almışken, nasıl kapitalist-"ol
mayan" ilişkiler mevcut olabilir? (Bennholdt-Thomsen, 1 976)
Işin bu yönü hepsinden önce kapitalist çekirdek aile biçiminde
Luxemburg'a tanıdık gelmiş olmasına ragmen, Luxemburg'un
döneminde aynı kapsamda gözlerolenmiş olamazdı.

O halde kapitalizme bütünlük içinde bakılırsa, bu ilişkiler
yalnızca ekonomik olarak degil, aynı zamanda birikim ilişkile
ri açısından da vazgeçilmez olarak nitelenip, dikkate alınmalı
dır. Sırf ücretli emek ilişkisi biçiminde var olmadıgından dola
yı bugüne kadar hatalı olarak "ekonomi-dışı" ve hatta "dogal"
addedilmiş ve bu nedenle tarihsel degişimlerden her zaman
bagtmsız görülmüştür. Bunun bir ömegi kadın emegidir:· ço
cuk dogurma ve büyütme, erkegin gıda, cinsellik ve iletişim
ihtiyacını doyurma (Werlhorf, 1977b) .
Bütüne bakıldıgında, doga ile baglanulı biçimde tanımla
nanların birikimi teorisinin Avrupa-merkezli, cinsiyetçi em33

peryalizm teorisine ve dünya pazarı tahlillerine yeglenebilece�
gi görülebilir. Bu yaklaşım aynı zamanda genelde yapısalcı ,
statik v e diyalektik�olmayan yaklaşımları yüzünden çeşitli
üretim tarzlannın "eklemlenmesi" teorilerine ve bütün diger�
lerine de yeg tutulabilir; çünkü toplumun hem makro hem de
mikro alanlarına uygulanabilir bir teoriye ihtiyacımız var. Üre�
tim tarzları tartışması, kendileri homojen olan, artan sayıda
üretim tarzları arasındaki farklılaşmayla ilgilidir ( Banaji,
1972)3 ve mozaikvari bir anlayışla derlenmesi, bir toplumsal
ve ekonomik formasyonun tanımlanmasına fayda saglamaya�
caktır. Çogunlukla artık kategorisi muamelesi gören çeşitli
üretim tarzlarının eklemlenmesi teorisi ise, kadın emegi gibi
bütün "açıklanamaz" ve nahoş fenomenlerin bugüne kadar
emanet bırakıldıgı "sandık odasına benzer" varoluşundan kur
tarılmalıdır. Öte yandan, bir birikim teorisi için en uygun ola
nı "sürekli geçiş toplumları" kavramıdır; çünkü el koyma ve
kendi içine katma hareketi en fazla buna tekabül eder.
"Heterojenlik" ve birbiriyle çelişen ilişkilerin aralıksız iç
içe geçmesi sorununun kapsamı, sadece kapitalizmin çıkışı ve
gelişmesi sırasındaki evrelerle ilgilenmedigimiz düşünüldügü
zaman daha belirgin hale gelir. Hep birlikte "Asya tipi" üre
tim tarzına sahip oldugu kabul edilen tarihteki ilk sınıOı top
lumlar zaten görünüşe göre heterojen üretim ilişkilerine sa�
hipti (Thanh�hung, 1975: 37/48) . Bazı araştırmacılan, mesela
Az ıekierin durumu, bugün bile şaşkınlıga düşürmekledir
(Banra, 1 969).4
Amerika kıtasındaki ilk büyük ve sınıflı toplumlar olarak In
kalann ve Azıekierin imparatorlukları, boyunduruk altındaki
kabile topluluklarının genel işlerde (kanalizasyon sistemi yapı�
mı, egemen sınıf için evlerin inşa edilmesi ve fetih savaşları
için) zorla çalıştınlmasından elde edilen artı ürün ve artı emege
el koymaya dayanıyordu. Büyük ölçüde medeniyet-öncesi, ata
erki-öncesi olan, toplumsal işbölümünün neredeyse hiçbir for�
3 Asya'daki sOzde "sOmürge tipi üretim tarzı" hakkında yapılan tartışma için ge·
çerlidir.

4 Meksika'daki Asya-tipi üretim tarzına ilişkin.
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munun yaşanmadıgı (Meillassoux, 1972) bu kabile toplulukla
n, boyunduruk altına girer girmez imparatorlugun maddi te
meli hline geldiler fakat iç toplumsal ilişkilerinin esası degiş
meden kaldı (Çin, Hindistan, Onad�u ve Yakındogu'yu da kı
yasla). Kabile toplumlannın üretim ilişkileriyle ilk ve en başta
cinsiyete dayalı işbölümünün ya.şandıgı sınıflı bir topluma ait
olan üretim ilişkileri arasındaki bu kaynaşmanın bir sonucu
olarak, o dönemde de ekonomik temelleri oluşturanlar özellik
le kadınlar ve tanmsal ürelicilerdi (Werlhof, 1976).
Günümüze kadar bütün sınıflı topl umların çelişkili ( "hete
rojen") üretim ilişkileri aracılıgıyla birikim yaptıgı , gerekli te
melin ve önkoşullann (basit yeniden-üretimin) esasen kadın
lardan zorla gasp edilmesiyle yaraııldıgı ve "gerçek" birikimin
(genişletilmiş yeniden-üretim) yani hükümdarlar için gözle
görülebilir artı ürünün esasen erkeklerden zorla gasp edilme
siyle üretilmesi dogruysa, o zaman günümüz açısından bazı
sistematik sorular sormamız ve ne anlama geldigini dikkatle
incelememiz gerekir.
l. Ya kapitalist sistemde egemen üretim ilişkisi basitçe üc
retli emek ilişkisi degil de ücretli ve ücretsiz emekten müte
şekkil iki-parçalı bir ilişki ise? Peki ya bir üretim ilişkisinin ti
pik yanı, kendisini oluşturan ilişkilerinden birisinin en azın
dan başka bir ilişki ile tamamlanması, bu münasebetle digeriy
le çelişmesi zorunlulugu ise? Kapitalist ilişkiler örneginde, üc
retsiz emek kısmı sürekli ilk birikim salbasma tekabul edecek
tir ve ücretli emek kısmı sonraki "gerçek" birikim salbasma
başka bir deyişle son salbasma denk gelecektir.
Birikimin temeli olarak ücretsiz emek kısmı şöyle bir öneme
sahip olacaktır: İşgücünün ve yaşam koşullannın yeniden üre
timini sagladıgı için "eger insan enerjisi saglama ve sürdürme
görevini yerine getirecekse, ister istemez sürekli olması gere
kir. Üretim (yani "gerçek" birikim) öte yandan bu koşulun
mutlaka yerine getirilmesini gerektirmez" (Schiel, 1977: 2) .
2. Yalnızca sermaye karşısında degil kendi içinde de çelişki
taşıyan iki-parçalı bu üretim ilişkisinin sınıf yapısının analizi
için çıkanlacak sonuçlar neler olacaktır?
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Ücretsiz işçilik kadınlara, ücretli işçilik ise erkeklere özgü ve
onlar için vazgeçilmezdir. (Ücretli bir kadın işçi her zaman, bir
yandan da ücretsiz işçi olarak çalışır.) Aralarında birbirlerini
tamamlayan ve birbirleriyle çelişen bir ilişki söz konusudur.
Sermaye birikimi açısından Lamamlayıcıdır; çünkü işgücünün
(yeniden-) üretimiyle ilgili önkoşulları içerir ve aynı zamanda
ücretli işçiler için de tamamlayıcıdır; çünkü insan olarak ya
şamlarının yeniden üretilmesini isterler. Çelişkili olması ilk ön
ce sermayenin işine yarar; çünkü sömürülenleri böler (Lenin,
1 97 1 : 1 1 5)5 ve ikinci olarak ücretli işçinin de işine yarar; çün
kü ücretsiz (kadın) işçinin zararı sayesinde, sömürülmesi daha
iyi telafi edilir. Sonuç, normalde "sınıflar" olarak nitelenen her
oluşum içinde (Werlhof, 1977a) kendisini tekrar eden iki değil
üç-parçalı tarzda genel hiyerarşik (Sacks, 1 977: 6 1 )6 sınıf yapı�
sıdır ve bu aynı zamanda sınai ve tarımsal üretim, ücretli işçi�
lerle köylüler, kentle kır, Birinci Dunya ile Üçüncü Dünya ara
sındaki ilişkide de söz konusudur (Baxandall, 1 976 : l l ) .
3. Bu, kendi özünde ve sermaye dogrultusunda çelişkili, iki
taraflı üretim ilişkisinin hayata geçişi, hangi
. yöntemlerle izlenrnek zorunda kalacaktır?
Ço�nlukla ilk birikim süreciyle i lişkitendirilen "ekonomi
dışı" şiddet, başka bir deyişle dogrudan, politik şiddet kullan
ma yöntemlerinin bugüne kadar sürdügünü aslında rahatlıkla
tespit etmek mümkündür. Öte yandan, klasik teoriye göre ilk
birikim safhası çoktan geride kalmıştır.
Ne "ekonomi-dışı" (üstyapısal anlamda) ne de kapitalist-ol�
mayan" bu şiddet biçimi ilk birikimin sürdügü her yerde tipik
olarak bulunacaktır: aile içindeki şiddet ve kadına yönelik ge
nel şiddet, bir bütün olarak yeniden-üretim alanında ve aile dı
şında şiddet ve ayrıca, Üçüncü Dünya'da yaşanan şiddet.
Ezilenlerin kendileri tarafından içselleştirilen "ekonomik"
şiddetin, yani başka bir ifadeyle dolaylı, yapısal şiddetin eş za5 Bunu emperyalizmin işçi sınıfını bölme e�tilimine ilişkin açıklarnasıyla kıyaslayın.
6 "Onlar (egemen sınıflar) ekonomik otonamiyi kaybetmenin bir telafisi olarak
bir sosyal yetişkin staıüsu ve kadıniann vasiliAini özel olarak erkeklere emanet
eder" (Sacks).
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manlı yayılması kapitalist meta üretiminin yayılmasına teka
bül eder. Bu ise, bir şiddet biçiminin digeriyle yer degiştinne
sinden çok, şiddetin genel artışına yol açmaktadır.
4. Kapitalist üretim ilişkilerinin çifte karakterine ilişkin var
sayımımızia ilgili hangi sömürü biçimleri ve bileşimleri göz
lemlenebilir?
Ö ncelikle kölelik biçimindeki sömürünün yalnızca Antik
Yunan ya da Roma üretim tarzıyla sınırlanmadıgı haurlanmalı
dır. Kölelik "alu n çagı nı", yalnızca kapitalist üretim tarzı için
de bile, 16. ve 19. yüzyıllar arasında 30 milyon Afrikaimm kö
le olarak gemilerle Kuzey ve Güney Amerika'ya gönderildigi
dönemde doyasıya kutladı. Medeniyelin ve üretim tarzlannın
ilerlemesi, mutlaka daha eski biçimlerin çözülmesine neden
olmadıgı gibi, bu eski biçimleri yeni bir görünüş içinde pekiş
tirmiş olabilir ve bu nedenle ancak şimdi tam anlamıyla gelişe
bilir. Bunu anladıgımız zaman bu tür olayların sadece tarihi
tesadüfierin bir ürünü mü, yoksa degasında var olan bir man
ugın ürünü mü olduguna ilişkin soru7 ortaya çıkmaktadır.
Kapitalist üretim ilişkisinin egemenliginde, öte yandan, üc
retli emegin anı deger üreuigi bir sömürü biçimi vardır. Biz
burada da, en azından anı degerin oranı açısından (örnegin,
kalifiye işçilerin işçi "aristokrasisine" karşılık kadınlar, göç
menler ve yabancı işçiler gibi düşük ücret grupları) farklılıklar
oldugunu dikkate almaksızın , esasen ücretsiz işçilerin, yani
kadıniann (ev kadınlarının) , geçimlik köylülerin ve genel ola
rak Ü çüncü Dünya'daki "marjinalleşmiş" insanlann, sömürül
me biçimiyle ve derecesiyle ilgileniyoruz.
Anı emege el koyma, bu tür (ücretsiz yapılan hizmetler) , ar
ll ürün ya da anı deger olarak gerçekleştirilebilir. El koyanlara
nakit para ve ayni olarak, çalışma yoluyla akan kazançlara kar
ve rant denir. Kar, bir kazanç biçimi olarak, anı degerin kapi
talist üretimine baglıdır; oysa rant (ve özellikle toprak-ranu),
kapitalizm-öncesi dönemlerin başat kazanç biçimiydi (para-,
emek- ve ürün-rantlan).
7 Marx bile Grundrisse'de bu sorudan emin degildir ve argllmanlan bazı bölilm
lerde çelişkiler içerir.
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Kapitalist, karını ücretli işçilerin üreuigi artı degerden elde
ederken, kapitalizm-öncesi toprak sahibi, ramını kölenin
ve/veya serfin artı emeginden ve/veya artı ürününden elde edi
yordu. Kapitalist il işkilerin yaygınlaşmasının ardından, kar gi
derek ana k.:zanç biçimi olarak toprak rantının yerini gasp elli
ve serflerle köleler ücretli işçilere ve kiracılara dönüştü. Yine
de Marx, toprak ranıının kapitalist ilişkilerin genişlemesiyle
ortadan kaybolmadıgını; daha ziyade bu ilişkilerle yan yana,
onlara ragmen ve haua onların içerisinde önemini degiştirerek
korumayı başardıgını; böylece rantının günümüzde ortalama
kann üzerinde fazla kazanç olarak (anı/fazla-kar) ve am dege
rin kendisinin bir parçası olarak tanımlanabildigini keşfetti
(MEW 25: 838).

Şu noktada iki soru açıga çıkıyor: a) kapitalisı sistemde kö
lelik ve serilik gerçekten onadan kaldırıldı mı? b) muhteme
len rant, yalnızca kapitalist ilişkiler içerisinde bir kazanç biçi
mi olarak özel bir önem elde etmekle kalmayıp aynı zamanda
genel bir öneme de sahiptir ki bu, anı degerin üretilmesi süre
cindeki payının aslında şimdiye kadar varsayılandan çok daha
büyük oldugu anlamına gelir.
Ücretli işçinin canlı emek kapasitesi kendisine ait parçadır.
Baskı alunda olmakla beraber onu degişim yoluyla harcayabi
lir (çünkü buna degişim yoluyla zorlanır). Yine de:
Köle ilişkisinde (köle) birey, belli bir dendinin mülkiyetin
dedir ve onun i ş yapan aletidir. Harcanan

gücün tamamı,

emek-kapasitesi olarak başka birine ait bir şeydir ve dolayı
sıyla kendi harcadıgı gü çle özne olarak ilişki kuramaz . . . Serf
ilişkisinde arazideki mülkiyetin bir .bileşeni, topragın bir
uzantısı olarak, tamamen yük hayvanı gibi

görülür. (Marx

1 973 : 464-5)

Bugüne degin, kadınların sınıfsal konumunu ne kimse ta
nımlamak istedi ne de tanımlayabildi. Her halukarda, kadınlar
ücretli işçi degildir ya da sadece ücretli işçi degildir.
Ya kadınlar, eş zamanlı olarak köleligi ve serflig_i_ kapsayan
ve dahası bir kiracı ya da küçük köylü ile kıyaslanabilecek sı38

nıfsal bir konuma, emegin bir bütün olarak sermayenin altın
da sınıflandıgı birleşik bir sınıfsal konuma sahipse?' Bu emek
şu gerçekle uyuşur: "Birikimin emekten (ücretli emek) önce
meydana gelmiş olması ve ondan kaynaklanmaması gerekir;
öyle ki kapitalistin işçiyi çalıştırmasını ve geçerliligini koru
masını olanaklı kılar" (Marx, 1973: 504).
Alman ldeolojisi'nde, Marx, bizzat kadınlardan ve çocuklar
dan erkek aile reisinin köleleri olarak bahseder (MEW 3 ,
1959: 32-3). "Kapitalizm ve Kadın Emegi"nde (Lenin, 1962:
206-7) Lenin kadınlan ..ev içi köleler" olarak adlandınr ve
başka bir yerde şöyle söz eder:
lstisnasız dünyanın her ülkesinde açgözlü burjuvaziyle budala
ve korkak küçük-burjuvazinin yeniden canlandı rdıgı feodaliz
,

min ve ortaçagın igrenç kahu, kadın haklannın aşagılık adi ve
,

rezilce inkan ya da cinslerin eşitsizligi. (Lenin 1 968: 647)

Ne yazık ki, bu olgu sistematik olarak incelenmedi ve yal
nızca ahlaki göndermeieTle sınırlı kaldı; ya da kadın sorunu
sadeGe ücretli emek sorununun sınırlan içerisinde analiz edil
di (Marx ve diger, 1976) .
Öte yandan Marx'ın toprak-rantı teorisinde kendisi gerçek
ten farkında olmasa bile, kadıniann konumu ile kiracıların
ve küçük köylülerin konumu arasında çok net paralellikler
vardır.
Bir kadın ("toprak", kansı) üzerindeki "mülkiyet sahipligi"
-ki kadının emegilbedeni üzerinde tasarruf sahibi olması anla
mına gelir- sermayenin ücretli işçilerce uretilen aru degerden
kesinti yapma gereksinimini bagışlauıgı için, ya toprak sahibi
ücretli işçi biçiminde kendini var etmeyi sürdürürse? Ya kadın
üzerindeki mülkiyeti, ücretli işçileri yozlaştıorsa ve bütün sö
mürülenleri iki büyük gruba bölerse? Mülkiyet olarak nelere
sahip olunabilecegi ve mülkiyetin tarihsel olarak nasıl geliştigi
soruları henüz yeterince yanıtlanmamıştır. Marx'a göre; ürün
lerin -yani nesnelerin- sahipligi ve üretim araçlannın sahipti8 Bcnnholdt-Thomsen, tanmsal üreılciler arasındaki farklı bagımlılık bitimlerini
ayın eder.
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gi söz konusu olabilir; yani bu, "emek üzerinde hakimiyet sa
hibi" toplumsal bir ilişkidir ( Marx).
"Bizzat insaniann üzerindeki mülkiyet" , bütün sınıflı top
lumlann belki "mantıksal" unsuru olarak degil sadece kölelik
ve serflik müniısebetiyle ya da mülkiyelin bilinen ilk biçimi
olarak bile çok az dikkat çekti (Engels, 1968). Proletarya bile
açıkça şu şekilde tanımlandı:
Tek eşliligin ve erkek egemenliginin oluşmasının nedeni olan
mirasın korunması için gerekli her tür mülkiyelin yoklugu
durumu. Bu noktada klasik tek eşliligin butun kökleri temiz
lenir. . . Bu yüzden burada, erkek egemenligini savunmaya yö
nelik hiçbir uyarıcı yoktur. (Engels,

1 96B: 499)

Sözüm ona aileyi kolaylıkla ortadan kaldırabilecek olan pro
letaryanın, burada devraldıgı miras ne olabilirdi?
Bu baglarnda yapılmtŞ olan bütün politik ve teorik hataların
izleri, proleter erkegin kansı üzerindeki mülkiyetinin hiçbir
zaman tanınmamış olması gerçeginde aranabilir. Toprak rantı
teorisinde Marx, kölelerin veya serflerin üzerindeki mülkiyetİn
toprak üzerindeki mülkiyede kıyaslanabilir oldugunu gözlem
ler fakat sistematik olarak bunu sonuna kadar takip edemez
(MEW 25: 817). Kadınlar üzerindeki mülkiyet, köleler/serfler
ve toprak üzerindeki mülkiyede kıyaslanabilir mi? Ancak evli
lik sözleşmesi imzalaması durumunda bir kadın en azından
kendisi üzerinde (sahiplik degil) zilyetlik elde edebilir:
Ayrıca, dolaysız emekçi nin uretim araçlarıyla kendisinin ge
çim araçlannın yeniden uretimi için gerekli emek koşullan
nın "zilyeti" olarak kaldıgı butun biçimlerde, böyle bir mulki
yet ilişkisinin, dolaysız bir efendi-köle ilişkisi olarak görünme
zorunlulugu açıktır; çunku dolaysız üreticinin özgür olmayı
şı, angarya emek harcayan serfligi sırf bagımlı bir ilişkiye dö
nüştürebilecek özgürlükten yoksun ol ması anlamına gelmek
tedir. (Marx,

1 959n7: 790)

Kendisinin sahibi degil yalnızca zilyeti olan bir kadın, kira
ctiküçük köylü ile ve aynı zamanda bir kölelserfin özellikleriy40

le karşılaşunlabilir. "Toprak" gibi eve ve kendisine, aynı za
manda " LOpragı" işieyecek emek kapasitesine sahiptir, fakat yi
ne de ücretli emek ilişkisi içinde degildir.9 Sermayeye, emekçi
lerin ve sahibinin (kocasının) işgücünü yeniden üretmesi için
gerekli araçlan saglar. Emegini kocasının -ücretli emekçinin
işgücüne dönüştürmek suretiyle, sermayeye, başka türlü
mümkün olandan daha fazla mutlak aru deger kazandım. Ay
nı zamanda kocasının-sahibine, hemen hemen her durumda
mutlak rant fazlası, emek ve ürün rantı biçiminde farklı özel
likleri olan bir rant saglar.
Erkeklerin hepsinin eşleri üzerinde sahip oldukları mülki
yenen dolayı el koydukları toplam rantın büyüklügü ne ka
dardır? Kirla kıyaslandıgında büyüklügü ne kadardır? Artı
degerdeki artış, kardan ziyade rantan saglanıyorsa, daha ka
zançlı mıdır?
Şüphesiz ki, kadınların sınıfsal konumu ne olursa olsun
tek-boyutlu degildir; aynı zamanda ücretli emekçi, bir tür
"toprak" sahibi olarak (bu durumda bir sömüren ise de) özel
bir sınıfsal konum yaratan ek bir varoluşa daha sahiptir. Ka�
dmiarın konumu bununla birlikte her şeyi aynı anda içerebi
lir: Muhtemelen önceki bütün sömürü biçimlerini kapitalist
ilişkilerle birleşmiş ve güçlendirilmiş olarak kuşatır.
Bunun genel nedeni, tarihsel olarak ortaya çıkan hadıniann
çifte harallLerinde yatar: bir taraftan emekçi diger taraftan ve
rimli bir kaynak (toprak gibi) . Kadınlarda üretimin genel ko
şulu zaten gerçekleşmiştir: emegin maddi önkoşullanyla bir
leşmesi (Marx, 39/40: 3 75).
Kadıniann hem emekçiler hem de verimli kaynaklar olarak
çifte sömürüsünün ortaya çıkardıgı farklı biçimlerin, tarih bo
yun ca (her şeyden önce günümüzde) genelde erkeklerin sınıf
sal konumuyla ve özelde kocalarının sınıfsal konumuyla nasıl
(yeniden) birleştirildigi ve yer degiştirdigi sorusunun sorul
ması kalıyor. Kadınların sömürülmesine ve üstlendikleri psi�
9 Kadınlar kiracı olmanın yanı sıra, aynı zamanda kiracı taraFından çalıştınlan
ıanm işçlsidirler; işçi olarak \icreı almadıklanndan dalayı sırasıyla köle
tirler.

ve

serf
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ko-sosyal işlere yönelik anan egilime de özenle yaklaşılmalı
dır. Özellikle Üçüncü Dünya'da küçük köylüyle kentli küçük
arsa sahibi arasındaki paralellikler konusunda araştırma yapıl
ması gerekecektir. Bu baglamda, mesela, artık yapmaya deger
bulunmayan ve hatta zararı dokunan faaliyetlerde çalışanların
ve bu işleri sürdürenierin işte bu ev kadınları, küçük köylüler
ve "marjinalleştirilmiş" insanlar oldugundan bahsedilebilir.
Dogrusu, bunu yaparken muazzam bir çaba harcıyarlar çünkü
alternatif yaşam araçlarına sahip degiller (MEW 25: B l 2vd . ;
Marx v e diger 1 976: 55).
5 . Kapitalist üretim ilişkisinin çelişkiliitamamlayıcı veçhesi
kendisine uygun sınıfsal konumlarda, şiddet ve sömürü bi
çimlerinde nüksettiginde, aynı durum, üretici güçlerin geliş�
mesi için de geçerli olur. "Aslında bütün artı deger üretimi ve
buna bagh olarak sermayenin gelişimi, dogal temelini tarımda
ki emegin üretkenliginde bulur" (Marx, 1959/77: 785) ... ve ev
işlerinde. Kapitalist üretimin ücretli emek biçimindeki başarısı
ancak, aru deger üretimi sürecinde sınırlamalarla karşı karşıya
kaldıgı tanmda ve kadın emeginde, en yavaş, en çelişkili tarz
da gerçekleşir.
Sermaye ev işinin tahliyesinin ücretlerde neden oldugu ek
maliyetlerin, toplam yeniden-üretim maliyetlerini, fazladan
üretilen aru-degeri azalıacak kadar yükseltip yükseluneyece
gini her zaman göz önünde bul undurmak zorundadır. (Schiel ,

1977: 22)

Bu tarım için de dogrudur.
Genel olarak yüksek üretkenligin olanaklı olmadıgı koşul
larda çalışan bu emekçiler kar oranının düşme egilimini engel
lemiş gözükmektedir. (Deere, 1 976; Werlhof. 1 977c; Dierckx
sens bu yüzden "verimsizlik" terimini urnak içine alır. Di
erckxsens, 1 977: 84) . Üstelik, ev işleriyle bazı kent ve tarım
sektörleri, özel ürünleri, yani yaşamın yeniden üretimi için ge
rekli temel ihtiyaçları karşılayanların üretilmesinden sorumlu
dur; oysa lüks mallar ve özellikle silahlar, ücretli emek alanın
da ve daha fazla gelişmiş üretici güçler tarafından üretilir. Ka42

pitalist meta üretiminin savurganhgının ve sapkınlıgının se
beplerinden biri ve yaygın olarak üretici güçlerle teknolojinin
birbi rine hanştınlmasmın bir nedeni budur. Simdiye kadar, bu

egemen sınıflar adına, tahakküm için yapılan, temel ihtiyaçla
no karşıtanmasına yönelik olarak (kadınlann) angarya çalış
maya dayalı bu üretim sorununu konu alan herhangi bir araş
urma yapılmamıştır (Ehrenreich, 1976: 20).

6. Kapitalist üretimin kurumsal üst yapısı konusuna gelin
ce, tahminen burada da, eski ve yeni biçimler arasında çelişki
liitamamlayıcı bir kombinasyonun gerçekleşmiş olması gere
kir. Ailenin varolmaya devam etmesi ve kapitalist kılıkta güç
lendirilmiş varhgı hakkında bilinenler, devletin işlevleri hak
kında bilinenlerden daha fazladır mesela. Her durumda, libe
ral ekonomisılerin düşüncelerine ragmen devletin önemi za
yınamadı; daha çok tersinin dogru oldugu görülür. Aynı za
manda Marx'ın sosyalizmin gelişmesiyle devletin "sönümlene
rek yok olacagı", komünizmin devletsiz bir toplumda işleyece

gi varsayımı neredeyse unuLUlmuştur. Çin'de bile, ömegin, bu
konu hemen hemen hiç tartışılmamaktadır. Devlet, Sovyetler
Birligi gibi şu anda varolan sosyalist sistemde sönümlenerek
yok olacagına, Dutschke'nin ispatlamaya çabaladıgı gibi, şim
diye kadar oldugundan daha fazla "Asya-tipi despot"a dönCiştü
(Dutschke, 1974) .
Devlet birikim sürecinin neresinde durmaktadır? Sermaye
birikiminde ilk ve son safha arasında, ilkini zorlayıp ikincisini
koruyarak arabuluculuk yapan devlet midir?
7. ldeolojiy\, toplumsal bilinç ve davranış biçimlerini ve ni
hayet sınıf mücadeleleriyle devrimci hareketleri dik kate alır
sak, kapitalist üretim ilişkisi kendisini nasıl savunur ve ne
meydana getirir? Kendileri üzerinde zor, şiddet ve sömürü uy
gulayan erkeklere, devlet görevlilerine ve kapitalistlere karşı
oluşmuş "kendisi için" bir kadın bilinci var mıdır? Birinci
Dünya'nın tekelci sermayesi karşısında kendi geçimi için çalı
şan küçük köylülerle genel olarak Üçüncü Dünya'daki "marji
nal kitle" arasında böyle bir bilinç var mıdır? Gerçekten bu
kadar basit midir?
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Kölenin, başkasının malı olamayacagının farkına varmasıyla,
kendisinin bir birey oldugunun bil incinde olmasıyla, köleli
gin varlıgı sadece suni, bitkisel bir varoluş halini alır ve üreti
min temeli olarak egemenligi sona erer.

(Marx, 1973: 463)

Devrimci hareketleri içeriden farklı bir perspektiOe yeni
den-sorgulamak gerekiyor. Son 50 yıl içerisinde açıga çıkan bu
hareketlerin çogu Üçüncü Dünya'da yaşanmaktadır ve bunlar
çogunlukla köylüler, köylü-işçiler ve kadınlar tarafından üstle
nilmiş mücadelelerdir ( ?).
Sonuç olarak aşagıdaki tezler formüle edilebilir:
• Kadınlar tarihte ilk sömürülen insanlar olmakla kalmaz,
sömürüleri aynı zamanda erkegin ve doganın sonraki sömü
rülme biçimlerine genel bir model oluşturur ve günümüzde
kadınlar bütün bu sömürü biçimlerinin unsurlanndan oluşan
bir kombinasyona maruz kalmaktadırlar.
• Tarihsel olarak, erkek ücretli emekçilerin sınıfsal konumu
en son kadınlannkiyle kıyaslanır. Onu (erkek ücretli işçiyi) ta
rihe baglayan şey kendisini aynı zamanda bir sömü.rü.cii yapan
ataerkil yanıdır.
• Kadın emegi tipik olarak, ister ailenin içinde isterse dışın
da olsun, ilk birikimi sürdüren alanda bulunur. Kapitalist üre
tim ilişkilerinin bu kısmı sermaye birikiminin temelidir. Bir
taraftan ücretli emek ilişkisinin mantıksaVçelişkili tamamlaya
nı, öte yandan bireysel noktadan hareketle yalnızca işgücünün
degil, aynı zamanda genel olarak insan yaşamının kişisel yeni
den-iiretiminin de temelidir.
• Emperyalizm, dünya çapmda sermaye birikimini ve özel
likle ilk birikimin devamını zorla saglamanm yöntemidir.
• Sonuç olarak, yalnızca ücretli emekçilerle kapitalistler ara
smda degil, çok daha geniş kapsamlı bir biçimde, özell ikle
Üçü.ncü Dünya'nın yoksul -kadınları ile Birinci Dünya'nın tekel
sermayesi arasında da uzlaşmaz bir ilişki bulunmaktadır.
• Üçü.ncü. Dünya'da kır ve kentte geçimlik ü.retim yapanların,
yani "marjinal kitle"nin durumu en çok kadınlarmkine benzer.
• Sömürge statusüne sahip olan kadınlar degildir, fakat sö44

mürgeler kadının statüsüne sahiptir. Başka bir deyişle, Birinci
ile Ü çüncü Dünya arasındaki ilişki, erkekle kadın arasındaki
ilişkinin benzeridir.
Yine de, kimi ekonomik ilişkilerin (örn. aile) içerisinde mey
dana çıktıkları ve kendilerini pratikte orı.aya koydukları irras
yonel biçimlerin uzlaşması, bu il işkilerin akıir temsilcilerini
günlük yaşamlannda elkilemez. Ve böylesi ilişkiler içinde ya
şamaya alışukları için, durumu olagandışı karşılamazlar. Çeliş
kinin herhangi bir yönü onlar için en küçük bir gizem bann
dırmaz. lç ilişkilerinden ayrılan tezahürleri (örn. kadınları
"doga" olarak gören ideoloji) arasında kendilerini güvende
hissettikleri gibi, kendilerini yalıLUklan zaman da anlamsızlıga
düşerler. Hegel'in belirttigi husus buraya uygulanabilir: Ola
gan sagduyuya irrasyonel görünen şey rasyoneldir ve rasyonel
görünen şeyin kendisi irrasyoneldir (Marx,

1959fl7: 779).

Ve:
Toplumun daha yüksek ekonomik biçimleri açısından, tek
tek bireylerin yerkürenin özel mülkiyetine sahip olması bir
insanın digeri üzerinde özel mülkiyete sahip olması kadar an
lamsız görünecektir. (Marx,

1959fl7: 776)

Marx ya da onun takipçileri, bu iki bulguyu "kadın soru
nu"na neden uygulamadılar?
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BÖLÜM

KAPITALIST G ELIŞ M E V E G EÇ I M LI K Ü RETIM :
H INDI STAN' DA KIRSAL K E S I M KADlNLARI
Maria Mies

Bütün ekonomik sistemler (üretim tarzlan) ve bütün insanlık
tarihi iki tür temel insan faaliyetini gerektirir: geçim araçları
nın üretimi ile yeni yaşamın üretimi veya üreme. Birincisi in
sanın temel iht�yaçlannın giderilmesi ve yaşamın sürdürülme
si için; ikincisi ise toplumun kuşaktan kuşaga devamının sag
İanması için gereklidir. Engels dogru bir şekilde iki tür insan
etkinligine üretim adını verdi; bir topluma ya da bir çaga özgü
kurumlan belirleyenierin bu iki tür üretimin örgütlenmesi ve
gelişimi oldugunu ifade etti.1 Geçim araçları üretimi insanların
çalışma eylemindeki işbirligine baglıyken, yeni yaşamın üreti
mi veya döl verme de aynı şekilde kadınlarla erkeklerin cinsel
eylemlerinde işbirligine baglıdır. Her iki süreçte birbiriyle ya
kından baglanulıdır ve Marx'ın işaret euigi gibi her iki süreçte
de insanlar çift ilişkiye girer.
Gerek çalışarak kendine ait olan, gerekse de ılremeyle yeni
yaşamın üretilmesi şu halde çifte bir ilişki olarak görünür: bir
yandan dogal bir ilişki, öte yandan da toplumsal bir ilişki ola
rak. ToplumsaHa anladıgımız şey, hangi koşullarda, ne tarzda

ve

ne amaçla olduguna bakılmaksızın birden fazla bireyin or-

1 E Engels (Ailenin, Üzel Miılkiyeıin ve Devletin Kökeni) 088i).
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tak eylemidir. Bundan çıkan sonuca göre, qelirli bir üretim
tarzı ya da sanayi aşaması hep belirli bir ortaklaşa çalışma tar
zına ya da toplumsal aşamaya baglıdır ve bu elbirligi tarzının
kendisi bir üretici güçtür. 2

Bütün üretim tarzlarının ve biçimlerinin zorunlu ön koşu
lunun insan yaşamının ve canlı-emek kapasitesinin üretimi ol
dugu sürece, buna geçintlik üretim ve yeniderı-üretim adını ve
recegiz. Kullanım-degerinin üretildigi alanda, geçi mlik üre
timle yeniden üretim arasındaki ayırımın analitik degeri, her
iki sürecin de birbirinden güçlükle ayrıl ması ndan dolayı
önemsizdir. Bu yüzden, bu iki süreç arasındaki aralıksız sü
rekliligi belirtmek için yazının devamında geçimlik üretim te
rimini kullanıyorum. Bu şekilde tanı�lanan geçimlik üretim,
gebelikten başlayarak çocugun dogmasından üretime, yiyece
gin işlenmesi ve hazırlanmasına, giyinmeye, yuvanın yapıl
masına, temizlenmesine hatta duygusal ve cinsel ihtiyaçların
tatmin edilmesine kadar degişen çeşitli insan etkinliklerini
kapsar. Bu etkinligin hepsinde, "doga"yı insan yaşamına dö
nüştürmek amacıyla insan enerjisi harcanır. Bu yüzden bu et
kinlige geçimlih çalışma adını verecegim. Bu çalışmanın pek
çogu kadınlarca yapılır.
Geçimlih yeniden üretimle meşgul olan bu iki süreç, kapita
l izmin egemenl iginde yalnızca dönüştürülmekle ve yeniden
tanımlanmakla kalmaz; fakat aynı zamanda giderek birbirle
rinden aynhr. Erkeklerin ve kadıniann cinsel eyleminde işbir
liği yoluyla yeni yaşamı üretmesi , eskiden önemli bir toplum
sal eyleınheıı, şimdi yalnızca doganın alanına girer ya da "biyo
loj ik yeniden-üretim" olarak adlandırılır. Ve kapitalist üretim
sürecinde enerjileri tüketilmiş olan emekçilerin günlük olarak
yenilenmesi, iş gücümin yeniden üretimi olarak tanı mlanır.
Kapitalistlerin ilgilendiği canlı insan olarak emekçilerle degil ,
bunlardan yalnızca ikincisidir; halbuki i ş gücü yalnızca canlı
(saglam, sağlıklı vb.) insanlardan elde edilir.
Kapitalizmin beraberinde getirdigi bir başka temel yapısal
2 K. Manı. Alman Ideolojisi (1844) C.j. Anhur (New York. 1 970)
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ayrılık ve yeniden tanımlama da üretim ile yeniden üretim
arasındaydı. Üretim terimi, şimdi sırf, başat üretim türü olan
degişim-degeri üretimi için tahsis edilmiştir. Yeniden-üretim
terimi, baglantılı iki süreci belirtmek için kullanılır: ( 1 ) kapi
talist üretim çevriminin her seferinde yeniden-üretimi ya da
genişletilmiş yeniden-üretimi ya da birikimi ve (2) yukanda
bahsedildigi şekliyle işgücünün yeniden-üretimi. Birinci süreç
Marx tarafından Kapital'in 2. cilt 21. bölümündel tahlil edildi.
Ikincisinin tahlili ise kısmen kadın hareketinin başlattıgı ev işi
üzerine yapılan uluslararası tartışmayla baglantı olarak yakın
zamanlarda başlatıldı. Bu tartışmanın daha derin teorik anlam
larına dönmeden önce, ilk önce geçimlik ürelicilere bir göz
atalım .
Geçim lik üretim, kapitalist merkezlerde ücretsiz e v içi
emekten daha geniş kapsamlı insan etkinligini kapsar. Istatis
tiksel olarak kapitalist merkezlerdeki ev kadınlan, dünyadaki
geçimlik üreticilerin yalnızca küçük bir yüzdesini oluşturur.
Geçimlik üreticilerin çogunlugunu oluşturanlar; Asya, Afrika
ve Latin Amerika'da kapitalist çevre ülkelerde [periferi l yaşa
yan küçük köylülerle zanaatçılar, yani hem kadınlar hem de
erkeklerdir. Benim hipotezim şudur: Özellikle bugünkü ulaştı
gı evrede sermaye birikimi, formel ücretli emek havuzunun
içine çekilmeyece k , bileşenleri yapısal bakımdan ücretsiz
emekçi kalacak ve geçimlik üretimin çeşitli biçimleriyle kendi
hayaunı sürdürmek zorunda olan, sürekli anan nispi nüfus
fazlası yıgınlar yaraur. Bu geçimlik üreticiler, marjinalleştiril
m iş insanlar havuzu oluşturur.
Marjinallik ve marjinalleşme kavramı, Latin Ameri ka'da
1960'larda ve 1 970'lerde bagımhlık teorileri baglamında geliş
tirildi.4 Ücretleri düşük tutması için kapitalizmin ürettigi nispi
3 H.D. Evers, "Geçimlik Yeniden-Üretim", Almanya Bielefcld Üniversitesi'nin
Güneydo�u Asya'da Geçimlik Yeniden-Ürelim Konferansına sunulan bildiri,
ı 978: K. Marx, Kapital 2. cih, 2 ı. bölüm .

.. V. Bennholt-Thomsen, Marginaliıit in Latin Amerika. Eint Theorie-kriıic in

latlnamerika, Analysen and Berichte 3. Verelendungsproıesse und Widers

tandsformen {Berlin: Olle and Wolter, 1979). (Ileride, Bennholı-Thomsen,
Margimılitat).
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nüfus fazlası olan yedek sanayi ordusu kavramına karşı , kimi
yazarlar, çevre ülkelerdeki yoksullaştırılmış köylülerle kent
yoksullarını marjinalleştirilmiş ya da marjinalleştirilmişler ha
vuzu olarak tanımlamaktadır.5 Bu ülkelerde kapitalizmin geli
şimi, bu yıgınların gerçek ücretli emege dönüşmesine yol aç
mayacaktır. Ne diger işçilerin ücretlerini düşük tutma ihtiyacı
içindedirler ne de daha fazla gelişmenin onların proleterleşme
sine yol açma ihtimali vardır. Bagımlı kapitalizmin yoksullaştı
rılmış köylüleri sanayi proleta ryasına dö nüştürmemesi ni,
Hobsbawm, yoksullaştınlmış köylülerin geniş yıgınlannı içine
alabilen 19. yüzyılın Avrupa sanayisinde hakim olan daha ba
sit teknolojiye karşıt çevre ülkelerde kullanılan sermaye-yo
gun, emek-tasarrufu saglayan teknolojiye baglar.
Oysa bu yazarlar, marjinalleşmeyi bagımlı kapitalizme içkin
bir yapısal öge olarak görürler. Kowarick'in6 tahlil i ni ileriye
götüren Bennholt-Thomsen, yoksullaşurmayı ya da marjinal
leştirmeyi, asıl kapitalist üretim tarzının ayrılmaz bir parçası
olarak niteler. Ona göre, işgücünü satamayan ve bu yüzden
birtakım geçimlik üretim tarzlan geliştirmek zorunda kıilan
marjinalleştirilmiş yığınlann üretilmesi, "tam-gelişmiş" kapi
talizmle ortadan kaybolacak kapitalist birikim sürecinin bir
sapınası degil, bu üretim tarzının zorunlu bir önkoşulu ve so
nucudur. Kapitalizmin çelişkili gelişimi, aynı zamanda, ücretli
emegin genelleştirilmesine ve ücretsiz emegin genelleştirilme
sine yol açar. Kapitalist merkezlerde, bu genelleştirilmiş ücret
siz emek esasen ev işi biçiminde bulunur.
Emek-tasarrufu sağlayan teknolojinin ilerlemesiyle, yaptıkla
n tek şey kendi geçimlerini üretmek olan ücretsiz emekçilerden
5 Anibal Quijano, " Notas sobre el concepto de marginalidad social" , (CE PAL,
Ekim 1 966) ve jose Nun, "Superpoblacion relaıiva, ejerciıo indusırial de reser
va y masa marginal", Rrnsıa Laıinamrricana d' Sociologia, Sayt 2 1 969; Eric
Hobsbawm, "La marginalidad social en la hisıoria de la indusırialization euro

pa" Revisıa, 1969; Fernando Henrique Cardoso "Comenıario Sobre los Con
cepıos de Sobrepoblacion Relaıiva y Marginalidad- ,

Revisıa Laıinanırricana de
Cirncias Socia[,s, Sayt l/2 , 197l, s. 5 7-76.
6 Lucio Kowarick, Capiıalismo t Marginalidaık ne Arııerica L..aıina (Rio de jane
rio, ı 975).
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oluşan marjinaller havuzu da kapitalist merkezlerde büyümek
tedir. Bu, kapitalizmin "dışında" oldukları anlamına gelmez.
Bennholt-Thomsen'a göre, onların yapugı geçimlik üretim, ev
kadınlannınki de dahil, sennaye birikiminin altında sınıflanır.
Sermaye marjinalleşmiş insanların yeniden-üretilmesinin
"bütün sorumlulugunu üstlenmemesine" ve onları görünüşte
"dogal biçimde" yeniden-ürelildikleri yere, "dogaya geri dö
nüş olarak tanımlamasına" ragmen, yine de taşıdıkları canlı iş
gücünü tüketir, ürettiklerini de küresel birikim sürecine en
tegre eder? Kapitalist merkezlerdeki ev kadınları her tür üre

tim aracından ayrı işçilerken, kapitalist çevre ülkelerdeki ge
çimlik üreticiler yine de çogunlukla bazı marjinal üretim araç
lannı kontrol eder: toprak, el aletleri. Bu durum, ev içi işlere
ek olarak çogunlukla tanmsal işlerin esas kısmını yerine geti
ren kadınlar için de geçerlidir. 8

Kapitalizmin Hindistan'a girmesi ve
kadınlar üzerindeki etkisi
1-Jindistan dünyadaki en büyük kadın nürusa sahip olan ülke
lerden birisidir. Bu nüfusun %80'i kırsal alanda yaşar, çogun7 � Fotbel, j. Heinrichs ve O. Krcye, uDie neue intemationale Arbeitsteilung;
strukturelle Atbeilslösigkeit in den lndustrielindem und die lndustrialisierung
der Entwicklungs-lander rororo akıueıı• (Reinbeck, 1 977). Maria Mies "Social
Origins of the Sex:ual Division of lıbour-. Geçimlik Yeniden-Üretim Konferan
sına verilen tebli�den (Bielefeld Üniversitesi, Almanya, 1978).

8 Esther Boserup, Women� Role in Economic Devdopmcnı (New York: Sı. Martin's
Press, 1 970}. Meillassoux, resclavage dans t..:Afrique pre-coloniale (Paris: Mas
pero: 1 975). Bu tür "aile ckonomilerinde" kadınların önemine vurgu yapan
Meillassou x, bu ıoplumlann servelinin çocuk dogurrna gibi üremc fonksiyon
Ianna erkeklerce el konulan kadıniann kontrol edilmesine baglı oldugunu ileri
sürdü. Yine de bu ekonomileTin işçilerin arıışıyla ilgilendigi ve dolayısıyla ço
cuk dogurmalan nedeniyle kadınlara ihtiyaç duydugu dogru olsa bile, öyle gö
rünüyor ki Meillassoux kadınlan sadece biyolojik fonksiyonianna indirgemek
tc

ve onlann temel geçim araçlan üreticisi olma rolünü küçümsemekıedir. As

lında kapitalist periferlerde geçimlik üretim yapan kadınlan, kapiıalisı merkez
lerdeki kızkard�lerinden ayıran şey

,

hala aktif olarak yiyecek ve giyecek üre

timi, su ve yakacak taşıma, kap �-aprna vb. işleri yapıyor, lasacası kullanım de
teri üretiyor olması gerçegidir. Kocasının ıleretine bagımlı "sırf ev kadınlan •
durumuna indirgenmediler.
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lukla geçim sektöründe üretim yapar.9 Kadınların kır ekono
misine katılımı, geçimlik üretimin kendine özgü biçimine göre
geniş bir çeşitlilik gösterir: kabile toplayıcılıgı ve avcılık, kes
me ve yakma ırgatlan, ekilmiş tarlalara yerleşmiş köylüler, kü
çük mülkiyet sahipleri, kiracılar ya da topraksız tarım işçileri,
geçimlik zanaatkarlar; aile endüstrileriyle ugraşanlar ve seyyar
satıcılar. Bu sektörde kadın katılımının temel özelliklerine ya
da kapitalist gelişmenin kadınların emegi ve yaşam koşulları
üzerindeki etkilerine ilişkin şimdiye kadar sistematik bir araş
tırma yapılmış degil. Fakat elde, kapitalist gelişimin etkisi al
tında yaşayan kadınlara zarar veren egilimlerin tahlil edilmesi
için bir temel oluşturmaya yarayacak yeterli niceliksel ve nite
liksel veri vardır. Aşagıdaki tahliller, 1974 ve 1978 yıllan ara
sında yapılmış araştırmalardan ve 1 977 ile 1978 yılları arasın
da kimi sınırlı alanlarda, çogunlukla Andhra Pradesh'de ger
çekleştirdigim niteliksel gözlemlerden elde ettigim istatistiksel
verilere dayanmaktadır.
Uluslararası Kadınlar Yılı'ndan ( 1 975) önce, Hindistan hü
kümeti kadınların statüsünü çeşi tli yönlerden in celernek
amacıyla bir komite kurdu. Hindistan'da Kadının Statüsü Ko
mitesi (CSWl) araştırmasını, on yılda bir yapılan Nüfus Sayı
mı (sonuncusu 1 9 7 1 yılı Nüfus Sayımı) , raporlannda varolan
istatistiksel malzemeye, Ulusal Model Taraması ile diger res
mi istatistiksel malzemelerin yanı sıra ülkenin bütün eyaJetle
rinde yapılmış saha çalışmalarına dayandırdı ve 1974 yılı Ara
lık ayında CSWI raporunu sundu. 480 sayfadan çıkan tablo iç
karartıcıydı ve an laşı lan hükümet bu raporu kamuoyuna
açıklamak konusunda pek istekli degildi � Bu raporun bulgu
ları, demograf Asok Mitra'nın yazdıklarıyla tutarlılık göster
mekteydi:
Bagı msızlıgın kazanılmasından sonra geçen son otuz yıl, geç
tigirniz yüzyılda başlayan bir trendi tırmandırırken , Hindis
ıaıılı kadınları, hem demografik hem de ekonomik bakımdan,
9 Hindistan Hükümeti, "Towards Equality"; Hindistan'da Kadının Statüsü Rapo
nı , 197-f.
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giderek daha fazla, harcanıp aulan bir mal durumuna getirdi.
Demografik bakımdan kadınlar giderek daha fazla üretime
dayalı bir fonksiyona, bu talep karşılanır karşılanmaz feda
edilen bir duruma indirgendi. Ekonomik bakımdan ise, acı
masızca üretken alanın dışına sıkışunldı; bir tüketim birimi
ne dönüştürüldü ve bu nedenle toplumsal olarak daha az iste
nir hale getirildi. Kötüye gidişin iki koldan ilerleyişi, aynı ma
dalyonun iki yüzüdür.10

Bu kötüye gidiş kadıniann yaşamının her alanına yayılıyor
ve hem ölüm oranlarını, sa�lık ve beslenme standanları ile is
tihdam ve egitim durumunu gösteren rakamlan hem de poli
tik temsiliyeti analiz ederek belgelenebiliyor. Kırsal kökenli
kadınlar ve yoksul kentli kadınlar -ki Hintli kadınların ezici
çogunlugunu oluştururlar- bu gidişaltan en kötü etkilenenler
dir. Aşagıdaki analizde bu trende iki açıdan yaklaşacagım: cin
siyet oranları ve istihdam durumu.

Cinsiyet oranlan
· Hindistan'daki durumda cinsiyet oranlarının analizi, 20.
yüzyılın başından bu yana kadıniann erkeklere göre oranında
istikrarlı bir düşüş oldugunu açıga çıkarır. Bu aynı zamanda
kapitalist ilişkilerin ekonomiye, özellikle tanm sektörüne gir
digi dönem olarak görülmektedir. Benim savım ise, kapitaliz
min girmesinin, dogası geregi, kadınların fiziksel gerilemesin
de kayda deger bir rol oynadıgıdır. Hindistan'ın tamamındaki
durumu göz önünde bulundurarak ve daha sonra bazı örnek
durum çalışmalarına bakarak bu durumu örneklerle açıklama
ya ı;alışacagız.
Tablo 2 . 1 ve 2 . 2'deki rakamlar cinsiyet oranlarının iki
önemli belirleyici özelligini gösteriyor. Birincisi, Hindistan'da
kadının erkek nüfusa oranı uzunca bir süredir düşüktür ve
ikincisi, bu oran 19 1 1 yılından bu yana düşmektedir ve 1961
ile 1 9 7 1 yıllannda en sen düşüşü göstermiştir. Asok Mi tra,
10 Asok Mitra, "Kadınlann Statüsü". Sınınla, 1 8 Haziran 1 977.
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Hindistanlı kız bebeklerin ve 0-9 yaş arası kız çocukların er
kek çocuklardan çok fazla ölüm oranına sahip oldugunu ve bu
oranın 1941 ile l97 l yıllan arasında mü temadiyen yükseldigi
ni açıga çıkardı. Bu dönemde özellikle 20 ile 45 arası yaş gru
bu olmak üzere başka yaş gruplannda da, kadın ölüm oranla
n nın erkeklere kıyasla yükseldigi gözlemlendi . Benzer sevim
siz bir tablo anne ölüm oranlannda da ortaya çıkıyor. Hindis
tan kırsalında 1968 yılında bu sayı her 10.000 canlı dogum
için 573 iken, 1965 yılında ABD'de 32, 1968 yılında Ingille
re'de 29, 1966 yılında Hong Kong'da 44, 1965 yılında Malez
ya'da 200 ve 1 968 yılında Sri Lanka'da 300 idi. 1 1
Kadıniann ve kız çocukların ölüm oranındaki anış, "her za
manki" ataerkil H indistan toplumunda kadınların ihmal edil
mesi savıyla açıklanamaz. Bu ihmalin neden büyüdügü ya da
şiddetlendigi konusunda daha fazlasını sormaya mecburuz.
Buna somut bir açıklama, kadınlarla erkeklerin saglık tedavi
leri ile beslenme standartlarındaki farklılaşmadan gelebilir.
1957 yılında altı kırsal toplulukta yapılan bir saglık taramasın
da l S'in altındaki yaş grubunda 730 k ız 513 erkek çocuguriun
hasta oldugu açıga çıktı. Erkeklerin %SO. l'i bir doktora başvu
rurken, bu oran kadınlarda sadece %2S.4'dür.U Üstelik kadın
lar ve kız çocukları hastalandıkları zaman ya genel geleneksel
tedavi görmekte ya da hiç görmemektedir. Kadınların ve kız
çocuklannın yüksek ölüm oranları kötü beslenmeyle de ya
kından ilişkilidir. Hamile kadınların %70'i anemiden musta
riptir. 13 Yiyecekleri hazırlayanların besledikleri kişilerden daha
az gıda alması tuhaf görünebilir, fakat tipik bir Hindistan ha
nesinde kadınlar, yiyecekleri önce erkeklere ve çocuklara ve
rir, genellikle ana kalanlan kendileri yer. Yine de, erkeklerle
karşılaşurıldıgında kadınların büyüyen açıgı , ölüm oranların
daki büyüme, saglık ve beslenme standanlarındaki kötüleşme,
sadece cinsiyetçi ideolojiye ya da mevcut aile yapısına gönderl l Asok Miıra, Hindistan'ın Nüfusu: Niıtlilı Yt Kontrol Balıımından Görünll.şıl (Yeni
Dclhi, 1978) s. 393.
12 K. Dandekar, t.tiıra'da örnek gösterilir. a.g.e., s. 390-2.
13 A.g.c., s. 393.
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me yapılarak açıklanamaz. Her iki eLken de daha önceki yıllar
da daha az geçerli degildi. Açıklanması gereken şey cinsiyet
oranlanndaki düşüşle Hindistan'da yaşanan kalkınma süreçle
ri arasındaki ilişkidir.

Üretimde kadın istihdamı ile kadıniann toplam nüfusa ora
nı arasında yakın bir ilişki oldugu görülmektedir. Eger nüfusla
istihdam egitimleri kıyaslanırsa bu gidişat dognılanabilir. 1 9 1 1
yılından bu yana kadıniann durumu her ikisinde de giderek
kötüleşiyor gibi görünmekLedir (bkz . Tablo 2.2). Böylece,
Hindistan Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi'nin (ICSSR) "Ka
dınların Statüsüne Dair Kritik Meselelern adlı broşüründe şu
ifade yer alıyor:

191 1 ila 1 95 1 yılları arasındaki

40 yıl içinde, erkek ve kadın

nüfus arasındaki uçurum %27 anu. Aynı dönem zarfında, ka
dınların toplam işgücü içindeki payı her 1 000 erkeıte karşılık
525 i ken ( 1 9 1 1 ) , her 1 000 erkeAe karşılık 408'e d üştü
( 195 1 ) . 1 95 1 ile 1971 arasında geçen 20 yıl zarfında erkek ve
kadın nlıfus arasındaki uçurum 8.9 milyondan 1 9.9 milyona
yükseldi. Aynı dönemde, tarımdaki erkek işçilerin sayısı 34.3
milyona kadar çıkarken, kadın işçilerin sayısı J l 'den 25 mil

yona düştü. Tanm dışı sektörde erkekler 32.8 milyondan 48.4
milyona yükselirken, kadın işçiler 9.3 milyondan 6.2 milyona
düştü. Kadınlar % 1 2'lik bir düşüş yaşarken, erkek işçilerin
toplam sayısı %27'ye kadar arttı, boylece işgücü içindeki
oranlan her 1 000 erkek için 210'a düştü. 14

Bu rakamlar, hem fiziksel olarak hayatta kalma hem de is
tihdam fırsatlan bakımından cinsler arasındaki eşitsizligin bü
yüdügünü tartışmasız biçimde gözler önüne serer. Kadının ç�
lışma hayatına katılımının daha ya k ı n da n bir analizi, kırsal ke
simdeki kadıniann bu egilimden nasıl olumsuz etkilendigini
gösterecektir.

li ICSSR . "Hindisıan'da Kadıniann Sıatüsüm� Dair Kritik Meseleler• (Yeni Delhi:
Kadın Çalışmalan Rehber Komitesi, 1 977).
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Kadmlarm ktrsa/ kesimde istihdamı
Tablo 2.2 ve 2.5 kadıniann 19 l l yılından beri istihdam edil
digi bütün çalışma kategorilerinde geriledigini ve en sert dü
şüşün 196 1 ile 1971 arasında oldugunu gösteriyor. Kadın işçi
lerin %80'i, kırsal kesimde istihdam ediliyor. Kadın istihda
mında en dramatik düşüş ikinci sektörde, yani sömürgeci dö
nemden beri kapitalizmin izledigi hat boyunca etkili olmuş
endüstrilerde, ticarette ve alım-satım sektörlerinde yaşanmak
tadır. Fakat 196 1 ile 1971 yılları arasında bu egitim geleneksel
tarım işlerinde ve haneiçi endüstrilerde de gözlemlenebilir
(bkz. Tablo 2.3 ve 2.4).
Yine de, Tablo 3 .6'nın gösterdigi gibi, aynı oranda büyüyen
proleterleşme bu sürece eşlik etmez. Kadın çiftçilerin sayısı
%52 düşerken , erkek çi ftçilerin sayısı %6 arttı.
TABL0 2.1
Eyaletlerde Cinsiyet Oranları, 1 921-1971
(her 1000 erkek için kadın sayısı)

Eya/et
Andrha
Andrha
Assarn
Sihar
Gujrat
Jammu & Kashmir
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Mysore
Orissa
Punjab
Rajasthan
Tamilnadu
Uttar Pradesh
Batı Bengal
Hindistan

1921

1931

1971

1941

1 95.1

1961
9S1

977

9S1

977
901

993

9S7

9SO

9S6

993

9S7

9SO

9S6

90S

886

886

S77

S76

1 .0 1 6

994

996

990

994

956

944

945

941

952

940

936

S70

865

S69

S73

S7S

SS2

1 .01 1

1 .022

1 .027

1 .02S

1 .022

1 .0 1 9

974

973

970

967

953

943

950

947

949

941

936

932

969

965

960

966

959

959

1 .0S6

1 .067

1 .053

1 .022

1 .001

9S9

S21

S30

S50

S5S

S64

S74
919

S96

907

906

92 1

90S

1 .029

1 .027

1 .0 1 2

1 .007

992

979

909

904

907

910

909

SS3

905

S90

S52

S65

S7S

S92

955

955

947

941

930

Kaynak: Tablo 2 . 1 , 2.2, 2.3 ve 2.4 Hindistan Sosyal Silimler Araştırma Konseyi,
Kadın Çalışmaları Rehber Komitesi tarafından hazırlanan "Kadınların Statüsü
ne Dair Kritik Meseleler, Eylem için Istihdam, Sa{Jiık, E{Jitim Oncelikleri", Yeni
Delhi, 1 977.
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TABL0 2.2
Toplam Nüfusun Her Bin Erke§i Için Kadın Sayısı, Hindistan geneli
her çalışma kategorisindeki işçiler ve çalışmayanlar 1901-1971

Yıl

Nüfus

Toplam

(1-IX)
1901
1911
1 921
1 93 1
1951
1 96 1
1 97 1

972
964
955
955
947
941
930

504
525

516
453
40 8
460

210

Ikinci Sektör

Birinci Sektör

1

işçiler

431
427
463
289
357
498
1 35

ll

1051
1 054
952
1 006
857
819
498

lll

1-11

540
567
557
476
469
565
249

335
337
372
337
491
297
210

1...
ll+
lll

(639)'*
(500)
(562)
(396)
(434)
-

(1 55)

534
560
545
466
470
552
248

IV

-

663
265

Oçüncü Sektör

V

VI

IV+
V+
VI

553
574
508
440
288
1 10
88

400
336
412
303
248
1 34
101

543
548
501
423
291
348
1 42

VII

405
513
479
396
1 87
ı 19
59

VIII

65
62
65
41
61
22
34

IX

325
371
357
484
332
287
1 65

Yıl

Çalış-

VII+ mayanlar
VIII+
IX
350
390
379
410
257
210
1 08

1 .707
1 . 676
1 .629
1 .656
1 .580
1 . 581
1 .726

1 90 1
1911
1 92 1
1 931
1 951
1 961
1 97 1

(•) Paranteze alınan rakamlar "Madencilik ve Ta$Ocagı• i�indir.
Çalı$ma kategorileri $unlardır: 1. Çiftçiler; l l . Tarım iKIIeri; 111. Hayvancılık. ormancılık. balıkçılık, aviama v e meyve yetiştirme v e baglantılı etkinlikler; IV. Madeneilik ve ta$ocagı; V. Imalat süreçleri, (a) Hanelçi endürtrileri, (b) Haneiçi endüstrisi haricindeki digerleri; VI. 1n$aat;

depolama ve haberll!$me;

IX.

Diger hizmetler; X. Çalışmayanlar.

VII. Ticaret ve alım-satım; vııı.

Ula:ıım,

TABLO 2.3
Kadıniann Erkekl ere Oranının Uzun-dönemde
Düşü' Gösterdiği Onemli Imalat Faal iyetleri: 191 1-1961

Imala t

Faaliyetleri

Female workers per 7000 ma/e workers
1921
1951
1 93 1
191 1

Bugdayın qlenmesi
Ekmek ve diger fırın ürünleri
Bitki yagları üretimi
Ag, ip, halat vb.
Ayak giyecekleri ve tamiri
Çanak v e çömlek yapımı

12.075
1 .644
688
1 .962
232
572

7.779
1 .466
656
1 .295
201
540

7.065
1 .662
595

1 .520
447
347

141
490

88
402

1961
331
64
458
1 .236
81
507

Kaynak: J.P. Ambannavaı; Hindistan Demografisi, 4 (2), Aralık 1 975, s. 353.

TABLO 2.4
Hindistan Kırsalında Kadın Katılım Oranındaki Düşüş

Yas 15-59, 1961-1971

Çiftçi
Tarım i�iligi
Fidanlık. vb.
Haneiçi endCıstrisi
Imalat
ln�aat
Ticaret ve alım-satım
Diger hizmetler

W.P.R

W.P.R

1961

1!171

30.02
1 2.60
0.92
3.42
0.37
0. 1 3
0.51
2.70

7.13
1 1 .80
0.58
0.77
0.34
0.09
0.22
O.n

Kaynak: Asok Mitra, Kadınların Statüsü: Istihdam ve Okuryazarlık. Yaln ızca
ula�ım 0.02'den 0.03'e yOkselerek önemsiz bir geli�me gösterdi.
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TABLO 2.5

Kadın Işçilerin Genel Çalışma Kategorilerine Göre Da§ılımı:
1 9 1 1·1951 (binli rakamlarla)
Yıl

Toplam
kadın
nüfus

Toplam
kadın
işçi
sayısı

1
Çiftçiler

ll
Tarım işçileri

lll Madencilik,
taşocağı, hayvancılık,
ormancılık, balıkçılık, avcılık,
fide yetiftiriciliği

IV
Haneiçi
endüstri

V
Haneiçi
haricindeki
endüstriler

191 1

1 23.898

41 .802

1 8.090

1 2 .808

1 .452

.

4.391

1 92 1

1 22.749

60.085

20.276

1 0.003

1 .431

.

3.689

1 931

146.075

37.600

1 2 . 1 80

14.997

1 .575

.

3.281

1951*

1 73.549

40.539

1 3.368

1 2.694

1 .357

.

2.906

2 1 2.467

59.402

33. 1 03

1 4. 1 7 1

1 . 1 87

4.665

789

273 ..900

31 .298

9.266

1 5.794

907

1 .331

865

1 96 1
971 (G)

VI
Inşaat

VII
Ticaret ve
alım-satım

VIII Ulaşım,
depolama ve
haberleşme

IX
diğer hizmetler

1 ve ll toplamı
(tarım sektdrü)

lll ve IX toplamı
(tarım-dışı sekt6r)

Yıl

191 1

294

2.266

79

2.422

30.898 (73.9)

1 0.904 (26. 1 )

289

2.189

67

2. 1 5 1

30.279 (75.5)

9.8 1 6 (24. 1 )

1 92 1

29 1

1 .91 4

49

3.3 1 3

27. ı 77 (72.3)

1 0.423 (27.7)

1 93 1

291

1 .5 1 3

1 23

3.647

3 1 .062 (76.8)

9.377 (23.2)

243

815

65

4.364

47.274 (79,6)

1 2 . 1 28 (20.4)

204

556

1 46

2.229

25.060 (80. 1 )

6.238 (1 9.9)

(*): Rakamlar Jammu ve Ka$mir'i içermemektedir. (G): Geçici. Rakamlar

Kaynak: Hindistan Hükümeti: Esitlige Dogru.

%1

Ornekleme dayanır.

1 95 1 *
1 96 1
1 97 1 (G)

TABLO 2.6
Düzeltilmiş* Nüfus Sayımı Rakamlarıyla
1 96 1 ve 1 971 Yıllarında istihdam

Erkekler
1971

1961

1971

66.465

70.005

33. 1 56

1 5.976
20.272

1961

Çiftçiler
Tarım işçileri
Di{Jer işçiler
Toplam işçiler
Çalışmayanlar
Toplam nüfus
(*) Bu

Kadınlar

1 7.324

32.535

14. 1 98

45.382

49.876

12.151

8.343

129. 1 7 1

1 52.531

59.505

44.591

96.975

1 3 1 .531

1 53 .286

2 1 9.4 1 2

226.146

283.837

2 1 2.791

264.0 1 3

rakamlar düzettilmi�ir. Tablo 5'deki rakamlar düzeltilmemi�ir.

Kaynak: Gail Omvedt. "Hindistan'da Kadınlar ve Kırsal Isyan" Social Scientist'teki
Nüfus Sayımı rakamlarına dayanır. Trivandrum, Ekim

1977.
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Bu, kadınların üretim aracı olan toprak üzerindeki kontro
lünü yitirdigi gerçeginin bariz bir göstergesidir; başka bir de
yişle tedricen muhtaç hale getiriliyorlar. Aynı şekilde, kadın
tarım işçileri %43 artarken, erkek tarım işçilerinin sayısında
ki artış (%88) bu oranın iki katından daha fazladır; kadınlar
aynca erkeklerle aynı oranda proleterleşme yaŞayamıyorlar.
Daha açıklayıcı olan yine de Tablo 2.2'deki verilerdir. 196 1
yılına kadar çiftçiler içinde her 1000 erkege düşen kadın oranı
289-498 arasında iken, bu oran 1961 ile 1971 yılları arasında
hızla düşerek 1000 erkege karşılık sadece 135 kadına iniyor.
Aynı şekilde, tanm işçileri içindeki kadın oranı 1901 yılından
itibaren kısmen istikrarlıydı, fakat 196 1 ve 1971 yıllan arasında
her 1000 erkege karşılık 819 kadından, her 1000 erkege karşı
lık 498 kadına indi; neredeyse %40 oranında bir düşüş. 1961 ve
1971 yıllan arasında yaşanan, hem proleterleşme hem de marji
nalleşmeye dogru uzun-dönemli bir trendin vurgulanması ola
rak bakılabilir.15 Proleterleşme yönelimi kendisini, toplam nü
fus içindeki işçi sayısının %49 . 73'ten %35 .9S'e gerilemesine
karşın toplam işçiler içindeki tarım işçil erinin yüzdesinin
%24.04'ten %38.95'e yülıselmiş olması gerçeginde gösterir. 1 901
1 5 Gail Onıvedt, "Hindisıan'da Kadınlar
vandrum, Ekım-Kasım 1977 .
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v e Kırsal Isyan",

Social Scienıisı, Tri

yılından bu yana çalışma yaşamına kaulımm gelişimini analiz
ederken Asok Mitra şöyle der:
... Gerçekte tarımdan ıanm-dışına transfer hiç olmadı. Birin
cil sektör neredeyse hiç degişmeden, büyük çogunluga istih
dam saglama halini korudu. 1 90 l 'den bu yana endüstriyel
üretimde yaşanan istikrarlı yükselişe rağmen, aile endüstrisi
de dAhil olmak üzere küçük imalaun nasıl çogaldıgını da ye
terince acıklı bir biçimde gösterir; bu ise insan emeginin yön
degiştirmesinin ücretli meıa üretiminde olası çarpaklıkta bir
likte meydana geldigini kanıtlamakıadır.16

197 1 ytlında bütün kadın işçilerin %50'sinden raziasının ta
nm işçisi17 olması gerçegi bu ifadeyle çelişmez. Hindistan köy
lerine giden her gözlemci bilir ki tanm işçilerinin statüsünOn
kendisi zaten marjinal bir durumdadır. Kadınierkek işçi ne
"özgür" ücretli işçidir ne de feodal bir serlin "emanetidir" . Da
ha da önemlisi, sadece yılın sınırlı bir döneminde ücretli işçi
dir ve bu dönem yeni teknolojilerin girişi nedeniyle daralmak
tadır. Yine de bu işçiler topragı terk etme ve klasik anlamda
pı:oleter olma "özgürlügüne" sahip degildirler.
Kadınların , ücretli çalışırken bile, genellikle erkek tanm iş
çilerinden üçte bir az kazandıgı düşünülürse, Hindistan kırsa
lında erkeklerle kadınlar arasındaki kutuptaşma daha belirgin
hale gelir. Du yüzden Pandey, 1 975 yılında tarım kesiminde
kadıniann erkeklerin a ld ı gı gelirin yalnızca %68.8'ini kazandı
gını gözlemledi. 1 8

1 6 Miua, 1978: s. '149-50.

17 Miua, 1978: s. + H .
18 Kandi Pandey "Savunmasız Kır Işçileri� Economic Times, 2 4 A�usıos 1975.
Son araşıırması Hindistan'da Bor,landırarah Çalı�ma (Ulusal Çalışma Enstiıli
sil ve Gandhi Banş Hareketi tarafından 1978 yılında yapıldı ve Sharma Marla
ıararından redakte edildi) ıanm işgllcilnlln '165'inin borç-serfliği biçiminde ça
lışııgını ve açık pazarda kendi emeğini satma özgllrlllğllne sahip olmadığını
açıga çıkardı. Tarımın ıicarileşmesi bağlı emegin anışma yol açmış görunllyor:
ba�lı işgiıcllniın %56'sı yalnız son fıç yıl içinde kölellğe

girdi.

Toprak ağalan

ya da zengin köyllller açtSından bir köle i�çl daha ucuz ve daha gllvenllirdir.
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Yoksunaştırma ve marjinalleştirme:
Andhra Pradesh'deki kabile kadınlarının durumu
Buraya kadar analizimiz, Hindistan'ın genelinde geçimlik sek
tördeki kadıniann artan yoksullaşma ve marjinalleşme trendi
üzerine yogunlaşu. Bu süreçlerin nasıl meydana geldigini daha
somut olarak anlamak için, niceliksel analizleri en azından ni
teliksel özüne ilişkin bazı kanıtlarla zenginleştirrnek gerekli
dir. 1977 yılında Andhra Pradesh'de iki kabile bölgesini19 (Vi
sakhapatnam Kabile Teşkilatı Bölgesi ile Batı Godavari Kabile
Teşkilatı Bölgesi) ziyaret etme fırsatı buldugum zaman aşagı
daki örnekleri kayda geçtim. Kabile kuşaklarını tampon bölge
ler halinde tecrit edilmiş olarak bırakmak ve tefeci, tüccar ve
toprak spekülatörleri gibi kabileden olmayanların bu bölgelere
ayak basmalarını yasaklamak Ingiliz sömürge idaresinin stra
tejik politikasını oluştunnuştu. Bu bölgeleri esasen orman ida
resi kontrol eder.
Bu bölgeler tamamen kapatılmamış olmasına ragmen, gör
dügüm kabileler hala kısmen geleneksel geçimlik üretim tarzı
nı "sar· haliyle takip ediyorlardı:
• Avcılık ve toplayıcılıgı (erk-ekler avcılık, kadınlar toplayı
cılık yapıyor) bu bölgede podu adı verilen kesme ve yakma ta
nmı tamamlar;
• Bireysel toprak mülkiyelinden ziyade "arazi" kavramı;
• Toplumsal dikey tabakataşmanın ya çok az olması ya da
hiç olmaması;
• Toplumsal asimetrinin eşlik etmedigi bir cinsiyete dayalı
işbölümü; kadınlar Hindu kadınianna kıyasla hem daha fazla
özgürlük ve nüfuzdan yararlanır hem de üretim sürecine katı
lım oranı daha yüksektir;
• lçki içme, dans etme, et yeme, cinsellik konularında "so
fu" Hindu kavramları ve ahlak kurallarının olmayışı;

19 Kabıleler toplam Hindistan nüfusunun 'lb6.94'ünü oluşturur {lstatislikscl
Özet, 1 976). Geçit vcnnez tepelik arazilerle bölünmüş topraklann orijinal sa·
kinlerinin torunlandır. Hi nd u kast sisteminin parçasını oluştunnazlar.
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• Çalışma etigi olmaması: kabilelerio sadece kendilerini geçindirmek için ihtiyaçlannı karşılamaları;
• "Nüfus fazlalıgının" olmayışı; sıfır nüfus aruşı;
• Yoksullugun; yetimlerin; muhtaç kadınların, vb. olmaması.
Bagımsızhgın kazanılmasından bu yana, özellikle l960'tan
sonra, kabileleri veya girijanlan (tepe halkı) sözde ulusal Le

mayüle entegre etme, Hindistan hükümetinin politikası ola
gelmiştir. Asıl olarak Kabile Sosyal Yardım Idaresi tarafından
yürütülen bu politika, kabileleri podu tarımından vazgeçine
cek, böylece tepelik bölgelerdeki zengin madenlerle diger kay
naklar üzerinde kontrolü ele geçirecektir. Aynı zamanda, bir
ya da iki kuşak sonra ormanlardaki nüfusu boşaltacak ve kabi
leleri ormanın dışında yeniden yerle.ştirecek, aralarında para
ekonomisi, topragın bireysel mülkiyeti ve kapitalist bir pazar
sistemi oluşturacaktır. Nihayet, kabile çocuklarını, kabile dı
şından ögretmenler tarafından Hindulaşma sürecine maruz
kaldıklan ve "kötü" kabile alışkanlıklarını20 bırakmaları ögre
tilen yatılı okullara (Ashram okullanna) sokarak kabHelerin
sosyal uyumunu bozar. 1977 yılındaki ziyaretimde aşagıdaki
g�lişmeleri fark ettim:
1) Elıolojinin hı:zla bozulması: Podu tarımının yasaklanması
ve pazar ekonomisinin kurulması ile kahve, portakal, ilaç ya
pılan bitkiler, yer fıstıgı, tütün vb. gibi peşin parayla satılan
ürünlerin ekimi kabileleri daha yukandaki tepelere dogru çe
kilmeye zorlamaktadır. Gariptir ki; Hükümet kabHelerin hep
sine ne yeterli toprak ya da iş ne de yeterli miktarda ücret veya
ürünlerine bedel vermedigi için podu tanmını sürdürmek :zo
nmdadı rlar. Böylece kabilelerio yüzyıllardır korumuş oldugu
çevre dengesi yok ediliyor. Tepeler kıraçtır ve son birkaç yılda
yagış miktan 10- 1 5 inç düşmektedir. Hükümetin yaptıgı agaç
land ırma sadece, esasen ihraç etmek üzere yetiştirilen kahve
20 Ome�ln, kabile kadınlannın "kOtü" alışkanlıklanndan birisi bluz giyıneyip
gö�llslerini yalnızca sarinin serbest ucuyla kapatmalandır. Ashram okulların
da blltün kız çocuklara hükumetin parasız vcrdigi sari-bluzlan giymelen öAre
tilir. Sari-bluzlan kabilc kadınlan arasındaki ilerlemenin sembolü haline gelir
ken, ku!M� almak için ve terziye diktirrnek için paraya ihıiyaç duyarlar.
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ya da tik agacı dikimi veya diger peşin parayla satılan ürünler
gibi hükümet kon trolündeki kalkınma proj elerine hizmet
eder.
2) Ulusal ve uluslararası pazardald dalgalanmalara bagınılı
lıgm artması: Kahve dikimi bir yana, Entegre Kabile Kalkınma
Teşkilatı (ITDA) bazı kabileler kahve ekimi için birkaç dö
nüm toprak dagıuı. (Bir köyde yaşayan 30 ai le l -2 dönüm
toprak aldı; 30 aile almadı.) Bu küçük kabile mallan uluslara
rası kahve fiyatlarının dalgalanmasından ciddi bir şekilde et
kilenmektedir.
3) Kabilelerin snııjlara ayn iması (jarklılaştınlnıası) : Yetkili
ler herkese degil ama bazı kabildere toprak, sıgır, koyun , dikiş
makinesi, kahve, tohum, gübre vb. ayrı bagışlar vermek sure
tiyle topragı olaniolmayan farklılaşması yarattı.
4) Toprağın yabancılara devri: Birçok kabile bölgesinde bütün
verimli topraklar kabileden olmayan göçmenlerce devral ın
maktadır. 1978 yılında ziyaret ettigim bir bölgede, bu kabile
den olmayanların kendisi yeni bir toprak sahibi sınıf oluşıur
muştu ve kabileler onların mahsul onagı ya da tarım işçileri
haline gelmişti. Bu kabileden olmayanlar (Rusya, ABD ve Avru
pa'ya) ihraç etmek üzere Virginia tütünü ve yerli pazar için kır
mızıbiber üretiyordu.

5) Hükümete ya dq. başka sosyal yardım kuruluşlanna bağım
lılığın artması: Eski kabile otonamisi ortadan kaldırılıyor.
6) Dışanda üretilmiş maddelere bağımlılıgın artması: Çogu
köyde pirinç temel gıda maddesi olan dannın yerini almakta
dır. Fakat pirinç podu yetiştiricileri tarafından üretilmez. Ge
nellikle kabile dışından tüccarlar ya da pirinci çalışma karşılı
gında ücret olarak veren arazi sahipleri tarafından saglanır.
7) Kadmlann daha fazla yoksullaştın!masıyla erkelılerle lıa
dııılar arasırtdaki eşitsizligin biiyiinıesi: Kapitalizmin girişi ço
gunlukla kadınların kendi üretim araçlarından ve üretici fonk
siyonlarından ayrılmasına tanıklık etmektedir. Ayrıca cinsiyete
dayalı işbölümünde de onların zararına bir degişime neden ol
maktadır. Bu aşagıdaki durumlarda örneklerle gösterilebilir:
i) Batı Godavari'deki geleneksel kabile ekonomisinde, üreti64

ciler kendi ürünlerini pazar yerinde degiş-tokuş etmek sure
tiyle onlann pazarlanması üzerinde kontrole sahiptiler. Fakat
Girijan Kooperatif Şirketleri'nin kabilelerio ürettikleri ni topla
mak üzere depo kurdukları her yerde pazarlama fonksiyonu
kabile dışından erkeklerin eline geçmektedir ve kadınların pa
zarlama rolü baltalanrnaktadır. Mahila Mandals (kadın kulüp
leri) onlara birkaç dikiş makinesi vermektedir fakat hiç kul
lanmadıklan şeyler üretirler ve pazarlama kabilc dışından er
keklerce yapılır.

ii)

Yeni teknoloj iterin girişi de kabile kadınlarını kötü etki

lemektedir. "Kabileleri ulusal temayüle entegre etme" yöntem
lerinden birisi onları özel koloniler halinde düzlük yerlere, ge
ri istenmeyen topraklara yerleştirmeklir. Batı Godavari'deki
böyle bir koloniye getirilen yeni teknolojilerden bir tanesi
ipekçilikti. Fakat (Çin ve Bengal'de geleneksel olarak kadınla
rın egemen oldugu) bu yeni teknolojinin e&itimi yalnızca er
keklere verildi. Kadınlar eskiden (sepet, hasır vb.) üretimleri
için hammadde sagladıklan ormandan uzaklaşurılrnış olduk
ları için, kolonide üretim yapacakları her şey ellerinden alındı.
Hatta ara sıra yapılan mevsimlik işler de onlara ekonomik ba
gımsızlık getirmedi ve "entegrasyon" sürecinin tek parça tabi

atı , onlara kolanideki erkeklere bagımh yaşamayı bıraktı.21
21 Kı rsa l kesimdeki kadıniann marjinallcşı irilme sinin başka bir ome&ı de, Na
gaıjunasagar Barajı'nın kumanda bölgesinde kalkınma tedbirlerinin kadınlar
azerindeki cıkilerini araşııran bir çalışmada dikkatimi çekt i. Bu araştı r ma

Hindistan Kolej! Idari Kadrosu tararından gerçckleştiriliyor. 4. Beş Yıllık Kal
kınma Planı'nın

son

yıllanndan itibaren Kumanda Bö lge Kalkınınası (CAD)

sulama projelerinin kapsadı&ı bölgelerde tanmsal kalkınma için ana strateji
olarak onaya çıkmaktadır. CAD'ın amacı "tarımsal üretimi ku llanılabilir su
yun ntikıarıyla ba&lanulı olarak en yüksek tona çıkannakıır". S. Sarupria ve
K. V. S. Sasıri, "Andhra Pradesh'deki Kumanda Bölgeleri için Bölgesel Kalkın
ma Planlaması" (Hindistan Ekonomi Enstitüsü, 1 977). Vurgu açıkça kapitalisı
çirtçilik ı1zerinedir. Yeni sulanmaya başlanan bölgelerde, parayla satılan üriın·
!erin (Ozellikle pirinç) ekimi geniş çaplı başlatıldı. Nagarj unasagar bölgesinde
kuçiik kOyiilierin çoAu topra�ını, kredi ve di�er kalkınma girdileri elde edebi
len luzla büyüyen zengin köylülere kapıırdı. Bu nürus, hem sulanmış toprak·

lan alan zengin köylüler hem de göçmen tanm işçileri, sulanmış alanlarda su
lanrnam ış alanlardakinden daha hızlı büyüdü.

Nagarjuııasagar kumanda bolgesinin bir parselinde bana, erkeklerin pirinç
ıransplanta�yonunu kadınlardan devraldıs,ını, bunun çok eski zaman lardan
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Dünya pazarı için üretim:
Ev endüstrisi ve marjinalleştirme
1977 yılında kaydedilen aşagıdaki örnek, ihracata yönelik üre
timde ev endüstrilerinde kadıniann nasıl sömürülmekle oldu
gunu gösterir. Andhra Pradesh eyaleti Batı Godavari bölgesin
deki Narsapur çevresindeki köylerde yaklaşık 1 50.000 kadın
tıgla işlenen dantel endüstrisinde çalışurılmaktadır. Bu en
düstri -daha ziyade tıg işlemeciligi- ilk l 860'larda misyonerler
tarafından getirildi. Yörenin kadınlarını bu yeni beceriyle ken
di geçimlerini saglamalan için teşvik ettiler. 1900 yılında dan
tel mallar ihraç edilmeye başladı ve şu anda Narsapur'da böyle
50'den fazla dantel ihracatçısı ya da kendilerini adlandırdıkları
biçimiyle, dantel imalatçısı vardır. Bunlar, 1 9 70 yılına kadar
her yıl l ve 1 ,5 milyon $ degerinde dantel malları Avustralya,
Batı Almanya, ltalya, Danimarka, lsveç, Britanya ve ABD'ye ih
raç ettiler. 1976-77 yılına kadar i hracat 5 milyon $'a urman
mışu ve 1977-78 yılında 8 milyon $ olarak gerçekleşti . Bunun
yanında, Hindistan'ın büyük kentlerinde 1 -2 milyon $ dege
rinde dantel mal satılıyordu ( 1977-1978)-.22

Bu endüstri, klasik bir dışarı iş verme halidir. Tıg işlemecili
gi tamamen bir ev endüstrisi olarak kız çocuklan ve her yaş
tan kadınlar tarafından yapılır. Bu kadınlar esasen Yeşil devrim
sırasında topraklarını kaybetmiş tanm işçileri ile yoksul köy
lülerin kızlan ve eşleridir. Dantel yapmak kocalarının yetersiz
beri bütün Hindistan'da "kadın işi" oldugunu anlattılar. Bu, cinsler arasındakı
işbölümü modelinin altüst olmuş haliyle duydugum ilk örnekti. (Batı Godava·
ri de kapitalist hat boyunca pirinç ekimi yapılan merkezlerden birisidir �o
&unlukla traktörler kullanımdadır- ve pirinç transplantasyonu için hala ka
dınlar kullanılır). Erkekler de daha önce "kadın işi' olan ot yolmayı devralmış
tır. Cinsiyete dayalı işbölümünde kadınların aleyhine olan daha fazla degişik
lik gelecekte beklenebilir.
22 I hracatçıların ihraç edilen dantd miktanna ilişkin kesin sayılan elde etmesi
oldukça zordur. Pek ço&u dognıdan ithal fimıalannın m�terisidir. Beliniten
sayılar Hyderabad Endüstriler Müdürlugü tarafından verildi. Devlete % 1 5 ih
racat teşviki için başvuran ihracatçıların sayısını içerir. Narsapur'daki en bü
yük bankanın müdürünün tahminine göre, yılıık dantel ihracatı toplam 5- 1 0
milyon nıpi eder ( 1 977-78).
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gelirini takviye etmeye çabaladıkları bir araçtır ve dolayısıyla
daha önce degindigimiz gibi geçimlik üreticiler kategorisine
girerler. Üç şirket bölgedeki üç stokçuya iplik saglar. Ihracatçı
lar ipligi, son yıllarda kendileri de büyük ihracatçı haline ge
len bu stokçulardan satın alır. Ihracatçılar bu hammaddeyi, ip
likleri dantel yapanlara veren ve onlara ücret ödeyen aracıla
ralacentelere verir (ücretlerin yarısını ihracatçılar avans olarak
verir, diger yarısını da acenteler yatırır) ve hepsi Batı bulikie
rinde moda olan bütün malzemeleri, dantel malları (masa ör
Lüleri, yemek setleri. dantel gömlekler ve elbiseler vb.) da. on
lar toplar. Aracılar tam-zamanlı istihdam edilir. Günde bir ru
piden * daha az kazanan kadın zanaaıçılara parça başına göre
ödeme yapılır. 2000 metre iplikten yapılan bir dantel için 4 ru
pi kazanırlar ve genellikle bir kadının 2000 metre ipi bitirmek
için bir haftaya ihtiyacı vardır. Bu, haftada 4 rupi kazandıgı
anlamına gelir. Bu kadınların günlük kazancı onalama olarak
0.56 rupiye gelir. (Kadınlar Pazar günleri de çalışırlar ve boş
zamanı ya da tatilleri yoktur) . Bu miktar, kadın tarım işçileri
için belirlenmiş asgari ücretin üçte birinden daha azdır.23
Andhra Pradesh eyaletinin el sanatlan ihracından kazandıgı
dövizin %95'inin bu kadınlar tarafından kazanıldıgı tahmin
edilmektedir. Hükümet ilk kalite belirleme ofisini 1960 yılın
da kurdu. Kadınların yapugı dantelin kalitesini kontrol et
mekle görevli memur, tabii ki bir erkektir ve kötü ya da kirli
(*) 8 rupi• yaldaşık 1$.
23 Kadın ıanm Işçilerinin asgari ücreti bölgeye ve işin ıurüne 2 ila 4 nıpi arasın
da de&işlr.

lmalaıc;ılar, kadıniann evde oıurdugunu ve dışarıda çalışmak isıemedigini
iddia ederler. Eger kendileri onlara istihdam saglamayacak olursa, kadınlar
yapacak bir şey bulaınayacakıır. Haııa iddialanna göre; kadınlar kendilerini
hep evde ve ıoplumdan uzak ıuıan kasılara (çoguniÜkla Kapu ve Agnikulaks
haıriya kasılannal mensupıur. Dogrusu Kapu kadınlan kasılan hakkındaki
bu gorlişü kendileri de dogruluyor, rakaı bu iddianın ıamamen dogru olup ol
madıgı epeyce k11$kuludur. Kapulann ço#,unlugu küçük ıarımcıdır. Andhra
Pradesh'in ıamamında kadınlar ıarlada çalışma gelenegine sahipıir ve diger
bolgeltrdeki Kapu kadınlan da böyledir. Agnikulakshatriyalar balıkçıdır ve bu
toplumlarda geleneksel olarak kadınlar balık saıar. Şimdi bu etkinligi bıraku
lar ve "evde oıuran kadınlar" haline geldiler.
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dantel malları geri çevirir. Kadınlar ug işlemeciligine küçük
bir kızken başlar ve yaşlanıncaya ve kör oluncaya kadar de
vam ederler. Genellikle bütün hayatları boyunca ugla işleme
leri istenen modeli ya da deseni aracıdan alırlar. Kadınların
herhangi bir örgütlenmesi yoktur ve daha bizi görür görmez
büyük bungalovlarda yaşayan erkek ihracatçılann kendilerini
nasıl sömürdügünden yakındılar. Ihracatçılar sırayla yapLıkları
işin geleceginin parlak oldugundan ve 1970'lerdeki tekstil en
düstrisinin krizlerinden etkilenmediklerini anlattılar. Birikim
zincirinde ihracatçılar karlannı, toprak, traktörler, taksiler ya
da sinemalar gibi başka kazançlı projelere yarırabilirler.

Kadınlar açısından sonuçları
Kırsal kesimdeki geçimlik üreticileri etkileyen mevcut süreçle
rin çok daha geniş ve derin bir araşmmasına ihtiyacımız olma
sına rağmen, varolan verilerin yukanda yapılan analizi bir tez
formüle etmemize imkan verir: şöyle ki; kapitalist çevre (peri
feri) Hindistan'a kapitalizmin girmesi geçimlik üreticilerin ge
niş kitleler halinde fa kirleşmesine ve riıarjinalleşmesine yol
açar ve ikinci olarak, kadınlar bu süreçlerden erkeklerden da
ha fazla etkilenirler, erkekler kısmen de olsa aktif ücretli işgü
cü içine çekilebilir. Hindistan'daki kadınlar özel olarak aşagı
daki sonuçlarla karşı karşıya göriınmektedirler:
l . Kırsal bölgelere kapitalizmin girmesi kadıniann geçimlik
üretiminin maddi temelinde kademeli erozyona yol açar. Dün
ya çapında bir kapitalist pazar için üretebilmesine rağmen,
üretimin biçimi ve üretimin örgütlenmesi, genellikle, kullanım
değeri üretimindekiyle aynı kal ı r. Kapitalist, iplik haricinde
sabit sermayeye ihtiyaç duymaz. Ne makinelere ne fabrikalara
ne de gelişmiş teknoloj iye ihtiyacı vardır. Başka bir deyişle,
işin organizasyonu değişmedigi zaman bile kapilalist birikim
meydana gelebilir. Bu biçimler esasen özeldir. Ö te yandan ka
dınlar büyük ölçüde malların tedavülünden dışianmışlığını
sürdurür. Ü relliği malları d üşük fiyata satar ve çalışmasına
karşılık düşük ücret alır. En sonunda aile borç çekmeye ya da
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topraklannı satmaya zorlanabilir (ya da ıopragını tefeciye kap
urabilir). Fakat çogunlukla aile topragı kaybetmeden önce ka
dınlar sahip olduklan zavallı eşyalarını, alunlannı, kaplannı,
aletlerini kaybederler. Onlar hala ailenin temel ihtiyaçlarının
dayurulmasından sorumludur, fakat ürünlerinin bir kısmı faz
la ürün olarak ellerinden alınıyor ve geçimlik üretimin maddi
temeli giderek küçülüyor. Kadınlar geçimi saglamanın daha
eski biçimlerine başvurmak zorunda kalıyorlar. Ormandan
kökleri ve yaprakları. odunlan , hem kendileri için yakacak
olarak hem de satmak için topluyorlar; su getirmek için mil
lerce yürüyorlar; vs.
2. Cinsler arasında eşitsizligi-n ve kutuptaşmanın artması söz
konusudur. Kapitalizmi demokrasinin ebesi olarak gören pek
çok kişinin saf umudu olan Kapitalizme geçiş erkeklerle kadın
lara daha fazla eşitlik getirmekten çok uzaktır ve aslında ataer
killigin ve cinsiyetçiligin yeni ögelerini getirmektedir. Başka
yerlerde oldugu gibi Hindistan'da da pek çok geçimlik toplulu
gun çok net olarak tanımlanmış cinse özel işbölümüne sahip
olmasına ra.gmen, kapitalizme geçiş her zaman erkek egemenli
gini ve iktidarını artıran dogrultuda bu modeli altüst eder.24
Degiş-tokuş amaçlı üretim girdigi zaman, kadınlar geçimlik
ya da haneiçi üretimden sorumlu olmaya devam ederken er
keklerse işçi olarak çalıştınlır.25 Kapitalist pazar ilişkileri eski
·

24 Boserup, 1070. Bu örnek; kııleler halinde lakirleştirilmiş kadıniann sömiırüle
bilecegi ve "kadın evde oturur" şeklindeki ev kadını ideolojisinin propaganda

sının yapıldıgı bir yerde sermaye birikiminin ve yerel endiıstrilerin diınya pa
zarına entegrasyonunun en iyi Onkoşulunu nasıl buldu�unu gösterir. Onların
ürettiklerini pazarlayan ve muazza m kar saglayan erkek ihracatçılar bu du
rumda aksi takdirde aç kalacak kadınlara iş •veren" hayırsever olarak görü
nür. Bu b61g�de kapitalist iıretim ilişkilerinin inşası aıaerkil ve cinsiyeıçi ka
dın-erkek ilişkilerinin gılçlendirilmesiyle aynı ve aynlmıızdır.

25 Karen Sacks. "Engels'i Yeniden Ziyaret: Kadınlar, Üretimin Organiz.asyonu ve
Oz:el Mıllkiyeı" E.Z. Rosaldo ve L Lamphere (ediıOrler) "Kadın, Kılhiır ve
Toplum (Sıanlord CA: Sıanlord Üniversitesi Yayını, 1973). Bu Ornekte genel
likle erkekler iş aramak için büyük kentlere gOçer ve ailelerini geride bırakır

lar. Bu siıreç çogunlukla Afrika, Latin Amerika ve aynı zamanda Hindistan'da
dil gOzlemlenebilir. Bununla birlikte Giıneydo� Aı;ya'nın bazı kısımlannda
Serbest Üretim Bölgeleri ve Dünya paz.an Fabrikalarının kuroldugu yerlerde
(Singapur, Tayvan, Güney Kore, Tayland) genç kadınlar endüstriyel �gılciı69

yerel Pazar sistemlerinin yerini almaya başladıgı zaman, er
kekler kadınlan eskiden ürettiklerini sanıkları ya da takas et
tikleri pazar alanının dışına iter.26 Kadınlar hala bazı yerel pa
zarlarda sebze, çanak-çömlek ya da kendi kullanımından fazla
ürettigi diger malları satınayı sürdürebilir, fakat pazarlama (ve
kar) kapitalist hat boyunca her zaman erkeklerin elindcdir_27
3. Kırsal kesimdeki cinsler arasında yaşanan bu kutuplaşma
tecrit edilmiş bir süreç degildir. Kapitalist çiftçiligin zorlaması
nün %80 kadannı oluşturur. Cinslerin kutuptaşması bu bölgelerde kadıniann

aşın sömünilmesi biçiminde gerçekleşir. Narsapur'daki durumda oldugu gibi

üretim sürecinin çeşitlendirilmesi ve aıacrkil cinsiyeıçi ideolojinin güçlendi

rilmesi yoluyla kolaylaşıınlır. Kadınlar evlendigi ve çocuk sahibi oldugu za

man işi bırakmak zorundadır. Carmen D. Deere, "Kapitalist PerHerde Kırsal
Kesim Kadınlannın Geçimlik Üretimi",

Revicw of Radical Palirical Economics,

cilı 8 No. ! , 1976. Frobel, Heinrichs ve Kreve, 1977.

26 Kadıniann erkeklere kapıırdıgı diger bir alan da teknolojidir. Geçimlik ekono

mide kadınlarla erkekler teknolojiyi -<:insiyeıe dayalı işbölumünıln geleneksel

modeli yüzünden farklı olsa da- esasen kullanım degeri üretmek için kullanı

yordu. Oysa dcgişim degeri üretmeyi amaçlayan yeni teknoloji çogunlukla er
keklerin kontrolü altındadır. Emekten tasarruf eden, sermaye yogun ıeçhizaı

kullanılmaya başlandıgında, kadıniann eski teknoloji ve becerileri modası

geçmiş hale geldi. Böyle bir teknoloji geleneksel olarak kadın işi olan bir alan
da kullanılmaya başlandıgı zaman kadınlar kovulur ve yerini erkekler _alır.

Bu bagımlı ekonomilerde kapitalisı birikim sürecinin çelişkitennden dolayı

"geleneksel" emek-yogun, verimliligi düşük teknolojinin yerini sermaye-yo
gun, emekten tasarruf eden ıeknolojilerin alınası hiçbir zaman muılak olma

yabilir. Eski teknolojinin modası geçmiş olabilir fakat erkeklerinin düşük geli

rini ıakvıye etmek için kullanmayı sürdüren kadıniann ellerinde kalır. Bu

yüzden, erkeklerin kontrolü alundaki bir hayli gelişmiş modem ıeknolojınin
yanı sıra hala kadınlarca kullanılan en ilkel teknolojiyi de bulunız. Ömegin,
inşaatıa. geniş fabrikalarda

ve

ıanmdaki durum böyledir. Kadınlar evlerinde

eski gıda üretimi, koruma ve hazırlama yöntemlerine baglı kalmak zorunda

dır. Kadıniann herkesçe bilinen ıuıuculugunun kökeni, değişim değeri üreti
minde kullanılan yeni teknolojiler azerindeki hakimiyenen dışianmış olması

gerçeginde aranabilir.

27 Andhra Pradesh'deki kıralarda balıkçı topluluklannın pek çoğunda, balık sat
mak hep kadın işi olmııştur. Balık konserve fabrikalan ve dondurma merkez
leri girince, bu merkeziere balıgı erkekler saımaya başladı. Benzer bir süreç

G ujarat'ıaki. süt ve süt üninleriniı, kapitalisı üretim haııı boyunca üreıildigi
ve şehirlerde pazarlandıgı Anand Süı Ürünleri Kooperatifi Projesinde gözlem·

lcncbilir. Kadınlar eskiden sadece bizonların beslenmesi ve siltünün sağılması
işinin çogunu yapmakla kalmaz, aynı zamanda sütü pazarlarlardı. Oysa şimdi

Anand kompleksindeki resmin tamamen dışındadır. (Rami Chabra, In d i arı

Express,

70

15 Temmuz 1978).

altında yaşanan sınıf kutuplaşması sürecinin tamamıyla yakın
dan ilgilidir. Tarımın ticarileşmesindeki gelişme, peşin parayla
satılan mahsullerin üretimindeki artış, tarım fiyatlanndaki ar
tış ve yeni teknolojilerin girmesi, bunların hepsi zengin çiftçi
lerin ekonomik konumunu güçlendirmektedir. Bu sınıf, aynı
zamanda, kırsal kalkınmaya ilişkin devlet harcamalanndan en
fazla yararlanan gruptur ve kredi kuruluşlarına büyük ölçüde
hükmetmektedir. Yoksul ve marjinal köylüleri kalkındırmak
için çeşitli projeler tasarlansa bile nihayetinde kır zenginleri
nin elinde son buldu. Öte yandan, giderek daha fazla küçük
çiftçi, borçlanduma yoluyla topragını kaybetti. Bu durum,
kendi toprak agalarından ya da zengin çiftçilerden ödünç al
dıkları küçük borçların karşılıgını vermek için uzun süre ça
lışmaya zorlanan işçilerin borçlandırma yoluyla çalıştınlma
sayısının son yıllarda artmasına yol açtı.
Cinsler arasında kutuptaşma ya da cinsiyetçiligin artması ile
sınıfsal farklılaşma arasındaki karşılıklı ilişki üzerine yapılmış
sistematik bir araştırma olmamasına ragmen, Hindistan bagla
mında bu �evam eden sürecin bazı karakteristikleri gözlemle
nebilir. Örnegin, bazı sözde "geri sınıflar" (çoban, çömlekçi
vb. gibi hizmet kastlan) son yıllarda orta köylü ya da hatta
zengin köylü statüsüne kadar yükselebilmektedir. Önceden
kadınları tarım işçiligi yaparken belli bir ekonomik statüye
ulaşır ulaşmaz hemen kadınlarını eve kapatır ya da katı ataer
kil normların buyrugu altına sokarlar. Artık aşagı sınıftan ol
madıklarının bir işareti olarak kadınlar tarlada çalışmaya son
verir. "Ev kadını" olurlar.
Sınıf farklılaşması ile cinsler arası ndaki kutuplaşmanın
kombinasyonunun başka bir örnegi de, drahoma sisteminin
(güvey-parası) yoksul köylüler ve tarım işçileri arasında bile
yaygınlaşmasıdır. Bu sınıflar daha önce drahomayı bilmiyordu,
fakat cüzi gelin parası talep ederlerdi. Kadınların üretken işçi
ler oldugu topluluklarda bu mamıklıdır. Fakat erkekler kent
lere göç ettigi ya da ekonomik statüsünü yükselttigi zaman da
müstakbel kayınpederinden drahoma ister. "Daha yüksek" bir
sosyal statüye sahip olmak isteyen diger aileler böylesi bir uy71

gulamayı taklit etmeye başlar. Ataerkil drahoma sistemi yayılır
ve sonuç ise pek çok yoksul köylünün borçlanmasıdır, çünkü
kızlarını evlendirrnek için borçlanmak zorunda kalırlar.
4. Geçimlik üretimin ve geçimlik üreticilerin sermaye biri
kimi sürecine entegrasyonu barışçıl bir süreç degildir, tersine,
bu sürece şiddet, zorlama ve ekonomi harici baskı eşlik eder.
Elde edilenler, üreticilerden daha fazla artı emek almak için
kullanılır. Bu şiddet belirgin bir cinsel boyut taşır. Öte yandan,
toprak sahibi sınıfiann " feodal" şiddeti de söz konusudur. Ka
bile üyesi kadınlara ve yoksul köylü kadınianna tecavüz etme
ve cinsel olarak aşagılama, Hindistan'ın kırsal kesiminde sıkça
rastlanan bir durumdur. Eski feodal toprak agaları kapitalist
çiftçilige alışmaya başladıkça, bu tür bir şiddetin antıgı görül
mektedir.28 Fakat aynı zamanda kocanın karısına karşı uygula
dıgı ataerkil cinsel şiddet de söz kon usudur. Görünen o ki,
üretici alandan kadınlar ne kadar çok dışlanırsa, kocasının ge
lirine o kadar çok bagımlı oluyor; erkekler kanlarını taciz et
mek ve dövrnek için o kadar çok güç kullanıyorlar.
Kapitalizmin girmesi ayrıca yeni bir boyut eklernektedir; o
da, kadınların ve erkeklerin biyolojik üreme kapasitelerine
yönelik devlet şiddeti. Kapitalizm, Hindistan'da yoksullaştırıl
mış ve marjinalleştirilmiş halk kitlelerin geçim ihtiyacını do
yuramadıgı için, kitlelerin kendi hayatını korumaları üreme
lerine baglıdır. Yine de çok iyi bil indigi üzere, hükümetin
neo-Malthusçu nüfus politikası ve kısırlaştırma programları
periyodik olarak baskı ve dogrudan şiddet yoluyla uygulan
maktadır.29
S. Hindistan'a kapitalizmin girmesinin geçimlik sektördeki
kadınlar açısından yol açugı diger bir sonuç da, yeniden üre
tim yeri olan geleneksel ailenin dagılmasıdır. Yoksullaşmış er28 Gün geçmiyor ki, gazetelerde kır yoksulianna karşı sözde vahşcı haberleri
çıkmasın. Bu vahşet hep kadınlara tecavüzü de içerir. Tecavüzün kesinlikle
artmakta olmasına karşın, gazete okuyan halk öylesine bu raporlara alıştı

ve

öylesine duyarsızlaşu ki, ıecaviı.z ve cinsel şiddet neredeyse hiç tepkı açıga çı
karmaz.

29 M:ı.na Mies, "frauen·das übcrfiüsslge Geschlecht" ve "Der Kampf gegen die
Annen" Mies, Daibler, C. V. Werlhof ve Lenz. fraum in der Driıım Welı, 1978.
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kekler şehirlere göç eder ve karılarını köyde bırakırlar. Bu
yüzden, kadınlar genellikle hiçbir üretim aracı olmaksızın, di
lenmeye, fahişelige ya da asgari ücretin altında çalışmaya zor
lanırlar. Her durumda bölünmüş ailenin asıl geçimini saglayan
kişi olurlar.

Kuramsal çıkarımlar
Geçimlik üretimle kapitalizm arasındaki ilişkiyi anlama çabası
içindeki klasik sava göre, kapitalist üretim ı.arzı eninde sonun
da bütün kapitalist olmayan alanları ve tarzları yaptSal tecrit
ve geri kalmış halinden "kurtaracak" ve onlan sermaye biriki
minin yasalannca yönetilen homojen bir dünya sistemine en
tegre edecektir. Dolayısıyla, bu alanlarla bölgelerin gelişmesi,
Batıda yaşanan ve merkantil çagda sözde ilkel birikimin çıkış
anıyla başlayan tarihsel gelişme sürecinin tekrarlanması olarak
görülür. Fakat hem tarihin hem de kapitalist üretim tarzına
özgü çelişkilerin tahlili bize, "ilkel birikim"in kapitalist biri
kim sürecinden önce yaşanmasının şart olmadıgını ögretir. Bu,
daha çok, kapitalist olmayan ve yapısal olarak heterojen alan
ların anı emek ve artı ürün elde etmek için kullanıldıgı, de
vam eden bir süreçtir.
Üretim tarzları ve "sürekli ilkel birikim" üzerine yapılan son
tanışma30 ile Rosa Luxemburg'un sermaye birikimiı1 üzerine
yapugı çalışmanın (19 13) yeniden analizi, geçimlik üretim ile
sermaye birikimi arasındaki ilişkiyi açıklama dogrultusunda
lO Batı Almanya'da bazı kadınlarla erkeklerin ba�ımhhk teorisini kapitalizmde
ev emegi ile ilişkilendinnesiyle yeni bir tanışma başladı. Bielefcld Üniversitesi
Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Asya, Afrika ve Lttin Amerika'da geçimlik
yeniden tiretim üzerine seminer serisi yoluyla bu tanışma}-a bir forum satla
makıadır. Bu tanışmanın

ana

kanitmeılan şunlardır: C.v. Werlhof, Veronika

Bennholt-Thomsen, T. Schiel, H.D. Evers, M. Mies ve E. Senghaas Knobloch.

3 1 Amando Cordova, "Rosa Luxemburg und die Dritte Welt" Claudio Pozzoli
(ed) Rosa Luxemburg odcr dir Bcslimmung des So:ı:ialismus (Franldun, 197n.
Andre Gunder Frank, �Sözde Ilkel Birikim", Dıl nya Birilıimi, 1492-1 789 (New
York, Monıhly Review Press, 1976; londra: MacMillan Press, 1 978). Eva
Senglıaas-Knobloch, "Weibliche Arbeitskraft und gc:sellschaftlich Reprodukti
on" I..CYiaıhaıı W·H. 1976.
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uzun bir mesafe kat eui. Rosa Luxemburg'a göre, kapitalizmin
girmesi geçimlik ekonomilerin; ya da kendi i fadesiyle, dogal
ekonomilerin hem onadan kaldmiması hem de korunması an
lamına gelir. Onun ileri sürdügü sav, kapitalist olmayan taba
kaların ve bölgelerin varlıgı olmaksızın sermaye birikiminin,
başka bir deyişle sermayenin yeniden üretilmesinin imkansız
oldugudur. Artı degerin gerçekleşmesi ancak, kapitalist mer
kezlerdeki işçilerin ve kapitalistlerin ihtiyacından fazla üreti
len tüketim araçları ile üretim araçları, kapitalist olmayan top
lumsal tabakalara ve ülkelere yani kendi tüketimleri için üre
tim yapan köylülere veya sömürgelere saulabildigi sürece ola
naklıdır. Benzer şekilde, sermaye birikimi, bu klasik ücretli
emek-sermaye ilişkisi içerisinde yaşanınasa bile üretim araçla
nnın sürekli yenilenmesini ve yayılmasını gerektirir. Üçüncü
sü ise, sermaye birikiminin artması yalnızca işgücünün anma
sıyla mümkün olabilir. Sözün kısası, pazarın genişlemesi, üre
tim araçlannın genişlemesi ve işgücünün genişlemesi için dai
ma kapitalist olmayan üretim alanlannın olması şarttır.
Rosa Luxemburg, sermaye birikimi sürecinde kullanılıp-tü
ketilecek kapitalist-"olmayan" toplumsal tabakalar ve bölge
ler olarak sadece köylüleri ve sömürgeleri hesaba katmıştı.32
C.K. Werlhof, onun analizlerini hem kapitalist merkezlerde
(evişi) hem de kapitalist periferide kullanılan kadın emegi
alanına dogru genişletti. Werlhof, kapitalizmin egemen üre
ti m ilişkisinin sırf ücretli ernekle sermaye arasındaki ilişki ol
madıgını, aynı zamanda bu ilişkinin kendisinin iki-taraflı bir
karaktere sahip oldugunu, bir tarafı ücretli emek ilişkisi tara
fından temsil edilirken diger tarafını geçimlik üreticilerinin,
özellikle kadınların ücretsiz emek ilişkisinin temsil ettigi ni
ileri sürer. Kadınlar, birikimin bizatihi ön koşulu olarak, sü
rekli ilkel birikim süreci için temel teşkil ederler.33 I lkel biri32 Rosa Luxemburg,

Dlt A/ı/ıumulaıion dts Kapiıals ( 1 9 1 3) (frankfurt: Arehiv so

zialistischer Literaıur, I 970).

33 Claudia v. Werlhof. "Zu den Folgen der Einbeziehung der Frauenfrage in dcı
Kritik der Poliıischen Okonomie" ,

Praxis, 1,
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1978.

B�iıragt :<ıı r J�minisıischı:n Thtoric •ın d

kim, sürekli bir kullanım degeri üretimi sürecini gerektirir ve
K. Sacks'a göre, kadınlar tipik kullanım degeri üreticileriy
ken, bütün sınıflı toplumlarda erkekler degişim amacıyla üre
tim yaparlar.34
Kapitalist merkezlerde hane, sürekli ilkel birikim ve kulla
nım-degeri üretimi için tipik alandır. uözgür" ücretli emek ka
pitalizmin egemenliginde geçimlik üretim araçlarını elinden
kapunrken, kadınierkek temel ihtiyaçlarının karşılanması için
bir ücrete bagımlıdır. Öte yandan ücret sadece yiyecek, giye
cek, barınma vb. fiyatlarını karşılar, fakat ücretle alınan bu
mailann kullanım-degerine dönüşümü için gerekli

emegi kar

şılamaz. Ev işi bu yüzden kapitalizmin egemenliginde işgücü
nün yeniden üretimi adı verilen şeyden çok daha fazlası de
mektir. Aslında, sermaye birikim sürecinde satın alınacak ve
sömürülecek iş gücünün yeniden üretimi için hala maddi ze
min olan, bir sürekli üretim ve yaşamın yeniden üretimi süre
cidir. Bu emek, klasik emegin sermaye tarafından sömürülebil
mesine gizli bir zemin oluşturur.35 Milyonlarca ev kadınının
ıleretsiz " tüketime harcadıgı emek" ile .. ilişkiye harcadıgı
em�k" olmaksızın, "canlı" iş gücünü kapitaliste satacak emek

çi olamayacaku.16 Ev kadınının emegi tipik olarak ücretli erne
ge dönüştürülmemektedir.
Bu analizi izleyerek, kapitalizmin girmesinin kapitalist ol
mayan geçimlik üreticilerin hepsinin kapitalist üretim birimle
rine ve kullanım-degeri üreticilerinin "özgür" ücretli işçilere
dönüştürülmesi anlamına gelmedigi söylenebilir. Hatta kapita
list merkezlerde bile böyle bir dönüşüm yaşanma maktadır.
Geçimlik üretime ait bu toplumsal tabakalarla bölgelerin ko
runması, diger yandan, kapitalizm girince etkilenmeden kal
dıklan ya da ürünleri ve üretim araçlan üzerindeki kontrolle3'1 Sacks, ı 973.
35 C.v. WerlhoC. 1 978.

36 Baıya Weinbaum ve Amy 8ridges, "Maaş Çekinın Diger Yiizii: Tekelci Senna
ye ve Tukcıimin Yapısı" Mondıly Revicw (cil ı 28, sayı J) Tcmmuz-A&ustos,
1976, s. 88- 1 03. Eli 7.areızki, Kapitalizm, Aile ve Kişisel Hayat (New York:
Harper &t Row, 1973).
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rini kaybetmedikleri anlamına gelmez. Kapitalizmin girmesi,
bu geçimlik üreticiler üzerinde zor uygulan ması ve onların
sermayeye gerçek ya da biçimsel ya da marjinal olarak bagım
lılığı anlamına gelirY
Kapitalist merkezlerde yaşanan geçimlik üreticilerin klasik
yoksullaştınlması ve marjinalleştirilmesi süreci, kapitalist pe
riferilerde tekrarlanmaz. Yoksullaşurılmış kabilelerin, küçük
köylülerin ve küçük zanaatçıların proleterleştirilmesi marji
naldir; çünkü periferideki sanayi sektörü genellikle durgun
dur. Kapitalizmin girmesinin etkisi, bu yüzden, genel olarak
bu sınınarın ve özel olarak da kadıniann yaşam hoşullarınm
hızla kötüleşmesidir. Hayatta kalabilmek için kadınlar ya aşırı
kalabalık kentlere sürüler halinde toplanır ve ev hizmetçiliği,
seyyar saucılık, dilencilik, fahişel ik gibi işlerde ara sıra çalışa
rak ya da önemsiz suçlar işleyerek gecekondularda yaşamaya
çalışırlar ya da kırsal kesimlerde kalırlar (ki bu çoğunluğu
oluşturur) ve geçim düzeyinin altında bir ücret karşılığında
çalışırlar. Tarım işçisi olarak, göçmen işçi gibi dolaşırlar, işçi
simsarlan, toprak ağaları ve hatta polis tarafından işe alımrlar
ve hem cinsel olarak hem de işçi olarak sömürülürler. Pek çok
ülkede, iş ararken büyük şehirlere göç eden ve köylerine para
gönderecek durumda olmayan ya da göndermeyi istemeyen
kocalar, kadınlan yüzüstü bırakıp kaçmaktadır. Ara sıra bir
miktar kapitalist büyüme meydana geldiyse tüketi lebilecek,
bitmez tükenmez bir ucuz emek kaynağı oluştururlar. Senna
ye egemenl iği altmda marjinalleştirilmiş kadın emeğinin ol uş37

Veronika Uennholdt-Thomsen, "Probleme der Klassenanalyse des 1\grarsek·
tors in Suıten welımarkıabangiger Rcprodukıion",

Bicltjcldcrsıadiı�n zur Eni·

wiclıluııgssoziologie, sayı 5: Subsistenz-produktion und Akkumıılation, Verlag
Breitenbach, Saarbriıcken, 1 979). Geçimlik üretime ait bu biçimleri (R. Lu·
xcnıburg gibi) kapiıalisı-"olmayan" ya da üretim tarzı üzerine yapılan tanış
malarda sık�a söylendigi gibi kapitalizm öncesi diyı: adlandırmak yanılucıdır.
Sermaye birikimi dolayısıyla bu yıkınııların enkazı uzerinde me)•dana gelir.
Sermaye her zaman geçimlik üretime yönelik saidmsında aynı taktikleri kul·
!andı. Ilk önce üreucilerin uretim araçlarını yok eder ya da onları çalar, do
landırır, vs. daha sonra "özgür bırakılmış" işçileri ıicretlı ışçiler olarak işe alır
ve

onlan aynı

gımlı kılar.
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za manda

kendi geçimlenni saglamak için mal piyasasına ba·

turdugu bu engin havuzun sermayeye "biçimsel bagımhlıgı".
küresel kapitalist stratejinin önemli bir parçasını oluşturur.38

Ne yapılabilir?
Yukandaki analizlerden kesin stratejik sonuçlar çıkarmak bu
yazının kapsamının ötesindedir. Yine de, geçimlik üreticilerin
kurtuluşunu bedeneyen bir stratejinin oluşturulması dogrul
tusunda birkaç ipucu çıkarı labilir.
Birincisi, sermaye birikiminin özellikle bugünkü evresinde
sayıları mütemadiyen artan ve sırf hayana kalmak için müca
dele etmek zorunda olan marjinalleştirilmiş halk kitlelerini,
bilhassa kadınları üreuigi ve bu marjinal kitlenin fazla kar için
gizli bir zemin oluşturdugu savı kabul edilirse, o zaman bu ge
çimlik üreticileri lümpen proletarya olarak bir kenara atmak
ve yapısal degişimin hepsinin yalnızca klasik ücretli işçi ortaya
çıkaracagını beklemek eksikliktir. Periferi ülkelerinin pek ço
gunda birisinin pazarda iş gücünü saLabilmesinin bir ayncahh
oldugu gerçeği göz önünde tutulursa,39 ücretli işçi sınıfı siste
mi devirmekten ziyade ekonomik iyileşme için çaba gösterebi
lir. Bütün sömürülenterin birligi yalnızca klasik proleterler,
sürekli marjinalleşmeyle tehdit edildigin i anladıkları zaman
gerçekleşebilir.
Ikincisi, mekanik bir şekilde sınıf çelişkileriyle kadın-erkek
çelişkisini yan yana koymak ve "Hangisi önce gelir, hangisi
ikinci sıradadır?" diye sormak da aynı düzeyde eksikliktir. Ka
pitalist üretim ilişkilerinin dayatılması yalnızca kadıniann sta38 Bu stratejinin eleştirisini Veronika Bennholdı-Thomsen "Yoksullara Yaıınm:
Dünya Bankası Politikasının Analizi" nde yapmaktadır. Basılmamış elyazması,
Bielefeld, 1978.

39 Bazılarının verdigi bilgilere göre, kimse 2000 rupi ruşveı edemeden saygın bir
Hindistan kimya firması olan lDL Chemicals'da normal bir fabrika işçisi ola
rak iş elde edemez. Bir örnek olayda bu miktarı ödeyemeyen bir kız çocugu
miıteahhiıten bu miktarda avans ister. Fakat biıtiın maaşını ailesine verdigi
Için borcunu 6deyeı:ek geliri yoktur. Müteahhit bu yüzden borcuna karşılık

ucretsiz fahişe olarak onu serbesıçe kullanır. Onun evlenmesine bile ızin ver
mez. Bu Ornekler Hindistan'da birinin iş giıı:ünü saıabilmesinin nasıl bir "ay
ncalık" oldugunu gösterir.
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tüsünün kötüleşmesine yol açmakla kalmaz. Bu nedenle, cin
siyetçili�e karşı savaşım, bütün sınıf egemenligini ortadan kal
dırmayı amaçlayan her stratej inin bir parçası olmalıdır. Sınıf
mücadelesi sürecinde kadınların kurtuluşunu yalnızca bir tak
tik hedef olarak tanımlamak asıl noktayı kaçırmak olur.
Üçüncüsü, kadıniann geçimlik emeginin sömürülmesi üc
retli sömürünün gerçekleşebilmesinin asıl zeminini oluşturu
yorsa, asıl olarak aile içindeki cinsiyetçi yeniden üretim ilişki
leri devrimcileştirilmedigi sürece bu sömürüye karşı savaşım
verilemez. Bu sömürü ilişkilerinin gizli karaklerinin perdesini
aralamak için analizlerimizde ve stratejimizde temel birim ola
rak aileden vazgeçmemiz gerekmektedir. Artık daha çok, kapi
talizme geçiş sürecinde, bireylere (kadınlara, çocuklara ve er
keklere) ne oldugunu sormak zorundayız. Kırsal sınıf yapıları
na ait araştırmaların çogu , esas birim olarak haneyi temel alır.
Fakat genellikle hanenin ekonomik statüsü, çogu zaman sta
tüsü kadınlardan ve çocuklardan daha yüksek olan erkek aile
reisinin statüsüyle belirlenir.
Son olarak, ekonomik ve politik statüyü belirlemek fçin
kullanılan bir birim olan aileden vazgeçilirse ve analizler cinse
özgü bir çizgi izlenerek yapılırsa, cins ve sınıf kutuptaşmaları
arasındaki ilişki daha açık hale gelecektir. Araştırmarnın şu
anki aşamasında, bu ilişki hakkındaki kavrayışımızı ileriete
cek gerçekiere dayanan yeterli kanıt sunmak olanaklı degil.
Yine de, Hindistan örneği ve hatta burada sunulan bazı malze
meler bize biraz ipucu verebilir. Kast sisteminin sosyal tarihi
bize, hiyerarşik kast bölünmelerinin yüksek sınıfla evlilik iliş
kilerini desteklemek için kullanıldıgını ögretiyor.40 Bu şu anla40 Cinsel rarklılaşma ile sınırsal rarklılaşnuı arasındaki karşılıklı ilişkiye ait daha
fazla bilinen Hindistan örneklerinden birisi, ana soylu ve çok kocalı Keralalı
Nayarlardır. Ingiliz Idaresince klltip ve memur olarak işe alınan Nayar erkek
leri para geliri olan yeni bir sınıf biçiminde or1aya çıkarken. geniş Nayar tara
vadı (anasoylu birleşik aile) ortak mülkiyete ve ıopraga sahipti. lngilizler, Na
yar kadın-erkek ilişkilerini rasıgele cinsel ilişkide bulunma olarak yorumladı
lar ve bu erkekicnn kendi kazandıklan geliri, bu ana soylu ve ic;güveyi ıoplu
lukıa adet oldugu gibi kız kardeşlerinin çocuklanna degil, kendi ogullanna
bırakması için uygun yasalar çıkardılar.
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ma gelir: Üst kast erkekleri her zaman alt-kast kadınları ya da
"dokunulamazn (unlouchable parya kastı) kadınları (evlenerek
ya da evlenmeden) elde edebilirlerdi; fakat kendi kadınlan alt
kastın erkeklerinden "korunurlardı". Hi ndu dininin onayladı

gı

karşılıklı olmayan bu ilişkide alt-kasun kadınları, üst kast

lann ahalisini, onların politik ve ekonomik gücünü yükselt
mek için cinsel ve ekonomik bakımdan sömürülürlerdi. Kendi
eşleri yalnızca, bu şekilde biriktirilmiş mülkiyetin "gerçek"
ogullara miras kalabilmesini garantiye almak için korundular.
Çagdaş Hindistan'a ve kapitalizmin etkisi allında yaşanan sı
nıfsal farklılaşmalara bakarsak, çalışma hayatında benzer me
kanizmalar buluruz. Hindistan'daki kabile erkeklerinin ve ka
dınlannın proleterleştirildikleri, yani, çiftliklerde, kömür ma
denlerinde vb. işçi olarak çalıştınldıkları durumlarda, kadınlar
yalnızca erkekleriyle birlikte işçi olarak sömürülmekle kal
mazlar. Hindu kasu erkekleri genellikle, kabile erkekleriyle
kadınları arasında daha özgür ve eşitlikçi bir ilişkinin egemen
olması nedeniyle onları fahişe yaparlar. Bu kadınlar, daha az
"korunurlar". (Chota Nagpur'un kömür madenierindeki Sant
h�l kadınları vakası en iyi bilinen örnektir.)

Aynı zamanda, tek eşliligi

ve

kadınlarla erkekler arasında aıaerkil evlilik

ilişkisini empoze eden yeni evlilik yasalan çıkardılar. Yeni özel mulklyeı kav
ramıyla cinsiyeıçi burjuva ideolojisinin etkisi alıma giren Nayar erkekleri , an·
nelerinin çok kocalı evlilik ili�kilerinden ve babalık kavramının pratikte ol
mayı�ından uıanmaya başladılar. Du yeni aıaerkillik biçimi kendi çıkarianna
hizmet ederken ve modemile ve ilerleme iddiasıyla ortaya çıkarken, Nayar er
kekleri. kendi sınıfsal sıatiılerini yükseltmek için bu fırsatı kaçırmamak Için
can atıyorlardı. 1. Karve,

Hindisı.an'da Akrabalık Orgııılmmesi (Bombay,

1965);

K. E. Gough, "Aile Evrensel midir? Nayar Ömegi" N.W. DeU ve E.f. Vogel (edi

ıorler). Aile Glmc�.

lll., The Free Press, 1 960).

Cinsiyetçilik ve sınıf fonnasyonu arasındaki karşılıklı eıkil�lmi Afrika ve
l.atin Amerika'dan kanıtlarla aynca belgelemek gerekecektir. Su anda sadece
okuyucuya Meillassoux'un sömıirgecilik Oneesi t\fnka'da kölelik ÜZerine yap
tıgı çalışmalan ve Karen Saclcs'ın "Engels'i Yeniden Ziyaret" (1973) adlı eseri·
ni okumasını tavsiye edebilirim. Bu Orneklerden apaçık gOnlnıiyor ki: "özel
mıilkiyeı" ve bu Ozel mıilkiyeıin sahiplerinden olu�n yeni sınıf, köle ve köle
yaratıcıları olarak kadıniann kaçınlmasını içeren rauıaı; tarafından yaratıldı.
Bu yıizdcn, Ozel mülkiyelin ilk biçiminin toprak ya da buyükbaş hayvan ol
madıtını, Cakaı (klan içinde do&mamış, kaçınlmış ve hem işçi hem de ışçi ya
ratıcısı olarak el konulmuş) "Ozel" kadınlar oldu�nu ileri sıirece&im.
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Bu süreçte, kabile erkekleriyle kadınları arasındaki ilişki de
dönüşüme ugrar. Kadınlar, kabile dışından erkeklerin cinsel
sömürüsüne karşı kendilerini savunmak isterlerse, üst kastla
rın kadınlarının "terbiyeli" davranışlarını taklit etmek; ataerkil
davranış kalıplarını kabul etmek zorundadırlar. Fakat o zaman
da kocalan efendilerinin ya da agalannın cinsiyetçi davranışla
rını taklit edebilir. Bu analizden çıkanlacak sonuç; hakim sı
nıfların cinsiyetçi normlan, gelenekleri ve kurumlarıyla; onla
rın "geri kalmış" kastlar ve sınıflarla kıyaslandıgında ileri ya
da devrimci oldugu iddiasıyla mücadele etmek olacaktır.
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Ü Ç Ü N CÜ B Ö LÜ M

"YOKSULLARA YATI RIM":
DÜNYA BANKASI POLITIKASININ ANALIZI*
Veronika Bennholdt-Thomsen

Dünya Bankası (Ul uslararası lmar ve Kalkınma Ban kası ,
IBRD), dünyadaki en güçlü kalkınma teşkilatıdır.2 Izledigi po(") "Yoksullara yaıınm" tabirinin kaynagı Dünya Bankası'nın iki uzmanıdır: Che
nery ve Ahluwalia, 1 974.
. Bu makale, Social Scicnıisl'te Ingilizce olarak yayınlandı. CUt 8, sayı 7. Şubaı
1980 (birinci bôlılm) ve cilt 8, sayı 8. Man 1980; Alınanca ciarak Bennholdı
Thomsen, L..a ı inamerika, Analysen und Berichte i, Berlin, 1980.1
Bu bölılmıln Ilk notlan 1 97i yılında yazıldı; onu 1976 yılında Ilk ıaslak; 1978
ile 1979 yı llarında Iki yeni versiyonu izledi. Köylülerin kaybolmadıjtı; ücreı l ı

emeıtin kapiı.alisı ılretim ilişkileri ve sömürılnıln ne tck ne de genel biçimi ol
dujtu; ıleretsiz biçimlerin ayrı ve farklı sermaye kesimleri için c;ok daha karlı
oldu�tu; dolaşımın (yani pazarın) üretim fazlası elde etmerün ve el koymanın
bir aracı olduıtu: geçimlik üretimin kazanç sajtlanacak savaş alanı oldugu gide
rek daha apaçık hale gelmektedir. Kır yoksulianna yaunm kazançlı olabilir ve
gmelde sosyal politika olarak görülmesi hiç de dogru olmaz. Meksika'nın rark·
lı bolgelerinde yaptııtım ampirik araştırmalardan çıkan sonuç buydu. Meksi·
ka'da ilk ıanm reformu çok daha sonra başka yerlerde ortaya çıkan onamı za
ten yaratmıştı. Bu yüzden, 1973 yılında Dılnya Bankası Başkanı Mc Namara ye
ni IBRD poliukasını ilan eniginde hem korkmuş hem de memnun olmuştum.
IBRD. "benim" deneyimimden uluslararası bir strateji çıkarma yolunda ilerli·
yordu ve sonunda öyle oldu.

2 IBRD'nin Örgütsel Yapısı: Üyelerı yaklaşık 1 30 endüstril�miş ve kalkınmış ül
keden oluşur; her üye ülkenin nilfuzu ve oy koıası Banka'nın sermayesindeki
hissesine tekabül eder. ABD oylann %23'ünden fazlasına sahiptir; Kanada, Bü
yük Britanya, Batı Almanya, Fransa, japonya ve ABD hep birlikte çojtunluk teş
kil eder. Kısacası, 0\ınya bankası buyük, çokuluslu ve ulusal üstü şirkellerin
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litikalar, Üçüncü Dünya'da işlerin gidişatını ve bu ülkelerin Bi
rinci Dünya'yla ilişkilerini kuvvetle etkiler. 1973 yılından bu
yana Dünya Bankası'nın izledigi politikada bir kayma söz ko
nusudur. "Yoksullara yatınm" ile mutlak yoksulluga yani kü
çük ölçekli üretimdekilere hücum etmektedir. Önceden, yal
nızca bir kalkınma ölçütü olan büyük ölçekli sanayi üretimi
yatırım yapmaya deger görülmekteydi. "Geçmişe bakıldıgında,
'aşagıya-damlama' (trickle-down) teorisine karşılık gelen hızlı
ekonomik büyümenin otomatik olarak yoksullugun azalması
sonucunu doguracagı inancına çok fazla güvenildigi açıktır"
(Robert McNamara, 1977) . Banka Başkanı'nın şimdi önerdigi
kalkınma hedefine ulaşma stratejisi dogrudan ve tamamen
yoksul halk tabakalarının ihtiyaçlarına yönelikmiş gibi gözük
mektedir. McNamara'ya göre: "Temel insan ihtiyaçlarının kal
kınma sürecinin başında karşılanmasını saglayabilecek" yön
temler bulunmalıdır... "Yoksulların bazı somut mallara sahip
olacagı noktaya kadar, yetersiz de olsa, onların daha üretken
olmalarına yardım etmek mümkündür". ( 1 977)

Elde edilen artık, yoksullardan mı
y'>ksa yalnızca ücretli işçilerden mi?
"Göreceli yoksulluga" karşılık "mutlak" kavramını ilk kez,
McNamara, 1973 yılında Nairabi'de Yönetim Kurulu'na hita
ben yaptıgı yıllık konuşmasında kullandı.

çıkarlannın temsilcisi olarak göriılebilir. Banka'nın yasalan bagışçı ve alıcı ül
kelerde özel girişimleri desteklemesi gerekti�i şanını koyar. Dunya Bankası'nın
yeniden finansmanı uluslararası sermaye piyasasında Ozel tahviiierin sürülme
siyle olur ve bu ·kredi miktannın yandan fazlasına katkı yapar.

Banka dolayısıyla bir yoksullara yardım kuruluşu deaildir. Daha çok, gen el
mali ve ekonomik kriterler ilkesine dayanarak faaliyet yılriıtılr; Banka'nın bir

dairesi olan IDA özellikle belirli yoksul ülkelere uygun koşullarda borç verse
bile, verilen borçlar esasen fazla endüstrileşmiş ülkelerirı ulusal hükılmeılcri

tarafından vergilendirme yoluyla firuınse edilir. IBRD'de üyelik, Uluslara rası
Para fonundaki (IMF) üyeli�e tabidir. Bu iki kardeş örgüt uluslararası politika
yı birlikte kontrol eder ve ulusal politik çıkarlan manipte edebilirler. Alı cı ul
kenin anan borçlan vasıtasıyla bu kolayca yapılır (Payer, 1 974; George, 1 976) .
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Goreceli yoksulluk basitçe, birkaç ülke n in digerlerinden daha
az varlıklı o lması ya da bir ülkedeki bazı vatandaşiann kom
şularından daha az servete s ah i p olması demektir. M u tlak
yoksulluk ise, hastalık, okuma yazma bilmeme, kötü beslen

yaşam koşullarında ya
şama, biç iminde nitelendirilir. Bu yoksullugun magdurlan , en
me ya da bakımsızlık gibi onur kıncı

temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadırlar.

Gelişmekte olan ülkelerde halkın aşagı yukarı %40'ı, çogun
lukla kırsal kesimlerde, bu "mutlak yoksulluk" halinde yaşar.
Bazı durumlarda ise bunun nedeni aslında köylülerin düşük
üretkenligidir ve bu yüzden mutlak yoksullugu hafifletmek
için onların üretkenligini artırmak gerekmektedir. McNamara,
üretkenligin artışını kolaylaştıncı en önemli tedbirler olarak
toprak ve kira reformlarını; "küçük çiftçiler" için kredileri;
ucuz ve basit teknoloji kullanmayı; yolların, ambarlann, pazar
yerlerinin ve okulların inşasını destekledi.3
Mutlak yoksulluga gösterilen bu alaka hayret vericidir; özel
likle, Banka'nın politikalan hakkında bildiklerinden hareketle,
IBRD'nin birdenbire dünya halklarının çogunlugunu oluştu
ratı yoksulların en yoksullanyla ilgilenmesine inanmakta zor
lanan Dünya Bankası tenkitçiteri için. Bu nedenle, yaptıkları
analizierin genel içerigi, bu yeni ilgi odagının sır[ bir göz bo
yama oldugunu ispatlamaya yöneliktir.
Emest Feder şu iddiaları ileri sürüyor: 1) Gerçek hayatta
Dünya Bankası kredilerin yalnızca minimum payını tarım
programlan için kullanır; 2) hatta bu pay hiçbir şekilde "kü3 Mutlak yoksullukla mucad�le programı bugüne kadar asıl olarak ıanm sekıöıı:ı
üzerinde yogunlaşu. 1977 yılında MeNarnara her ne kadar Dünya Bankası
programında çifıçi olmayanlara, kır yoksulianna ve gecekondu halkına daha
fazla önem verileeetini duyurduysa da, bu �kiiçıik çifıçiler� için alınan önlem
lerle eşiı Oncmde gOrülıneyecekıir. Hem gelişmekte olan ülkeler hem de Banka.
ıanm dışı kazanç fırsatlan yaratma

ve

küçıik ev sanayileriyle küçük ölçekli gi

rişimctlerin desıel<lenınesi konusunda daha az deneyi me sahiptir (McNamara,
1 977). McNamara'nın konuşmasının bu bölümünü analizlerim ıanm sektörü
ve köyiii iireıimi üzerinde yol;unlaşacakur. Yine de, küçük meıa tirelimi ya da
ticaretine kanşmıs kiiçük el sanaılan lireıicileri (Om. cv kadınlan) ya da gcce
konduda yaşayanları geçime yönelmekten çıkanp ticarete yöneltmek için kul
lanılan mekanizmalann pek çoAu, belki de benzer olaı:akur.
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çük çiftçiler"i hedeOemez. Daha ziyade büyük çiftçilerin ona
kesimden yararlanması anlamına gelir, çünkü yalmzca bu şe
kilde iyi bir pazarlık yapılabilir. "Küçük çiftçilere" verilen kre
diler para kaybeLrnek anlamına gelecektir. Dolayısıyla Feder,
mutlak yoksullukla mücadele programını, teşebbü.sün ve biri
kimin bir ıarafıa birikmesi ve diger tarafın giderek marjinalleş
roesi nedeniyle kırsal nü.fus içinde daha bü.yü.k bir farklılaşma
ya yol açacagı için inandıncı bulmaz (Feder, 1976) .
Susan George, Dünya Bankası'nın yeni tarzını politik amaç
lı, yani yoksullaşunlmış kitlelerin toplumsal patlama potansi
yelini onlara umut vererek kontrol alunda Lutmak olarak algı
lar. Ona göre, bu çökme ile devrim arasında ona bir yoldur.
Fakat program kalkınma bölgeleri yaratmayı amaçladıgı için
yine de bir işe yaramayacakur. Ülkenin birlikte başaramayaca
gı ama ülkenin etkisiz oldugu bir ilişki içinde kırsal bir ilerle
me meydana getirebilir (George, 1 978) .
Benim görüşüm ise; Dünya Bankası'nın yoksullara yaurım
politikasının bir "göz-boyama" olmadıgı; ama aslında mutlak
yoksulluga ve özellikle de köylülere yöneldigi; "kendi hesabı
na çalışan ürelici "lerin üretkenligini artırma hedefinin hakika
ten var oldugudur. Feder ve George'un görüşleri nin aksine,
programın, Dünya Bankası'nın baştan sona ekonomik ve poli
tik işlevine ve ideolojisine çok iyi uydugunu; programın bu
ekonomik işlevine uygun olarak başarıyla hayaLa geçecegini
düşünüyorum. Feder ve George'un haıası, ekonomik çıkarla
rın bir yansıması olan, Dünya Bankası'nın savu nucularının
ideolojisini anlamada gösterdikleri başarısızlıkur; çünkü Dün
ya Bankası gibi yoksullara yatınm yapmanın karlı olabilecegi
nin farkında degildirler.4
4 Feder, gelccckıe Banka'nın ıanm sekıörılne harcamak için küçük bir pay ve
hatıa asıl payı büyük ıeşebbüslerle ona ve zengin koylülere ayıraca�ını da var
sayar. Bunun ıersine, kırsal kalkınma programı digerlerinden daha fazla fon al
makıadır (Dünya Bankası Yıllık Raporu, 1 977). Aynı zamanda "küçük köylü"
projelerinin payı da Fedcr"in bekJedigindcn epeyce yılksek görılnüyor. ı 9 70 yı
lında ıarım projeleri için ayrılan fonlar % 1 8 . 1 iken. 1 972"de ıoplam fonun
% 1 4 . 1 'indcn 1 977 yılında %32.7'ye çıkar. Mc Namara'nın 1978 yılında ışareı eı
ıigi gibi, son beş yıllık dönemde ıanm sekıörü kredilerini %40 arıırma hedefi ,
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Yankılanan hayı rseverlik fısılusı bir yana, Dünya Bankası
kurarncıları bu tür yaurımlann karlılıgına dair yeterince çok
sayıda sav ileri sürerler. Dünya Bankası'yla yakın işbirligi için
de çalışan ABD kalkınma teşkilaLI Denizaşırı Kalkınma Konse
yi'nden Lester Brown, yoksullara ilginin esas nedenini oluştu
ran şeyin ne oldugunu açıga vurur: "Dogrusu, aul insan gücü.
degerli ancak heba olmuş bir kaynak oluşturur. . . Bu eşzamanlı
olarak dünyanın gıda ih tiyacını karşılamaya (gıda fiyatlarını
herkes için düşük tutarak) yardımcı olacaktır... Bu tür bir stra
teji izlenmesi için daha fazla teşviktir... " Ahluwalia ve Chenery

( 1974: 225) "Yoksullara Yaunm Gereksinimi" başlıgı altında
şöyle yazar: "Bu stratej inin üst gelir gruplarına kısa dönem
maliyeti olsa bile uzun dönemde üretkenligin ve yoksulların
satın alma gücünün artmasından kaynaklanan 'yukarı-damla
ma' (trickle-up) etkilerinden yararlanabilirler" ( 1 974: 48) .
1973 yılında yapugı konuşmasında McNamara, bu görüngü
nün yalnızca politik degil, aynı zamanda ekonomik yanından
da bahseder: "Eşitsizliklerin sürekli olarak artması politik is
tikrar için büyüyen bir tehlikeye neden olur... Uzun dönemde
b1.,1 kalkınma ayrıcalıklı kesim için bir avantaj olacaktır, yok
sullar için de tabii" .
Belli ki, yoksullara yaurım ayrıcalıklı kesimin faydalanması
için önerilmektedir. Açıklanması gereken şey ise, bu faydanın
hangi mekanizmalarla gerçekleştigidir. Feder ve George, Dün
ya Bankası temsilcilerinin kasi Liı olarak yoksullara yan lış
umutlar verdigini varsayar; çünkü böylesi bir mekanizmanın
var olabilecegine inanamazlar. Onlar bir tek ücretli emek, üre
Limin yogunlaşması, büyük teşebbü.sler ve büyük teknoloj iler
yoluyla saglanan kapitalist kar ve birikim modeline inanmayı
sürdürür, oysa bu gerçeklige uymaz.
Bu sorun, sadece Dünya Bankası politikalan söz konusu ol
dugunda ortaya çıkmaz; genelde köylülerin , diger mülkiyet
bir ha)·li geride bırakılarak % 1 45'e ulaşılmıştır. Aynı şekilde, ıanm projelerinin
%70'inin köylüleri bileşen olarak içennesi planı

da geride bırakılarak, fonlann

yarısından fazlasının bileşen olarak köylıllere aynldıgı projeler %7S'e ula�mış
ıır (Dilnya Bankası Yıllık Raporlar) .
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sahibi üreticilerin ve sözde nüfus fazlasının kapilalist birikim
sürecindeki işlevini degerlendirmeyle de ilgilidir. Ne neo-kla
sik ne de Marksist ekonomi, bu emekçilerin sermaye ve kapi
talist degere olan tabiyetiyle kapışmasını mümkün kılacak bir
kategoriye sahip. Bu kaYTam yoklugu, (özellikle ekonomi poli
tige Marksist-Leninist yaklaşımda var olan) köylülerin ve za
naatçılann kapitalizm-öncesi üretim tarzının kalımılan ve ka
pitalizme geçişle yok olacak mülkiyet sahibi üreticiler oldugu
tezinin dayandıgı arkaplanla birlikte yorumlanmak zorunda
dır. Halbuki bu, tarihsel kanı tlarla çelişiyor. Gelişmekte olan
ülkelerdeki bu kesimler, bugün varoldukları biçimiyle, sadece
kapitalist gelişmeyle ortaya çıkmaktadır. Eger Marksizm'in ve
neo-klasik teorinin yapugı gibi dünya nüfusunun çogunlugu
na ekonomik anık kategorisi muamelesi etmekten kaçınılırsa,
o zaman kapitalist yayılınayla eş zamanlı yayılması sermaye
nin degerlenmesi süreciyle birlikte analiz edilmesi gerek ligi
anlaşılır.
Bu bakış açısından hareketle, Dünya Bankası'nın yeni strate
jisinin sınai fabrikalarda iş yaratmak degil de, daha çok dotro
dan üreticiler mülkiyet sahibi olana kadar kapitalizm öncesi
üretim biçimlerine geri dönmek gibi görünmesi anlamlıdır.
Bundan üç sonuç çıkıyor:
l . Bizatihi bu kalkınma politikasından kolayca anlaşılıyor
ki; ücret sözleşmeleri yaparak işsizierin eritilmesi olanaklı de
gildir ve üstelik ileride görecegirniz gibi genellikle kastedile
nin tersine elverişli bile görünmemektedir.
2. Dünya Bankası'nın tüm yapılanmasıyla ilgili nedenlerden
dolayı, bu üretim biçimi kar getirici olmasa da , en azından
maliyetleri karşılamalıdır. Yoksa bu tür bir program hayata ge
çirilmez.
3. Dünya Bankası'nın aynı zamanda üretim araçlannın sahi
bi olan işçilerin yeniden oluşumunu teşvik ettigi gerçegi, bu
üretim biçimlerinin her zaman kapitalizm-öncesi üretim bi
çimleri anlamına gelmedigini netleştirmeye katkı sunmalıdır.
Daha dogrusu, özellikle birikim süreci adına sömürülebilir
üretim biçimleridir.
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Dünya Bankası'nın bu politikası, özel ya da serbest mülkiyet
sahibi üreticilerin5 üretkenligini artınnayı hedeOer. Daha önce
belirtildigi gibi, bu hedeften ya da ona ulaşılabileceginden
şüphe etmek yanlıştır. Sorgulanması mazur görülecek şey, üre
Liciler lehine tüketirnde eş zamanlı artışla sonuçlanıp sonuç
lanmayacagıdır. Yine de, böyle sonuçlanacagı inancı sürüp gi
der ve bu inanç, kapitalizmin egemenliginde serbest mülkiyet
sahibi üreticilerin küçük bagımsız müteşebbisler oldukları,
çünkü kendi üretim araçlarına sahip bulunduklan ve sorum
luluk üstlendikleri kavrayışına dayanır. Bu yüzden onların gi
rişimine yaurım yapmak kendileri için daha yilksek kazanç
anlamına gelecektir. Bu bagımsızlık görüntüsü yine de aldatı
cıdır. Gerçekten de fiili üretim süreci onların "küçük" senna
yesinin dogrudan yönetimi ve kontrolü altında degildir ama
dolaylı olarak büyük sennayenin boyundurugu altındadır. Do
layısıyla, üretkenlik artışıyla gerçekleşen fazla ürün, üreticiler
için k.lr olarak degil, fakat çeşitli (gerçekten girişimci) serma
ye gruplan için kAr olarak kendini gösterir.
Emeğin kapitalizme tabi olma biçimleri

Bu işçilerle kapitalizm arasındaki özel ilişkiyi kavramak için,
yeni kategorilerin ortaya konmasına ihtiyaç vardır. Marx'ın
terminolojisini izleyerek , burada işçilerin kapitalizme "bagım
lılık" (subsumption ) ya da "tabiyet" (subordinalionl biçimleri
nin aynştınlmasını yeglerim.
Ücretli emek söz konusu oldugu zaman, tabiyet işgücünün
bizzat saulması gerçeginden ortaya çıkar. Marx ücretli emegi,
bütün işlerin kapitalizmin egemenligi ahında yapılacagı nihai
biçim içinde ele aldıgı için buna "gerçek" bagımlılık adını verdi;
böylelikle "gerçek" kapitalizme ulaşılacaktı. Üretim araçlannın
sahibi olan küçük üreticiler ömeginde, sermayeye tabiyet kendi
ürünlerini satmalan gerçeginden dogar. Bu iki biçim aynşunla5 "Serbest mülkiyet sahibi" ün:ıicilcr, "kendi hesabına çalışan" ilc analoji yap
mak \here, ômeAin ne özel mülkiyel sahibi ne de yabancı sermayenin çalışan
lan olan kooperaıiftcrin üyeleri anlamında kullanıldı.
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bilir: pazara bagımlılık ve biçimsel bagırnlılık. Marx sadece "bi
çimsel bagırnlılık"ı [ forrnal subsumptionl tanır ve yalnızca
"gerçek" bagı rnlılıga dogru geçiş [ transilianal ı olarak kabul
eder ki; bugün bunun hatalı oldugunu biliyoruz. Bu nedenle
"biçimsel"i, güncel ve geçiş-olmayan [ non-transilianal ı biçim
ler olarak "pazar bagımlılıgı" ile birlikte kullanmayı yeglerim.
Pazar bagımlılıgı, küçük üreticilerin pazara serbest girebil
mesi ve kime. ne zaman ve nasıl satacagına karar verebilmesi
anlamına gelir. Dolayısıyla onlan kapitalizme tabii kılan, dola
şımın "görünmeyen mekanizmasıdır" ; çünkü ürünleri için al
dıkları fiyatlar üzerinde etkileri olamaz. Fiyatların belirlenme
si sürecinde aslında dezavantajlı konurndadırlar; çünkü sınai
rnüteşebbislerin ürettikleriyle aynı olan malları . aynı pazar
için üretirler. Fiyatları dikte edebilenler, (mekanizasyonla bir
likte ücretli ernek sömürüsünden dolayı) küçük üreticilerden
daha düşük fiyatlara satabiienter ve (sermaye desteginden do
layı) fiyat degişikliklerine ya da üretim arızalarına karşı daha
esnek tepki verebilenler yine bu rnüteşebbislerdir. Fakat köy
lüler beklenen kara göre üretimlerini yönlendiren kapitalistler
degildir; biriktirmek yerine hayalla kalmak için üretirler. Ka
pitalist rnüteşebbislerin aksine, metalardan saglanan kazanca
evvela tüketim amaçlı gereksinim duyuldugu için, yatırımlar
vasıtasıyla üretkenligi artırarak piyasa degişikliklerine yanıt
vermeleri mümkün degildir. Ne de daha karlı başka üretim
sektörüne yatınm yapabilirler; "sennayeleri" topraga baglıdır.
Ücretli işçiler olarak çalışma alternatifi ise, aynı şekilde, iş ye
tersizliginden dolayı olası degild ir. Bu nedenle, fazlasıyla deza
vantajlı koşullar altında üretim yapmaya zorlanırlar: Dolaşı
mın "görünmeyen mekanizması" sermayeyi tehdit euigi gibi
onları da tehdit eder; oysa çalışma yöntemleri sermayeninkiyle
aynı degildir. Degişirn ilişkilerine girmeye mecbur edilen bu
zanaatkarın ürünlerinin hiç pahasına satılabilmesi için , işgü 
cünün fiziksel yeniden üretiminin maliyetlerinin en aza indir
genmesi zoru nludur. Bunun anlamı, hepsinden önemlisi ,
"kendi kendini sömürme" görüngüsü denen şeydir: yetersiz
beslenme, kötü beslenme ve erken ölüm. Eşit olmayanlara eşit
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muamele, onların sömürülmesine yol açar. Kapitalist pazann
bagımsız deger yaratma yasaları, üreticilerin sırtında kendisini
gösterdigi ve üretim alanında tezahür ettigi için, bu sömürü
ilişkisi kapitalist üretim ilişkilerine dayanır.
Kendiliginden pazar bagımlılıgı doguran aynı süreç, kontrol
edildigi zaman, biçimsel bagımlılıkla sonuçlanır. Küçük üreti
cilere verilen krediler kontrole yol açar. Kredi vasıtasıyla araya
giren sermaye üreticiler üzerinde kontrol saglar ve bu, aru
emeklerini dogrudan elinde tutması anlamına gelir. Bir teşeb
büsün tersine, kredinin idaresi kredi alanın hakkı olarak gö
rülmez; kredi veren kuruluş idareyi elinde tutar. Birçok du
rumda, kredi taksitlerle verilir ve önceden belirlenmiş belirli
özel girdiler ve emek süreçleri için kullanılmak zorundadır.
Ayrıca, kredi alanlar belirli bir toptancıya önceden belirlenmiş
ya da iyi geçen mevsimlerde bolluk yüzünden elverişsiz olabi
lecek bir fiyata satmak zorundadırlar. Bazı ek koşullar ileri sü
rülür; çünkü küçük üreticilerin krediyi hedeflenen ürün fazla
sı yerine geçimlik mallar için kullanma tehlikesi söz konudur.
Üstdik üreticinin kendisinin taşıdıgı minimum bir yaurım yü
zü!lden ve krediler ürünlerden elde edilen kazançtan kesildigi
için, sermaye üretim sürecinin yönünü tayin etme ve kalite
kriterlerini zorla kabul ettirme konumu elde eder. Sermayeye
tabiyeLin bu biçiminde, malın para karşılıgında mübadele edil
mesi, pazar fiyatlarına yönelme ve benzerleri gibi pazar meka
nizmaları kullanılır. Yine de, bu gerçek degil, sahtedir. Dolayı
sıyla, serbest biçime dogru bir farklılaşma ya da sırf pazara gi
riş gereklidir. Sonuçta ortaya çıkan mübadele, parça-başına
ücretle kıyaslanabilir, gizli bir ücret biçimidir; çünkü ödeme
ürün vasuasıyla gerçekleşir. Yine de, sermayeye tabi olan, üre
ticilerin işgücü degil, fakat sorumlusu oldukları üretim süreci
nin tamamıdır; gerçek yerine biçimsel bagımlılık diye adlandır
marnın nedeni budur. Yatırımcılar açısından biçimsel olarak
bagımlı üretim sürecine yaurım, gerçek bagımlı olandan daha
az risk taşır. Aynı zamanda, üretim sürecinin tüm gidişatı pa
zar bagımlılıgında oldugundan daha fazla kontrol edilebilir.
Böylece pazar fiyatlarındaki dalgalanmalar kredi verenlerin
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faydalanacagı şekilde kullanılabi lirken, üreti m ha taları ve
mahsul eksiklikleri üreticilerin hesabına yazılır.
Tarımda küçük üreticilerin kredi mekanizmaları yoluyla ta
bii kılınması, son 40 yıl içerisinde dünyanın her yerinde ege
men olan tabiyet biçimi haline gelmektedir. Marx'ın düşündü
günün aksine, biçimsel degil pazar bagımhlıgı geçiş olarak ele
alınabilir. Çünkü hakim biçim olarak geçmişe aitti, fakat en
formel sektörün kendi hesabına çalışan adı verilen her faaliye
tiyle yeniden ortaya çıkmaktadır, ancak kesinlikle karlı olmayı
vaat eder etmez biçimsel bagımlılıga dönüştürülecektir. Ücret
li işçilerle bir işletme kurmaktan çok daha önce ve kolayca
olacagı apaçık bellidir. Biçimsel bagımlılıkta dogrudan üretici
lerin sorumlulugu ve dolayısıyla taahhüdü ücretli işçilerinkin
den farklıdır. Potansiyel yatırımcının riski bu yüzden çok daha
düşüktür; kazanç ise daha hızlı ve daha yüksektir.
Köylülerin sermayeye tabiyeti ile sermayenin yoksullara
karlı yatınm yapmasını saglayan "harika bir yol" bulundu. Kar
aslında, hakiki üretim sürecinde degil , girdi ve çıktı alanlann
da gerçekleşir. Bununla birlikte, üretim bizzat köylü aile faali
yetinin içerisinde gerçekleşir. Gerçekten de sermaye üretim
sürecinin sorumlulugunu üstlenmez. Köylü ailesinin canlı
emek gücü çalışıp yeniden ödeyerek maliyeti karşılar ki bu,
Lenin'in Rusya'da yüzyılın başında çoktan ortadan kalkugını
sandıgı bir sistemdir. Müteşebbislerce düzenlenen ücretierin
işgücünün maliyetlerini karşılamak zorunda oldugu, ücretli
emekten farklıdır. Işveren bu yüzden, ücretler ve yeniden üre
tim düzeyi arasında dogrudan bir ilişki oldugu için işçilerin
yeniden üretiminden dogrudan sorumludur. Tersine biçimsel
olarak bagımlı üreticiler, gerçekte kendilerinden kaynaklan
madıgı halde, kendi yeniden üretimlerinin alt düzeyde kalma ·
sından bile sorumlu tutulabilirler.

Kapitalist bir banka I BRD: Karlar emin ellerde
Kırsal kalkınma programlarının amacı, kredilerin ödenmesi
söz konusu oldugunda anlaşılır. Dünya Bankası'nın kredi uz90

manlan, "köylülerin borç alındıgı fonları üretken amaçlar
için kullanmayı başaramadıgından" bahseder (Dünya Banka
sı, Tarımsal Krediler 1975: 4 1). "Düşük faiz oranları, borcu
vadesinde ödememeyi de teşvik edebilir " (a.g.y.) "Köylüle
...

rin geri ödeme gayretinin olmayışı, hükümetlerin kredi ku
rumları vasıtasıyla vadesi geçen borçlar üzerinde yaptırım uy
gulama isteksizligiyle birleşince durum daha da kötüye git
mektedir" (a.g.y.). Fakat zaten devlet baskısının yeterince iyi
işiernekte oldugu görülmektedir çünkü "deneyim göstermek
tedir ki; birkaç ülke hariç, vaktinde ödenmemiş borçların bü
yük kısmının genellikle uzun yıllara yayılarak telafi edilmesi
mümkündür. Banka destekli projelerde, borçların gecikme
sinden dogan kayıplar kalan borçların %5'ini nadiren geç
mektedir" (a.g.y. ) .
Ayrıca banka çalışanlannın sayısını düşük tutarak kontrol
maliyetini düşürmek de söz konusudur. Dünya Bankası uz
manlan bu münasebetle "insan gücü israfından" bahsederler.
Bunun önüne geçmek için, köylülerin bireysel olarak ödeme
sorumlulugu taşımasındansa, kredi, bireylerin birbirini kont
rQI etligi daha geniş bir gruba verilmelidir. "Gelecekte en par
lak başarılar, bireysel borçlanmanın bir grup sorumlulugu bi
.çiminde gerçekleşmesiyle olacaktır. " (a.g.y. ) . Bunun henüz
. .

yürürlükte o lmadıgı zaman idari maliyetierin sorumlulugu
çiftçilere yüklenmelidir: "Çiftçilerin genellikle borçlandıkları
yatırımiann maliyetlerine katkıda bulunmaları gerekir. Bu, ba
şanya ulaşmak için taşıdıkları sorumlulukları vurgulamak ola
caktır . " (a.g.y.). Ve bu da işe yaramazsa, çünkü köylülerin pa
.

.

rası yoktur, o zaman hala başka bir olasılık vardır: "Küçük
üreticiler söz konusu oldugunda çalışarak katkı vermeyi kabul
etme gibi fazla esneklik gereklidir" (a.g.y.) . Büyük uluslararası
sermaye böylece çalışarak borç kapatma sistemini kullanır.
Kredi programlannın fizibilitesi, bununla birlikte, yalnızca

geri ödeme garantileriyle baglantılı olmakla kalmayıp fakat ay
nı zamanda kimi kaynak çıkarma mekanizmaianna dayanır.
Dolayısıyla, bu tanm kalkınma politikası aşagıda özetlenen bir
paket oluşturur:
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Çiftçiler daha fazla mal üretmek için aile işiyle baglantılı üre
tim girdileri (gübreler, tohumlar, böcek ilaçları, çiftlik hayvan
lan, yeralu kuyulan, makineler) satın alırlar. Fazladan ılrün sa
ulır, elde edilen kazanç borçlan geri oderneye ve üstelik çiftçi
ye daha iyi yaşam saglamaya yeter. Işçilerden ziraat bankaları
vasıtasıyla alınan ödemeler, idari masrafları karşılamaya, dev
let borçlannın faizini ödemeye ve yeniden borç verme kapasi
tesi oluşturmaya yeterlidir. (a.g.y., vurgular bana ait)

Böylelikle;
1 . Köylüler u luslararası tekellerın girdilerini satın alır. Yani,
fiili tanmsal üretim sürecinin girdilerini.
2. Fiili üretim sürecinde mümlııln olduğu kadar fazla işgücü
harekete geçirilir:
3. Bu yolla, pazarlanabilir ürunlerin miktan artın lmalıdır.
4. Çiftçilerin tüketim fonlan sırf marjinal bir problem olarak
ele alınır. Bu dernektir ki; bu işgücünün yeniden üretimini
çi ftçilere bırakıp onlardan mümkün oldugu kadar çok elde et.
S. Toplam kredi faaliyeti en azından bankanın masrafla!lm
karşılamak zorundadır.
Paradoksal bir biçimde, bütün bunların sızdınldıgı "çiftçi
ler" mutlak yoksul olarak tanımlanır.
Bu baglarnda "fazladan ürün" ile kastedilenin ne old ugu so
rulabilir; neyin fazlası? Bu paradoks tartışma boyunca sürer;
bir yandan hedef grup yaşam koşullarının sadece geçimlik dü
zeyde veya altında olması temelinde tarif edilir; öte yandan
programın oluşumunda bu husus tamamen önemsiz görülür.
Asgari geçim düzeyi temel problem olarak tanımlandıgına gö
re, herhalde strateji bu düzeyin yükseltilmesi olacaktır. Fakat
gerçekte mesele köylülerin tüketimini artırmak yerine pazar
lanabilir ürünü artırmakurl
Hedef, "köylüleri geçimlik tarımdan ticari tarıma çekmek
tir" (Dünya Bankası, 1975: 20) ; yani, ticari bakımdan varola 
bilir ürünlerin üretimi, geçimlik ürün pahasına nasıl artınlabi
lir? "Geri ödemeler tütün, pamuk, kakao, çay ve kahve gibi
merkezi olarak işlenen mahsullerin pazarlanmasıyla koordin e
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edildigi zaman borçlann vadesinde ödenmemesi sorunu da
azalmaktadır" (a.g.y. , 43) . Tek tür tahıl yetiştirmeyle [ mono
cullure l elde edilen ürünler, köylü ailesi kendisini bütün bun
larla besleyemeyecegine göre, açıkça geri ödemeye karşılık ba
zı sorunlar yaraur.
Tek tür tahıl yetiştirmenin geçim üzerinde yaraıugı sonuç
lar, ComiLe d'infonnation Sahel ( 1975) adlı komitenin yapugı
araşurmada etkileyici biçimde analiz edilmektedir. Sahel böl
gesinde açlıgın birinci derecede sorumlusunun iklim koşulla
rı degil, daha çok yerfısugı ekimi ugruna gıda üretiminin
azaltılması oldugunu kanıtlar. Fakat Dünya Bankası uzm anla
rı, iklim degişiklikleri ve diger çevre risklerinin sorumlulugu
nun nasıl köylülerin sırtına yüklenebilecegini tavsiye etmek
tedirler:



Köul hasaı dönemi sonrasında, kredi kuruluşları çogu kez ge
ri ödeme koşullarını vadeyi ya yen ileyerek ya da erteleyerek
ayarlarlar. Bununla birlikte mevcut verilerin çogu göstermek
tedir ki; borç bir kez vaktinde ödenmezse, toplamak hem zor
hem de masraflıdır. Bu durum, ürılnün epeyce degişken oldu
gu bölgelerde çiftçinin sabit bir miktardan ziyade Orunünden
belli bir yüzdeyi kredi kuruluşuna Odernesini saglayacak söz
leşmeler kullanmanın mümkün olabilecegini dogrular. Bu tür
orıakçılık [share-cropping] anlaşmaları toprak kiracıları ara
sında epeyce yaygındır. (Dünya Bankası,

1975)

Kısacası, modernleşme ve kalkınma getirdigi farz edilen bü
y ük uluslararası finans kapital, çogunlukla geleneksel ya da
kapitalizm-öncesi olarak damgalanan üretim ilişkilerine sıgı
nır. Fakat bu sözde geri-kalmışlıgm gerçekte modemile oldu
gunu kabul etmek daha dogru olacaktır.
Kredi politikasının birinci hedefi, köylülerin geçimlik üre
timden meta ya da pazar üretimine çekilmesine dayanıyorsa, o
zaman ikinci hedef onlan pazarda tutmaya dayanır. Kredi on
ları n tamamen rekabet dışına atılmasını önleme niyeti taşır.
Pazar aracılıgı ile sermayeye tabiyet, sonunda, köylüleri artık
üreuiklerini satarak kendilerini yeniden üretemedikleri bir du93

ruma sokar. Sonuç olarak, ya kendi tüketimleri için üretimi ar
tıracaklar ya da köylü işletmesini terk ederek yeterince istih
dam edilmeyen işçiler ya da işsiz ücretli işçiler olacaklardır. Bu
yalnızca köylülerin yaşamlarının degil, aynı zamanda meta üre
ticileri olarak yaşamalannın güvence altına alınması mecburi
yeti anlamına gelir. Bu amaçla, üretkenliklerini daha büyük te
şebbüslerinkine uydurmak için, elbette onlarla eşit olmadan,
yaptıklan üretim kapitalize edilmek zorundadır. G üvence altı
na alınması gereken şey ise, büyük teşebbüslerin ve köylülerin
pazarlanabilir metalannın bir arada varolabilmesidir.
Bazı alternatif kuramsal modeliere göre; büyük teşebbüsler
tarımsal üretimi tamamen ele geçirecektir, çünkü köylüler ve
küçük çiftçiler pazarı terk etmeye zorlanacaklardır. Bu tür mo
dellere göre bunun çok zaman önce olması gerekirdi. Olma
masının nedeni başlıca dört nedene dayanıyor:
1 . Köylü üretimi, ne kira ne kar hatta ne de işgücünün yeni
den-üretim maliyetleri olmadıgı için ucuz tarım ürünlerini ga
ranti eder. Tersine fabrika-(ve işletme)tipi tarımsal üretim hız
la gıda maddelerinin daha pahalı olmasına yol açacaktır.
2. Aynı zamanda tarım ürünlerine olan talep sınırlıdır. Dola
yısıyla, marjinal topraga yatırım yapmak için çogunlukla öde
me yapmaz. Bununla birlikte, her zaman bu alanlarda küçük
köylü üretiminden ürün fazlası çıkarı labilir (Martine Alier,
1 967) .
3. Yapısal bakımdan arzın sınırlı olduğu emek pazarı, köylü
üretiminin dağılmasını önlemek için politik olarak onu makul
hale getirir. Bu şekilde yoksullaştınlmış alt-proletaryanın pal
lama potansiyeli başka yöne çevrilebilir. Tarım reformu herke
se toprak veremez ama umm verir ve bu bir pasifikasyon me
kanizması olarak işler (Duran, 1 968: 60 f) .
4 . Son olarak, köylüler krediler vasıtasıyla (nispi) bağımsız
lıktan belirli bir sermayenin yörüngesine doğru sürüklendik
çe, köylü üretiminin ulusal ekonomi açısından taşıdığı yukarı
daki üç avantaj , kar amacıyla birle.ştirilebilir.
Bu tasanının dayan agı [baseline}, özel olaralı ataerhil [pat ri 
arhal} yapıya sahip çekirdek ailedir. "Aile reisi" bir erkegin
·
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egemenligi altındaki kadınlar ve çocuklardan oluşan çekirdek
aile, ataerkil iktidarın kullanılmasıyla kolayca harekete geçe
bilen en ucuz emek deposunu oluşturur. Ulusal ve uluslarara
sı politikalar, sömürgeciligin dünya çapında oluşturdugu ve
son yıllarda kalkınma politikalarıyla saglamlaştırdıgı ataerkil
aile yapısına dayanabilir. Ve bu ailenin henüz gerektigi biçim
de işlemedigi yerlerde, yoksullukla mücadele için tarım prog
ramı, yani "aile birimleri" de denen küçük ölçekli çiftliklere
kredi programı aracılıgıyla tesis edilecektir (Boserup, 1970;
Rogers, 1980) .
Dünya Bankası yazarları, beş Latin Amerika ülkesine (Boliv
ya, Şili, Meksika, Peru ve Venczuela) ait karşılaştırmalı çalış
mada ve Güneydogu Asya, Afrika ve Ortadogu'dan toplanan
verilerde, bütün faktörler dikkate alındıgında aile birimlerinin
en verimiisi oldugu sonucunu çıkarır (Eckstein ve diger. ,
1978). Ayrıca, büyük ölçekli girişimlerin hektar başına en
yüksek ekonomik degeri gösterdikleri -ve Meksika ömeginde
tarımsal üretime en fazla onların katkıda bulundugu- esasına
dayanarak tercih yapmanın öngörüsüz bir politika oldugunu
savunurlar. Degerlendirme için, hektar başına ürün degeri ve
satış miktarı esasına göre bir degerlendirme yerine ileri sür
dükleri kriterler şunlardır: Kaynakların en iyi şekilde uygulan
ması ve kullanımı, en önemlisi yogun emekle. Ünlü teze göre:
Kllçük çiftçilerin... daha büyük çiftlik birimlerinden hektar
başına daha az sermaye ve daha az saun alınmış emek-dışı
girdi kullandıkları, fakat hektar başına işçi sayısı çarpı çalışı
lan günün lman-day) daha fazla oldugu ortaya çıkıı ... Eger bi
risi kısa dönem hedefi olarak kasabalarda ve şehirlerde istih
dam edilemeyen kırsaldaki insan-gılcü fazlasının üreıken kul
lanımını araşurmaya kalkarsa, emek yogunlugu istihdam ya
ratma meziyetini taşır. Tarımdaki emek yogunlugunun diger
meziyeu de; genellikle gelişmekte olan ülkelerde ıarım işçili
ginden daha az bulunan mali sermaye, (çogunlukla ithal edi
len) sermaye mallan ve diger imal edilmiş girdiler gibi kay
nakların daha az tüketildigi yöntemlerle ıanmsal llretim yapa95

rak bir tasarruf saglayabilmesidir. Bu anlamda, uetkili" tarı
mın normalde ç i ftç i n i n üretken çabalarını artırmak için
emek-dışı girdilerin kullanım ından oluştu�u zannedilmesine
ragmen, emek-yogun yöntemler toplumun kaynaklannın kul
lanılması olarak genelde daha etkili olabilir.

(a.g.y., 1 1 3-14)

Başka bir ifadeyle, maliyet-fayda analizinde "mülkiyet sahi
binin gölge fiyatı sıfır aile emegi " olarak nitelendirilen ücretsiz
emek, küçük aile girişimlerini çok etkili yapar. Bazı u fak girdi
ler aracılıgıyla aile işinin harekete geçirilmesinin üretkenlikle
rini artırdıgını, yani programın hedefine ulaşılacagını hayal et
mek kolaydır. Fakat artan üretkenligin kazancı nın mutlaka
üreticilerin kendi midelerinde kalması ya da onları doyurması
gerekmez. Aksine, zaten önceden gölge fiyatı sıfır olan girdi
degerini geri ödemek z oru ndad ır. Bu arka planla beraber
Üçüncü Dünya köylüleri arasında yaygın olarak gözlemlenen
saçma durum kolayca anlaşılabilir. Kendi tüketimi ve çocukla
nnın beslenmesi için gerekli yiyecekleri üretirler, ancak onları
satmaya mecbur kalırlar.
Vurgulanan başka bir taraf da çalışan nüfusun gıda fiyatları
nın düşmesidir.
Bu gruplarda hektar başına üretilen ünlnle toplam hektar üreı
kenligi arasındaki farklılıgından hareketle etkililik sorununa
bakmanın başka bir yolu

da iki sorunun göreceli önemini dik

kate almaktır: ya bir hektar topraktan en fazla degeri kim çıka
rabilir? Ya da, yoksullar için temel gıda maddesini topluma en
düşük maliyetle kim üreıebilir? Meksika'da ve başka yerlerde
zengin çiftçiler genellikle en iyi birinci kriteri yerine getirir, oy
sa yoksul çifıçiler ikincisinde üstün gelir. (a.g.y. ,

1 1 6- 1 17)

Köylüler, buna karşın, yalnızca temel gıda maddelerini ye
tiştirmezler. Büyü k teşebbüslerin yü ksek kazançlarının geri
sinde değeri yüksek ürün yetiştirmek için kullanılan pahalı
üretim yöntemlerinin bulunabileceği savı da ileri sürülmekte
dir. "Öyleyse, bu üretim, aynı kullanma hakkı verilirse belki
küçük birimlerde de yapılabilir" (a.g.y. ) .
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Toprak olanaklannın daha iyi kullanımı köylü üretiminin
diger tartışmasız avantajı olarak tanımlanır.
... Gelişmekte olan ülkelerde küçük çiftçilerin topragı kullan
ma egilirni büyük çiftçilerden daha yogundur... Özellikle, kü
çük çiftçilerin belirli arazilere harcadıgı aile emeginin büyük
lügü hem mantıklıdır hem de kanıtlanabilir... Ve ulusal ürünü
anırmanın bir aracı olarak büyük mülkierin küçük birimler
halinde parsellenmesi için bu bizzat makul ve kuvvetli bir sav

oluşturur (a.g.y.)
.

Nihayet, neden Dünya Bankası gibi en tereddütsüz kapita
list teşkilaLlardan birisi neden toprak reformu gibi devrimci
bir hedefi savunsun sorusuna yanıt verilebilir: Devrimci, mo
demleştirmeci ve kalkınmacı amaç toprak reformunun kendi
si degildir, fakat ataerkil çekirdek ailenin manipülasyonu ve
onun k�rlılıgıdır.
Özetle, bu bölümün esas amacı ücretli çalışmanın tek ve ke
sinlikle en önemli kar saglama biçimi olmadıgını göstermektir.
Hatta daha fazla sömürülebilme avantajı taşıyan emegin öteki
tabiyet biçimleri de sermayenin egemenligi altında var olurlar.
Dıinya Bankası'nın Üçüncü Dünya yoksulluguna yönelik politi
kası vitrin düzenleme degildir. Ama böyle büyük bir girişim için
uygun bir projedir: Yoksullara yatınm karhdtr. Asıl kar saglayan
araç ise, yoksullan geçimlik üretimden meta üretimine çekebile
cek vasıta olan kredi yardımlandır. Böylelikle, geçimlik üretim
ve genel olarak geçimlik işler için harcanan zaman (kişinin ken

di dogrudan kullanımı ve tüketimi için harcadıgı zaman ve
emek) kar amaçlı savaş meydanıdır ve öyle kalır. Genel olarak
zannedilenin aksine, bu yalnızca ücret ilişkisi içerisinde gerekli
(geçimlik) çalışma zamanı ve fazladan çalışma zamanına degil;
fakat sermayenin para aracılıgıyla üzerinde kontrol elde etligi
her çalışma ilişkisine de uygulanır. Aynca, daha çok para yani
daha büyük para akışı, daha yüksek tükelim anlamına gelmez.
Onlara kredi olanaklan sunarak yapılan "yoksullara yaunm". bu
nedenle yalnızca emeklerinin ürünlerini degil, fakat aynı zaman

da geçimlik üretime ayırmış olabilecekleri zamanlannı da çalar.
97

Köylülük için yine de kurtuluş umudu vardır (bkz. dipnot
2) : Aldauldıklarının farkına varır vannaz, meta üretiminden
geçimlik üretime geçmek için bilinçli mücadele edebilirler.

l<AYNAKÇA
Boserup, Esıher, Womcn's Role in Economic Development, Londra, 1970.
Brown, Lesıer R., (l97f) By Bread Alon, New York/Washington.
Brown , Lesıer R. . (1970), Seeds of Change, New York.
Chenery, Ho Us, Monıeh S. Ahluwalia, C. LG. Beli, John H. Duloy, Richard jolly,

( l 9H)
Redistribution with Growıh, Ox[ord.
Comitı! d'informaıion sahel ( 1975) Qul se nourrit de la famine en Afrique?, Paris.
Dunln, Marco Antonio, (1 968) "Los Probleınas Agr.ı.rios Mexicanos", Revisıa del
Mtxico Agrario, No. 3.
Ecksıein, Shlomo, Gordon Donald, Douglas Horton, Thomas Carroll ( 1 978)
"Land-reform in Latin America: Bolivia, Chile, Mexico, Peru, Venezuela. •
World Bank StafC Working Paper, No. 275, Nisan.
Feder, Ernesı (1976) "McNamara's Liııle Green Revolution. The World Bank
Scheme for the Liquidaıion of the Thirld World Peasantry", Comercio Exterior
De Mtxico , cilı. 22, No. 8, s. 296-306

- ( 1976) "The New World Bank Programme [or the Self-Liquidation of ıhe
Thirltl World Peasanıry", in: journal of Peasanı Studiı:S. cilt. 3. No. 8, Nisan.
;joerge, Susan, (1976) How the Other Half Dies.
Maninez Alier, Juan, ( 1 967) "Un edificıo capiıalista con una facheda feudal? El la
tifundio en Andalucia y en America L.atina" Cuademos del Rııedo lbtrico, No.
1 5, Paris s. 3-53.
Marx, Karl ( 1 970) Resulıaıe des unmiııelbaren Produktionsprozesses, Arehiv so
zialistischer Liıeraıur 1 7 , Frankfun.
McNamara, Roben, Address ıo the Board of Govemors, World Bank: Nairobi
24.9. 1 973; Washington D.C. 30.9. 1 974; Manila 4. 10. 1976; Washington D.C.

26.9. 1977.
Payer, Cheryl (1 974) The Debı Trap. The IMF and the Thirld World , Penguın
Books.
Rogers, Barbara ( 1 980) The Domestication of Women. Discrimination in Deveto
ping Societies, Londra ve New York.
World Bank (1975) Agricultural Credit, Secıor Policy Pa per, Mayıs.

- (1978) Agricultural L.and Setılemenı. A World Bank lssue Paper, Washington,
Ocak.

- ( 197� Rural Enıerprise and Nonfarm Employmenı, A World Bank Paper,
Washington, Ocak.

98
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Kadıniann ve Doğanin
Sömürgeleştirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CINSIYETE DAYALl I Ş BÖ LÜ M ÜNÜN
TOPLUM SAL f<,.ÖKENLERI
Maria Mies

Kökenieri feminist perspektif içinde arama1
1920'lerde Baulı sosyal bilimciler arasında, Pozitivizmin ve lş
levselciligin (Fonksiyonalizm) hakim düşünce ekolleri olarak
yükselişinden bu yana, toplumdaki eşitsiz ve hiyerarşik ilişki
ler ve erkeklerle kadırtlar arasındaki asimetrik (bakışımsız) iş
bölümü bir tabudur. Bu sorunun savsaklanması ve neredeyse
sistematik olarak bastırılması , akademik çevrede, özellikle
Angio-Sakson aleminde, Marxist düşünce ve teori aleyhinde
yürütülen, kapsamlı bir kampanyanın parçası olmuştur (Mar-

Bu bolüm, Frankfurt Üniversitesinde kadın hareketinin tarihi üzerine derslere
rehberlik eııigim 1975-1977 yıllannda kadınlar arasında yaşanan, uzun ve ko
lektif bir düşünme sürecinin sonucudur. Burada tartışılan Cikirierin pek çogu,
"Ana-eksenli IMaıristicl Toplumlarda Emek ve Cinsellik" konulu bir derste or
ıaya aııldı. Öj!rencilerimden biri olan Roswiıha Leukert'in "Kadın Şehveti" üze
rine hazırladıgı ıez ( 1976), fikirlerimin çogunun neıleşmesine yardım etti. Ona
ve bu tanışmaya kaıılan bütün kadınlara teşekkür eımek isterim.
Bu bölüm, ilk kez 1979 yılında Bielefeld Üniversitesi'nin •Azgelişmişlik ve
Maddi Yaşamın Yeniden Üretimi" konulu Konferansa sundugum bir teblifiin
gOzden geçirilmiş bir versiyonudur. 1981 yılında l..ahey'deki Toplumsal Araşıır
malar Enstitüsü tarafından Nacllde Bildiri olarak ve aynı zamanda Maria Mies'ın
DUnya Çapında Aıacrki

vt

Birihim (PaLriardıy and AccumulaLion on a World Sca

lc) adlı kitabında 1986 yılında Londra'da Zed Books tarafından yayımlandı.
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tin ve Voorhies, 1 975:. 155vd.). Şimdi bu soru yeniden sorulu
yor. Bu soruyu ilk kez soraniann akademisyenler degil, kadın
hareketi içinde aktif biçimde yer alan kadınlar olması büyük
anlam taşıyor. Çeşitli feminist gruplar arasındaki ideolojik
farklılıklar ne olursa olsun, bütün gruplar hiyerarşik ilişkiye
karşı başkaldınlannda birleşiyorlar. Hiyerarşik ilişki artık bi
yolojik kader olarak kabul edilmiyor ve yok edilmesi gereken
bir şey olarak görülüyor. Başkaldırılarının kaçınılmaz olarak
ulaştıgı sonuç, bu asimetrinin toplumsal temellerinin araştırıl
ması oluyor. Kadıniann eski çaglardan beri ezilmesi ve sömü
rülmesine karşı mücadele yürüten kadınlar, bu konudaki bil
gimizin pek az oldugu gerekçesiyle kökenler sorusunun gün
deme getirilmemesi gerekLigini söyleyen çogu akademisyenin
ulaşugı lakayt sonuçlarla yetinip kalamıyor. Bu ilişkinin top
lumsal kökenierinin araştırılması, kadının özgürleşmesi poli
tik stratej isinin parçasıdır (Rei ter, 1977) . Erkeklerle kadınlar
arasındaki asimetrik ilişkinin temelini ve işleyişini anlamaksı
zın, onu yenmek mümkün olamaz.
Bu politik ve stratejik motivasyon , yeni kökenler araştırnia
sını, akademik kurarn ve araştırma çalışmalafından özünde
farklılaştınr. Yeni yaklaşımın amacı , sırf eski bir sorunu analiz
etmek ya da yorumlamak degil, onu çözmektir.
Bu nedenle, aşagıdaki tartı şma, ''cinsiyet hiyerarşisinin
varlıgı konusundaki bilinci yaymayı ve onu yıkmayı amaçla
yan kolektif eyleme" bir katkı olarak anlaşılmalıdır (Reiter,
1977: 5).

Önyargıh kavramlar
Kadınlar, cinsler arasında varolan eşitsiz ilişkilerin kökenieri
hakkında soru sormaya başlar başlamaz, geçen yüzyıldan bu
yana sosyal bilimciler tarafından ileri sürülmüş eski açıklama
ların hiçbirinin tatmin edici olmadıgını keşfettiler. Zira bütün
açıklamalarda, ister evrimci, ister pozitivist-işlevselci, isterse
de Marxist yaklaşımdan kaynaklansın, açıklanması amaçlanan
sorun, son tahlilde, biyoloji tarafından belirlenmiş bir sorun
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olarak ve dolayısıyla toplumsal degişimin kapsamına giren ala
nının ötesinde görülür. Bu nedenle, cinsiyetler arasındaki asi
metTik işbölümünün kökenierini tartışmadan önce, tanışmala
nmızda çogunlukla kullan'thgımız kavramların bir kısmında
varolan biyolojik önyargıları teşhis etmek yararlı olacaktır.
Kadıniann ezilmesi ve sömürülmesinin nedenlerinin analizi
önündeki en köklü engel, belki de Freud'un anatominin kader
oldugu ifadesiyle açıkladıgı, gizli ya da açık biyolojik determi
nizmdir. Özgürlük mücadelesi veren kadınlar, biyolojik deter
minizmi reddettikleri halde, kadınlarla erkekler arasında eşit
olmayan , hiyerarşi ve sömürüye dayalı ilişkinin toplumsal , ya
ni tarihsel faktörlerden kaynaklandıgını kanıtlamakLa zorlanı
yorlar. Asıl problemlerimizden birisi, biyolojik determinizmin
bu itibarta yalnızca analize degil, aynı zamanda analiz araçları
na , yani temel kavramlarla tan ırnlara da tesir etmesi , daha
dogrusu, bulaşmış olması gerçegidir.
Bu durum, analizlerimizde merkezi bir yer tutan, doga,
emek, cinsiyete dayalı işbölümü, aile ve üreıkrnlik kavramları
gibi, temel . kavramiarım ız açısından da büyük ölçüde geçerli
d!r. Eger bu kavramlar içerdikleri zımni ideolojik önyargılar
eleştiritmeden kullanılırsa, meseleleri aydınlatmaktan ziyade
. gizleme egilimi taşırlar. Bu, hepsinden önce, doga kavramı açı
sından gerçektir.
Bu kavram pek çok yerde, toplumsal eşitsizlikleri ya da sö
mürüye dayalı ilişkileri açıklamak amacıyla "dogal" ve doguş
tan biçiminde, dolayısıyla toplumsal degişimin kapsamına gi
ren alanının ötesinde konumlandınlmaktadır. Bu terimler top
lumsal statülerini açıklamak amacıyla kullanıldıgında, kadın
lar özellikle kuşku duymalıdır. Üretime ve yaşamın-yeniden
üretilmesine olan katkıları, genellikle biyolojilerinin ya da
..doga"larının bir işlevi olarak tanımlanır. Nitekim, kadınların
yapugı ev işi ve çocuk bakımı, fizyolojik yaratılışlarının, ço
cuk dogurmalan gerçeginin, "doga"nın onlara bir rahim (ute
rus) sundugu gerçeginin uzantısı olarak görülür. Çocuk do
gurma sancıları da dahil olmak üzere, yaşamın üretilmesi için
sarf edilen onca zahmet, bir insanın doga ile karşıtı etkileşimi,
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yani, sahici insan eylemi olarak görülmez; daha ziyade, bitki
leri ve hayvanları bilinçsizce meydana getiren ve bu süreç üze
rinde hiçbir kontrolü olmayan dogaya aiı bir eylem olarak ni
telenir. Kadınların dogayla karşılıklı etkileşiminin (kendi do
gası da dahil olmak üzere) dogaya ait bir eylem oldugu şeklin
deki bu tanımın dönemi anık geçmesine karşın, sonuçlan hala
geniş bir alanı etkilemektedir.
Biyolojinin sirayet euigi doga kavramı, bir tahakküm ve sö
mürü ilişkisini esrarlı bir havaya sokmaktadır. Bu açıklamaya
göre, (erkek) insanoglunun (dişi) doga üzerindeki tahakkümü
söz konusudur. Kadınlara uygulandıklan durumlarda, yukan
da bahsi geçen diger kavramlarda da, bu tahakküm ilişkisinin
dolaylı olarak bulundugu görülüyor. Emel� kavramını ele ala
lım: Kadıniann doga ile etkileşiminin biyolojik olarak tanım
lanması yüzünden, hem dogurmanın hem de çocuklan büyüı
menin yanı sıra ev işlerinin geri kalanı da çalışma ya da emek
olarak görünmez. Emek kavramı, genellikle, anı-deger üret
mek amacıyla yapılan çalışma anlamına gelen, erkeklerin kapi
talist koşullarda ü retken çalışmasına karşılık olarak kullanılır.
Kadınlar da artı-deger yaratan emek harcarlar, ama kapita
list düzende emek kavramı genellikle erkege özgü ya da ataer
kil önyargılarla işe koşulur. Çünkü, kapitalist düzende kadın
lar tipik tarzda ev kadını olarak tanımlanır ki bu, işçi olmadık
ları anlamına gelir.
Bu emegin aletleri ya da bu kavramın zımnen gönderme
yapugı bedensel üretim araçları, eller ve kafadır; kesinlikle bir
kadının rahmi ya da gögüsleri degildir. Böylelikle, yalnızca er
keklerle kadınların dogayla olan etkileşimleri farklı tanımlan
mış ol makla kalmaz, insan bedeninin kendisi de sahiden "in
sani" kısımlar (kafa ve el) ile "dogal" ya da sırf "hayvani" kı
sımlara (cinsel organlar, rahim vb.) bölünmüş olur.
Bu bölünme, bizatihi erkeklerin evrensel cinsiyetçiligine
mal edilemez. Bölünmeyi, insan bedeninin, sadece dogrudan
çalışma aİ etleri olarak kullanılabilecek ya da makinenin bir
uzantısı olabilecek bu kısımlanyla ilgilenen kapitalist üretim
biçiminin bir ürünü olarak tanımlamak gerekmektedir.
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Emek kavramında gözlemleyebilecegimiz aynı gizli asimelri
ve biyolojik önyargı, cinsiyete dayalı işbölümü kıvramının ken
disinde de hüküm sürt1t. Bu kavram açıkça, erkeklerle kadın
Iann farklı görevleri kendi aralannda hasilçe boldügü görüşü
nü öne sürüyor görünse de; erkeklerin üstlendigi görevler ge
nellikle sahici insan görevleri (yani bilinçli, nsyonel, planlı,
üretken vb.) olarak görülürken, kadıniann üstl.!ndig,i görevle
re, gene, esasında kendi "dogası" (arafından belirlenmiş gö
züyle bakıldıgı gerçegi gizlenir. Cinsiyete dayak işbölümü, bu
tanımdan hareketle, "itıSan emeği " ile "doğamn etkinliği " ara
sındaki bir işbölümü olarak açıklanabilir. Dahısı bu kavram,
erkek (yani uinsani") ile kadın ("dogal") emekç.ler veya işçiler
arasındaki ilişkinin bir tahakküm ve sömürü ilişkisi oldugu
gerçegini muglaklaştınr.2 Yine de, bu iş bölümünün toplumsal
kökenierini analiz elmeye çalışırken, eşit partnerler arasında
basit bir görev paylaşımını degil, asimetrik, hiytrarşi ve sömü
rüye dayalı bir ilişkiyi kasl euigimizi açıklıga \.avuşlurmamız
gerekiyor.
Aynı muglak biyolojici mantık, aile kavramında da hüküm
sürer. Bu kavram, çekirdek aileyi , bütün kurunsaliaşmış ka
dın-erkek ilişkilerinin temel ve ebedi yapısı gibi sunarken, Av
rupa-merkezli ve tarih dışı bir biçimde kullanıp evrenselleştir
me kle sınırlı kalmaz; bu kurumun hiyerarşik ve eşitsiz yapılan
dıgı gerçeginin de üstünü örter. "Ailede ortakhk ya da demok
rasi" şeklindeki ibareler, ancak bu kurumun gtrçek dogasını
maskelerneye hizmet eder.
"Biyolojik" ya da "dogal" aile gibi kavramlar; heteroseksüel
cinsel ilişki ve kandaş çocuklar dünyaya getirmenin zorunlu
birieşimine dayalı, kendine has, tarih-dışı aile k�vramıyla bag
lantılıdır.
2 Sömürü terimi, burada üreticileri e tüketiciler arasında az-çol·. sürekli bir aynlık
ve hiyerarşi meydana gelmesi anlamında kullanılır. F�itlik;i bir toplumdaki
orijinal durum, yani bir şeyi üretenin aynı zamanda ( nesilice arası anlamında)
onun tüketicisi olması hali bozulmakıadır. Üretici olmayanlır, asıl üreticilerin
ürünlerini ve hizmetlerini ele geçirip tılketebildi&i (ya da iarcayabildi&i) za
man sömürüye dayalı toplumsal ilişkiler var olur (Bkz. A Sıhn-Rethel, 1978;
Rosa Luxemburg, 1 925).
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Önemli bazı kavramların dogasında varolan biyoloj ik ön
yargılara ilişkin bu kısa tanışma, bu tür önyargıların ideolojik
işlevinin, asimetrik ve sömürüye dayalı toplumsal ilişkileri ör
terek esrarlı bir havaya sokmak oldugu gerçeginin sistematik
biçimde teşhir edilmesi geregini ortaya koyuyor.
Bunun anlamı şudur: Önümüzde duran sorun, yani cinsiye
te dayalı işbölümünün toplumsal kökenierinin analizi konu
sunda "Kadınlarla erkekler arasında bir işbölümü ne zaman
ortaya çıktı?" (Öyle bir bölünme ki; insanın dogayla her karşı
lıklı etkileşiminin kaçınılmaz bir sonucudur) sorusunu

yoruz.

sornıu

Bunun yerine, "Bu işbölümü, bir tahakküm ve sömürü

ilişkisine nasıl dönüştü?" ve "Bu ilişki neden asimetrik ve hi
yerarşik bir hale geldi?" sorularını rormüle ediyoruz. Bu soru
lar hala kadınların özgürleşmesine ilişkin bütün tanışmaların
üzerine bir kara bulut gibi çöküyor.

Önerilen yaklaşım
Yukarıda bahsi geçen kavramlardaki önyargılan ortadan kal
dırmak için ne yapabiliriz? Bazı kadınların önerdigi gibi, onla
rı hiç kullanmayacak mıyız? Fakat o zaman hkirlerimizi i rade
edecek bir dilden mahrum kalırız. Veya yenilerini mi icat ede
cegiz? Fakat kavramlar, tarihsel pratikle teoriyi özetler ve iradi
olarak icat edilemezler. Egemen cinsiyetçi ideolojinin, tıpkı
topraklar ya da sömürgeler gibi, analizlerimizde kullandıgımız
temel kavramları da çoktan "işgal" etmiş oldugunu kabul et
mek zorundayız. Bu kavramlardan vazgeçemesek bile, onlara,
egemen ideoloj inin bakış açısı yerine ezilenlerin, sömürülen
lerio ve yönetilenlerin tarihsel deneyimlerinin ve özgü rlük
mücadelelerinin bakış açısıyla "aşagıdan" bakabiliriz.
Bu nedenle,

emek ü.retkerıligi

kavramının dar tanımını red

detmek ve emegin üretkenliginin (artı-deger üretmesi anla
mında) gerçekleşebilmesinin ancak, kadınlar tararından yerine
getirilen ve büyük ölçüde ücretsiz emek olan

üretimi ya

da

geçimlik ı1retim

madd i yaşamın

için harcanan emegin sızdırılma

sı , çıkarılıp alınması, sömürütmesi ve ele geçirilmesi koşuluyla
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mümkün olabilecegini göstermek gereklidir. Bu maddi hayat ın
iiretimi, kapitalist birikim koşulları da dahil, üretken emegin

buLun öteki tarihsel biçimlerinin daimi {mkoşulu olduguna
göre, bilinçsiz "dogal'' etkinlik olarak degil, iş olarak tanım·
lanmak zorundadır.
Bu nedenle, hayatın üretilmesine harcanan emege, genel an
lamda insan ihtiyaçlannın karşılanması için kullanım degeri
üretmesi bakımından üretken emelı adını verecegim. Anı-üre
ten emegin, yaşam üreten emekten ayniması ve onun ustüne
konması, kadıniann ve onlann yapugı işin "doganın içinde ta
nımlanması" gerçegine yol açan bir soyutlamadır.
Marx, Kapital'in 1 . cildindeki emek süreci tartışmasında ilk
önce "üretken emek"in genel tanımını, dogal maddenin degi
şikligiyle insanın yaran, yani insan ihtiyaçlarının karşılanması
için gerekli maddenin üretilmesini kullanır (Kapital, cilt 1 ) .
Fakat dipnotta b u tanımın basit üretim süreci için dogru oldu
gu, ancak "üretken emek" kavramının, artı-deger üretimi anla
mına gelecek şekilde daraltıldıgı kapitalist üretim süreci için
hiçbir zaman yeterli olmadıgı konusunda önceden uyarır: "Bir
tek, kapitalist için anı-deger üreten, böylece sermayenin ger·
çekleşmesi için çalışan emekçi üretkendir" (Kapital, cilt 1 , s.
520). Marx burada Adam Smith'in ve diger ekonomi politikçi
terin (bkz. Gnındrisse, s. 212) onaya attıgı daralulmış emek
üretkenligi kavramını kullanır. "Üretken emekçi olmak talih
degil, talihsizlik eseridir" (s. 520) diyerek, bu kavramı eleştir
meyi sürdurur; çunkü, işçi sermayenin deger haline gelmesi
nin dogrudan bir aracı olur. Oysa, sadece bu kapitalist üretken
emek kavramı Uzerine odaklanarak ve evrenselleştirerek uret
ken emegin kadın emegini de içerebilecek daha genel ve temel
kavramını fiilen gölgede bırakan Marx , böylelikle "üretken ol·
mayan" emegin hepsinin (yani, kadınların emeginin büyük bir
kısmını içeren ücretsiz emegin) halkın gözü önunden kaldırıl
masına teorik açıdan bizzat katkı sunmuş oldu. Bundan böyle
hem burjuvazi hem de Marxisı teorisyenlerce kullanılan "uret·
ken emek" kavramı, bu kapitalist çagrışımını korudu ve
Marx'ın yöneluigi eleştiri de epeydir unutuldu. Bu dar, kapita107

list, "üretken emek" kavramına, kadıniann emeginin hem ka
pitalist sistemde hem de bugün varolan sosyalizmde idrak
edilmesi için verdigirniz mücadelenin önündeki aşılması en
zor engel gözüyle bakıyorum.
Benim tezim ise, (esasen kadınların ücretsiz emegi ve sö
mürgelerdeki köleler, sözleşmeli işçiler ve köylüler gibi diger
ücretsiz emekçiler vasıtasıyla yerine getirilen) bu maddi haya
tın üretimi ya da geçimlik üretimin, "kapitalist üretken erne
ge" , üzerine inşa edilebilecegi ve sömürülebilecegi kalıcı temel
teşkil euigidir. Ücretsiz emekçilerin (esasen kadınların) kesin
tisiz geçimlik üretimi olmaksızın, ücretli emek "üretken" ol
mayacaktır. Marx'ın aksine, ücretli emek sömürüsünün ancak
ücretsiz emekçilerin (kadınlar, sömürgeler, köylüler) süpersö
mürüsü halinde mümkün oldugunu ve kapitalist üretim süre
cinin her ikisini birden içeren bir süreç oldugunu düşünüyo
rum. Maruz kaldıkları sömürüyü, ek-sömürü olarak tanımla
dım ; çünkü, "gerekli" emek zamanından başka zaman ve erne
ge, artı-emege, yani (sermayedarın) el koymasına degil, inşan
Iann hayatlannı sürdürmeleri ve geçimlik üretimleri için ge
rellli zaman ve emege el konulmasına dayanır. Emekçinin ye
niden üretimi için "gerekli" maliyetler üzerinden hesaplanan
bir ücretle karşılıgı ödenmez; esas itibariyle zor ve baskı ku
rumlarıyla belirleni-r. Üçüncü Dünya üreticileri nin büyüyen
yoksullugunun ve sefaletinin asıl nedeni budur. Bau'da işçile
rin ücret görüşmelerinin alunda yatan, eşdegerde olanların
mübadelesi ilkesi aniann durumunda uygulanamaz.
Hiyerarşi ve cinsiyete dayalı işbölümünun kökenierinin araş
unlması, tarih içinde ya da tarih öncesinde "kadın cinsinin dün
ya tarihindeki yenilgisi"nin (Engels) gerçekleştigi anın araştırıl
masıyla smırlanmamahdır. Primatoloji, tarih öncesi ve arkeolo
jide yapılan çalışmalar bizim araşurmamız açısından yararlı ve
gerekli ise de, kadınlarla erkekler ve onların dogayla ve tarihle
ilişkileri.ne dair mateıyalist, tarihsel, biyolojik-olmayan kavram
lar oluşturamadıgımız sürece, onlardan bu soruya bir yanıt ver
mesini bekleyemeyiz. Roswitha Leuken'in belimigi gibi , "insan
tarihinin başlangıcı her şeyden önce bir tarih belirleme meselesi
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degildir; daha ziyade insanoglu (man) ve tarihin materyalist bir
kavramını bulmaktır" (Leukert, 1976: LS, çev. M.M).
Eger daha önce bahsedilen stratejik motivasyonla yakından
baglamılı bu yaklaşımı kullanırsak, kadınlarla erkekler arasın
da dikey ve eşitsizligeı dayalı ilişkinin sadece geçmişe ait bir
sorun olmadıgını görecegiz.
Eger "tarihin gelişimine" bakarsak, yani, hem merkezlerde
hem de yoksul köylülerle kabile topluluklannın yeni ulusal ve
uluslararası işbölümü denen şeye şu anda sermaye birikiminin
emirleri dogrultusunda "entegre" edilmekte oldugu, periferi
lerde kapitalizmin etkisi sonucunda kadınların başına gelenle
ri incelersek, cinsiyet hiyerarşilerinin gerçekte nasıl oluşıugu
hakkında çok şey ögrenebiliriz. Hem kapitalist merkezlerde
hem de periferilerde, bütün toplumları ve sınıfları egemen ka
pitalist üretim ilişkilerine bagımlı kılmak için birbirinden
farklı cinsiyetçi politikalar kullanıldı ve kullanılmaktadır.
Bu strateji çogunlukla aile yasalannda (ömegin, çokeşliligin
yasaklanması) , aile planlaması ve kalkınma poli tikalarında
"ilerici" ya da liberal kisvesi altında karşımıza çıkar. llk kez
Meksika'da ( 19 75) toplanan U luslararası Kadın Konferan
sı'nda dile getirilen, "kadınların kalkınma sürecine en tegre
edilmesi" talebi, büyük ölçüde Ü çüncü Dünya ülkelerinde ka
yıtdışı sektörün yanı sıra, hem tarımsal işlerde, hem ihracata
yönelik sanayide kadınları en ucuz, en uysal ve en kolay yöne
tilebilir i şgücü olarak kapitalist üretim süreçlerine katmak
amacıyla kullanılır.3
Bu, aynı zamanda şu anlama gelir: Cinsiyete dayalı işbölü
müne yalnızca aileyle ilişkili bir problem olarak degil. topl u3 Güney Do�u Asya ile lalin Amerika'daki Serbest Ticaret Bölgelerinde çahşan
kadın işçiler ılıerine yapılan son araşıınna açıga çıkardı ki; Malezya, Güney
Kore, Filipinler, Singapur, Meksika ve Haiti'de �okuluslu şirketler varolan ata
erkil kurumları yalnızca kullanmak

ve

pekiştinnekle kalmıyor, aynı zamanda

ço�unlukla kadın olan işgücünü kendi yaranna kullanmak için modem cinsi
yetçi reklamcılıgı da devreye sokuyor (Grossınann, 1979; Pearson!Elson, 1978;
Lenz. 1980). Kır ve kentlerdeki kayıt dışı sektörde ev kadını-ideolojisinden,
muhıaç hale getirilmiş köylü kadınlann , ihracata yönelik ev-eksenli sanayiler
de çalışan, ıamamen atomize olmuş işgücüne dönüşıurülmesi için faydalanılır
(Mics, 1 980).
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mun tamamına ait yapısal bir problem olarak bakmalıyız. Er
keklerle kadınlar arasında varolan hiyerarşik işbölümü ve di
namikleri, egemen üretim ilişkilerinin, yani belirli bir çaga ve
topluma ait sınıfsal ilişkilerin ve daha genel olarak ulusal ve
uluslararası işbölümünün, bütünleyici bir parçasını oluşturur.

Kadınların ve erkeklerin doğayı ele geçirmesi
Kadına/erkege ve tarihe materyalist bakışın araştırılması, bir
bakıma kadın ve erkegin insani doğasının araştırılması anlamı
na gelir. Fakat insan dogası verili bir gerçek degildir. Tarih
içinde evrim geçirmiştir ve biyolojik yönlerine indirgenemez,
ancak bu doganın fizyolojik boyutu daima toplumsal boyutuy
la baglantılıdır. Fizyoloj isini tarihinden ayudıgımızda, insan
dogası aniaşılamaz hale gelir. Kadınlann/erkeklerin insani do
gası , dogrusal ve tek-nedenli (monocausal) bir süreçte biyolo
jik evrimle oluşmaz; kadınlarınierkeklerin dogayla ve birbirle
riyle karşılıklı etkileşiminin tarihsel bir sonucudur. insan türü
sadece yaşayıp gitmezler; bu, hayvaniara atfedilebilecek bir
durumdur. Insanlar yaşamlarını üretirler. Bü üretim tarihsel
bir süreçte gerçekleşir.
Hayvanlar alemindeki evrimin (doga tarihi) tersine, insan
tarihi en başından beri toplumsal bir tarihtir. Bütün insanlık
tarihini karakterize eden " üç ugrak (moment)" , Marx ve En
gels'e göre, insanlıgın başlangıcından beri varolmuştur ve bu
gün de varolmaya devam eder: 1 . Insanlar tarih yapabilmek
için yaşamalı zorundadır; ihtiyaçlarını giderecek araçları üret
meleri gerekir: yiyecek, giyecek, bir barınak vb. 2. Ihtiyaçların
karşılanması başka ihtiyaçların dogmasına yol açar. Ihtiyaçla
rını karşılamak için yeni aletler geliştirirler. 3. Günlük yaşamı
nı yeniden üreten insan türünün başka insanlan yaratması,
döl vermesi gerekir: ''kadınlarla erkekler, anne-babayla çocuk
lar arasındaki ilişki , aile" (Marx/Engels, 1977: 3 1 ) .
Daha sonra Marx, "iş"i e n geniş anlamı içinde kavramlaştır
mak için "dogal maddenin ele geçirilmesi" ifadesini kullanır:
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Emek, her şeyden önce, hem insanın hem doganın kauldıgı,
insanın kendisi ile doga arasındaki maddi tepkimelen diledigi
şekilde başlatugı, düzenledigi ve denetledigi bir süreçtir. Do
ganın ürünleriRi kendi gereksinmelerine uygun bir biçimde
ele geçirebilmek için4 kollannı, bacaklarını, kafasıru, ellerini
ve vücudunun dogal güçlerini harekete geçirerek doga güçle
rinden birisi olarak onun karşısına geçer. Dış dünya üzerinde
bu şekilde etki yaparak onu degişlirmekle, aynı zamanda
kendi dogasını da degişlirir. (Marx, Kapital cilt 1, s. 194)
En erken ilkel aşamalan da dahil, butun insanlık tarihinin
karakteristiginin "doganın ele geçirilmesi" oldugunu vurgula
mamız gerekir.
Evrimci düşünüşün derinden etkisi alundaki Engels, bu er
ken dönemleri, tarih öncesi diyerek, yalmzca medeniyede baş
ladıgını düşündügu gerçek tariinen ayırır. Bu, tarihin tam ge
lişmiş sınıf ve ataerkil ilişkilerle başlaması demektir. .Şu du
rumda Engels, insanlıgın nasıl tarih öncesinden toplumsal ta
rihe sıçradıgı sorusuna yanıt verecek durumda degildir; hatta
"henüz tarihe girmemiş" bu ilkel toplulukların incelenmesin
de diyalektik tarihsel materyalizm yöntemini de kullanmaz.
Evrim yasalarının, özel mülkiyetin, ailenin ve devletin onaya
çıkışına kadar hüküm sürdügüne inanır.
"Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni"ne 1884 yılında yazdıgı önsözün ilk iki cümlesinde şunları vurgular:
Materyalist düşüneeye göre, tarihte belirleyici etken, son tah
lilde maddi yaşamın üretimi ve yeniden-üretimidir. Ama bu
üretim, ikili bir karaktere sahiptir. Bir yandan geçim araçları
nın, beslenmeye, giyinmeye, barınmaya yarayan nesnelerin
4 "Do�anın Ele Geçirilmesi" (Aneignung der Naıur) Almanca'da çift anlam ıaşır
ve aynı belirsizlik Marx'ın bu ifadeyi kullanma ıan:ında da görülebilir. Bir ta
raftan, "do�ayı kendimize mal etmek, dogayı insanilcşıirmek" anlamında kul
lanır. Ilk yazılannda "doganın ele geçi rilmesi" formıilasyonu bu anlamda kul
lanılır. Di�er ıara[tan, Insanın do&a iızerindeki ıahakkum ilişkisıni tanımlar.
Marx'ın kelimenin daha geniş olan ıanımını "do�a üzerindeki tahakküm, konı
rol ve yoneı.icilik" anlamına indirgcdigi "Kapiıal"dcki kullanımı i.se böyledir.
GOrccegimız gibi, bu kavramın bu şekilde yorumlanması kadınlar açısından
problem do�uracakıır.

,,,

ve bunların gerektirdigi aletlerin üretimi; diger yandan bizzat
insanların üretimi, türiin üremesi. Belirli bir tarihsel dönem
ve belirli bir ülkedeki i nsanların içinde yaşadıkları toplumsal
kurumlar,

bu

iki

tarla

ıiretiın (vurgulama bana ait) tarafın

dan, bir yandan emegin Obur yandan da ailenin erişmiş bu
lundugu gelişme aşaması tarafından belirlenir. (Marx/Engels,

1976, 1 97 1 )

Tam da, Anke Wolf-Graaf'ın ileri sürdü&ü gibi, materyalist
bir analizin ihi türlü üretimi ele almasına her materyalist femi
nist memnuniyetle onay verecegi halde, Engels'in kendisi,
" insanların üretimini" ele alırken ( Wolf-Graaf, 1 98 1 : 1 1 41 2 1 ) bu materyalist anlayışı en başından terk eder. Engels'e
göre, insanların üretimi ailenin gelişimi tarafından belirlenir
ken, geçim araçlan üretimi ise emegin gelişimi tarafından be
lirlenir. Bu ayınm, rastlantısal degildir; çünkü, kitabın ba�n
dan sonuna kadar Engels bu düşünce çizgisini izler. Gelişme
yi klandan kabileye, kabileden ai leye giden çizgide tanı mladı
gı sürece, ekonomik bir tahlil yerine, örnegin , ensest tabusu
nun ve tekeşliligin (monogamy) başlangıcını kadınların ·te
keşli ilişkilere duydugu "dogal" arzuyla · açıklayan evrimsel
bir tahlil kullanır. Ancak özel mülkiyet ve tekeşli ataerkil aile
söz konusu oldugu zaman Engels, ekonomik ve tarihsel ma
teryalist açıklamalar getirir: "Ataerkil aile ile birlikte yazılı ta
rih alanına giriyoruz" (Marx/Engels, 1976: 234) . Tekeşli ata
erkil aile "dogal koşullar üzerine degil, ekonomik koşullar,
yani, özel mülkiyetin, ilk ve dogal olarak gelişmiş ortaklaşa
mülkiyet üzerindeki zaferi üzerine kurulmuş ilk aile biçimi
oldu" (Marx/Engels, 1976: 239).
Kadınlara ve onların emegine ilişkin olarak tarihsel mater
yalist bir bakış açısının, Marksist kurarn içerisinde olanaklı ol
maması gerçeginin asıl sorumlusu , "insanların üretimi ya da
döl vermesi" ile baglanıılı "dogal" (yani tarih dışı) süreçler ile
üretim a.raçlarının ve emegin gelişmesiyle baglamılı tarihsel
süreçler arasındaki ayrışmadır. Insanların üretim sürecindeki
kadın emegine "dogal" nitelemesiyle yaklaşan idealist (doga
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bilimini ve biyolojiyi esas alan) anlayış, zaten Marx ve En
gels'in "Alman ldeolojisi" adlı eserlerinde yer alan tahlillerinde
açıkça ifade ldilir. Marx ve Engels, insan yaşamını oluşturan
"uç ugrah"a tarihsel ve materyalist bir temel oluşturmaya is
tekli olmalarına ragmen, "üçüncü ugrak"ı , yani, yeni insanla
rın üretilmesini en baştan tarihsel alanın dışında bırakırlar ya
da tarihsel alandan çıkanrlar. Bununla birlikte, "üçüncü ug
rak" tartışmasına başlamalan şöyle olur:
Burada hemen tarihsel gelişmeye kanşan bir üçüncü durum
da şudur ki her gün kendi öz yaşamlarını yenileyen insanlar,
başka i nsanlar yaratmaya, kendi türunü üretmeye koyulurlar;
bu, kadınla erkek arasındaki, ana babalarla çocuklar arasında
ki ilişkidir; bu

ailedir. Başlangıçta tek toplumsal ilişki olan bu

aile, zaman la, artan gereksinmeler yeni toplumsal ilişkiler do
gurdugu ve nüfusun artması yeni gereksinmeler yaratugı za
man tabii bir ilişki haline gelir. . . (Marx/Engels,

1 977: 3 1 )

B u , ş u anlama gelir: Tarihin itici gücü olarak anık kadın-er
kek ilişkisi degil, "sanayi" dikkate alınır. Şöyle devam ederler:
Yaşamı üretmek, hem ernekle kendi öz yaşamını hem de döl
vererek başkasının yaşamını üretmek, artık bize çifte bir ilişki
olarak görünür; bir yandan dogal bir ilişki olarak, öte yandan
da toplumsal bir ilişki olarak. Toplumsal ile, birçok bireyin,
hangi koşullarda, ne larzda ve ne amaçla oldugu önem taşı
mayan ortak eylemini anlarız. (Marx/Engels,

1 977: 3 1 )

Bir feminist, analizin aşagıdaki kısmında, Marx ve Engels'in,
yeni yaşamın üretilmesinde erkeklerle kadınlar arasındaki iliş
kiyi, "toplumsal ilişki" kategorisi içine dahil edecekleri bek
lentisine kapılacaktır. Fakat devamında bu veçhe birden bire
u nutulur:
Bundan çıkan sonuca göre; bir üretim

tarzı ya da belli bir sa

nayi aşaması, sürekli olarak bir ortaklaşa çalışma tarzına veya
belirli bir toplumsal aşamaya baglıdır ve bu elbirligi tarzının
kendisi bir " üretici güçtür". Gene bundan çıkan sonuca göre.
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insanlarca ulaşılabilir üretici güçler yıgını toplumun dogasını
belirler ve "insanlıgın tarihini" her zaman sanayinin ve müba
delenin tarihi ile baglanıısı içinde incelemek ve özümsemek
gerekir. (Marx/Engels,

1 977: 3 1 )

l ş bölümünün gelişiminden bahsederken, "yeni hayatın üre
tilmesini" tarihsel degil de, "dogal" bir gerçeklik olarak tasav
vur euikleri daha da belirgin hale gelir. Iş bölümü, "cinsiyete
dayalı eylem içindeki işbölümünden başka bir şey olmayan" (s.
33) ya da "aile içindeki dogal iş bölümü" (s. 34) , ancak "maddi
ve zihinsel işbölümü meydana geldigi andan itibaren" gerçek iş
bölümü olabilir. Bu evreden önce, her eylem basit bir hayvan
sal pratik, ya da "sürücü) ya da kabilesel (tribai) bilinç"tir. Bu
sürücü) yaşamdan (ki bu kavrama göre, kadınlar günümüzde
hala böyle bir yaşam sürer) gerçek anlamda insani, tarihsel top
lumsal yaşama götüren şey, (erkek) emek üretkenliginin artma
sı, gereksinmelerin çogalması ve nüfusun çogalmasıdır (s. 33).
Kadın ve erkegin cinsiyete dayalı eylem içinde ortaklaşa çalış
ması ve kadıniann çocuklan beslerken ve emziıirken yaptıkları
işler, açıkça, "üretici güçler" , "emek", "sanayi ve mübadele"
alemine ait degil, ancak "doga"'ya aittir (Marx/Engels, 1977:
33-34) . Yeni yaşamın üretilmesini, emek yoluyla günlük gerek
sinimierin üretilmesinden ayırarak, ikincisini tarih ve insanlık
alemine terfi ettirip birincisine "dogal". ikincisine "toplumsal"
adını vererek, bizim için bugün hala sıkıntı yaratan biyolojik
determlnizme istemeden de olsa katkıda bulundular. Bu nokta
da, kadınlar ve kadın emegi söz konusu oldugunda, eleştirdik
leri Alman ideologları kadar idealist davrandılar.
Kadınlarla erkekler ve onların tarihine ait tarihsel ve mater
yalist bir kavram bulmak istiyorsak, ilk önce onların dogayla
göreceli olarak etkileşimini ve bu süreçte, kendi öz insani ve
toplumsal dogasını nasıl geliştirdigini analiz etmek zorunda
yız. Engels'i takip edersek, kadıniann dogayla etkileşimini ev
rimin alanına havale etmek zorunda kalırız (kaldı ki, bugün
bütün dünyada işlevsekiler [ functionalist/ ve davranışçılar
[ behaviourist) bunu yapıyorlar) . Buradan hareketle de, şu so114

nucu çıka rmak durumunda oluruz: Kadınlar henüz tarihin
alanııni ginnemişlerdir (Engels'in tanımladıgı gibi) ve esas ola
rak hala hayvanlar alemine aittirler.

Kadımn/erkeğin kendi öz
bedenini ele geçirmesi
Marx'a göre� ernek süreci, en basit şekliyle, kullanım degeri
üretme amacıyla girişilen bilinçli bir eylemdir. Daha geniş bir
anlamda, "dogal maddelerin insani gereksinimleri karşılamak
için ele geçirilmesi"dir. "Insanlarla doga arasında" bu "madde
deg,işimi" , insan varlıgının doga tarafından zorlanan ebedi ko
şul udur, daha dogrusu her tarihsel evrede ortakur (Marx, Ka
pital, cilı l , s. 200) . Insanlarla doga arasındaki bu madde degi
şi mi sürecinde, insanlar, kadınlar ve erkekler, karşı karşıya
geldikleri dış dünya üzerinde bu şekilde etki yaparak, onu de
�ştirmekle aynı zamanda kendi 6zfizilısel dogalannı da degiş
tirirler.
Kendi gereksinimlerini karşılamak için insanların doga ile
etkileşime girmesi , bütün diger üretimlerde oldugu gibi, bir
üretim aletine ya da aracına ih tiyaç duyar. Insanların doga
üzerinde etkinlikte bulunmak için başvurdugu ilk üretim ara
cı, kendi öz bedenidir. Bu, aynı zamanda bütün başka üretim
araçlarının varolmasının da ezeli ve ebedi önkoşuludur. Fakat
beden, yalnızca insanların doga üzerinde eylemde bul unurken
kullandıgı "araç" olmakla kalmaz, beden ihtiyaçlannın doyu
rulacagı amaçtır da. insanlar beden lerini yalnızca kullanım
degeri üretmek için kullanmazlar, aynı zamanda bu ürettikle
rini tüketerek, en geniş anlamda, bedenlerinin hayatta kalma
sını da saglarlar.
Emek sürecini, dogal maddelerin ele geçirilmesi olarak, en
geniş anlamıyla ele alan bu lahlilinde, Marx, erkeklerle kadın
lar arasında bir ayırım yapmaz. Erkeklerle kadınların nitelik
sel olarak farklı bedenlerle dçıga üzerinde eylemde bulundu
gunu vurgulamak, yine de, tanışma konumuz açısından önem
taşır. Eger cinsler arasındaki asimetrik işbölümüne açıkhk kaııs

zandırmak istiyorsak , (soyut cinse sahip varl ık) i nsan ı n
(man's) doğayı e l e geçirmesi yerine, kadınların v e erkeklerin
doğayı ele geçirmesinden söz etmeliyiz. Bu duruş; kadınlarla
erkeklerin doğayı ele geçirme yöntemlerinde bir farklılık oldu
ğu varsayımına dayanır. Bu farklılık genellikle gizlenir; çünkü
"insanlık" "erkeklik" ile özdeşleştirilir.5
Erkeklik ve kadınlık; biyoloji vergisi değildir, daha ziyade,
uzun tarihsel sürecin sonucunda oluşur. Her tarihsel çağda er
keklik ve kadınlık farklı tanımlanmıştır. Bu tanım, her çağın
temel üretim ilişkisine göre değişir. Bu demektir ki kadınlarla
erkekler arasındaki organik farklılıklar, doğal maddelerin insa
ni ihtiyaçların karşılanması amacıyla ele geçirilmesinin ege
men biçimine göre farklı şekilde yonımlan ır ve deger biçilir. O
nedenle, tarih boyunca, erkeklerle kadınların kendi öz beden
leriyle kurdukları ilişkiler, niteliksel açıdan farklılık göster
mektedir. Nilekim ana-eksenli (matrislic)6 toplumlarda, ka
dınlık, bütün üretkenliğin toplumsal paradigması , yaşam ın
üretilmesinde asıl etkin ilke olarak yorumlandı.7 Bütün kadın
lar "anne" olarak tanımlandı. Fakat "anne" bugün taşıdıgm
dan başka bir anlama sahipti. Kapitalizm koşullarında, bütün
kadınlar toplumsal açıdan ev kadını olarak (bütün erkekler de
eve ekmek getiren kişi olarak) tanımlanır ve annelik ise bu ev
kadını tanımının bir parçası ve bölümüdür. Kadınlığın eski
ana-eksenli tanımı ile modem olanı arasındaki fark, modern
5

Bu dnsiyeıçilik birçok dilde egemendir. Ingilizce, Fransızca ve Roma kökenli
bütün diller "erkek" ile "insanı" birbirinden [arklılaşııramaz. Alman dilinde,
yine de, bu fark ifade edilebilir: Mann erkek; Mmsch ise insan demektir; oysa

Mmsdı de erkegin yan anlamı varsayı lmaktadır.

6 Bornemann ile birlikte "anaerkil [maıriarchal ] " yerine "ana-eksenli l maıris
ıic]" terimini kullanıyorum; çünkü, "anaerkil" ile annelerin politik bir ege
menlik sistemi kurabilmiş oldugu ima edilir. Oysa, anasoylu ve içgüveysi top
lumlarda bile kadınlar, böylesine uzun sureli bir politik egemenlik sistemi kur·
madılar (Bomemann,

7

1975).

Hintli ana ıanncalann (Kali, Durga, vb.) hepsi, bu akıi[ ve becerikti ilkenın ıa
kendisıd irler; oysa, erkek ı:annlann pek çogu pasif, dalgın , düşüneeli ve çilcci
dir. Belirli bir do&a kavramı ile kadın bedenlerinın ele geçırilmesi arasındaki
ilişki konusunda daha fazla tanışma hakkında bilgi için Colette Guillaumin'e
bakınız
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(1978).

tanımın içinden bütün aktif, yaratıcı (öznel), üretken (yani,
insan:Ntiteliklerin çıkarılmış olmasıdır.
Erkek ve kadın fıziksel degasının ele geçirilmesi sürecinde,
tarihsel olarak meydana gelmiş olan niteliksel farklılık, aynı
zamanda "dış dünyanın ele geçirilmesinin niteliksel açıdan
farklı iki biçimde gerçekleşmesine" yani, ele geçirmenin nes
neleriyle, zevk veren fiziksel etkinligin nesneleriyle, kurulan
ilişkinin niteliksel açıdan ayrı biçimlerine de neden oldu (Le
ukert, 1976: 41).8

Kadmm ve erkeğin doğayla
kurduğu nesne-ilifkisi
lik önce, hayvanla insanın nesne-ilişkisi (object-relation)
arasındaki farkı vurgulamamız gerekiyor. Insanın nesne-ilişki
si;

pralısis, yani, "eylem+düşünce"dir. Bu ilişki sadece tarihsel

süreç içinde görünür ve toplumsal etkileşimi ya da ortaklaşa
çalışmayı gerektirir. Insan bedeni yalnızca ilk ı'iret im
gil , aynı zamanda ilk

üretici güç

aracı

de

idi. Insan bedeni, yeni bir şey

meydana getirme ve dolayısıyla dış dünyayı ve insan degasını
de�ştirme deneyimini yaşar. lnsanın dogayla kurdugu nesne
ilişkisi, hayvanların ilişkisinin aksine, üretici bir ilişkidir. Be
denin üretici bir güç olarak ele geçirilmesinde, kadınla erkek
arasındaki fark, etki alanı geniş sonuçlara yol açu.
Kadıniann dogayla, dış dünyanın yanı sıra, kendi öz doga
sıyla da , kurdugu nesne-ilişkisini karakterize eden şey nedir?
Birincisi, kadınların, yalnızca ellerinin ve kafalannın degil , bü

tıhı bedeninin üreticilik deneyimini yaşayabildigini görürüz.
Kendi bedeninden, yeni çocuklarla birlikte onlar için ilk besi
ni de üretir. Kadınların çocuk yapma ve süt üretme etkinligi
nin tamamen

insani, yani, bilinçli, toplumsal etilinli/ı olarak yo

rumlanması bizim konumuz açısından hayati Onem taşır. Ka
dınların, dogum yapmak ve süt üretmek amacıyla, kendi Oz
degasını ve yetenegini ele geçirmesi; alet yapmak ve kullans Belirli bir do�a kavramı ile kadın bedenlerinin ele geçirilmesi arasındaki ilişki
lllrtışması için Colette Guillaumin'e ( 1978) de bakabilirsiniz.
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mak amacıyla çalışarak ve düşünerek kendi öz fiziksel dogası
nı, ellerini, kafalarını vb. , kazanılmış becerilerini ele geçiren
erkeklerle aynı biçimde olur. Bu anlamda, kadınların çocuk ta
şırken ve büyütürken yaptıgı etkinli kler, çalışma olarak kav
ranmak zorundadır. Kadınların kurtuluşunun, yani insanlaş
masının önündeki en büyük engellerden birisi, bu etkinlikie
rin hala, memelilerinkine benzeyen ve bilinçli insanın etki ala
nının dışında duran, tamamen fizyolojik işlevler biçiminde yo
rumlanmasıdır. Kadın bedeninin üretkenliginin hayvansal do
gurganlık ile özdeş oldugu görüşü -ki bu görüş günümüzde
demograflar ve nüfus planlamacıları tarafından dünya çapında
yaygın laştırılıp popülerleştirilmektedir- ataerkil ve kapitalist
işbölümünun önkoşulu degil, sonucu olarak kavranmak zo
rundadır.9
Tarihin akışı içinde, kadınlar kendi öz bedenlerinde olup bi
ten degişiklikleri izlediler ve bu gözlem ve deneyler yoluyla
bedenlerinin işlevleri, adet ritimleri, gebelik ve çocuk dogur
ma üzerine kapsamlı bir deneysel bilgi edindiler. Kendi öz be
densel dogalannın bu şekilde ele geçirilmesi; dış dünyanın do
gurgan güçleri hakkında, bitkiler, hayvanlar, töprak su ve ha
va hakkında bilgi edinmeleriyle yakından baglanıılı idi.
Böylece, hayvanlar gibi basit anlarnda çocuk dogurmakla
kalmayıp, kendi öz dogurgan ve üretken güçlerini de geçirdi
ler, analiz ettiler, kendi özleri ve eski deneyimleri üzerinde dü
şündüler ve onları kıziarına aktardılar. Demek ki beden lerin in
sahip oldugu dogurgan güçlerin çaresiz kurbanlan olmak yeri
ne, dogurmak istedikleri çocuk sayısı da dahil olmak üzere,
dogurgan güçlerim: söz geçimıeyi ögrendiler.
•.

9 Bugün nürus araştırmalannda kullanılan tenninolojiyle daha Onceki dönemler
de kullanılanın kıyaslanması, durumu razlasıyla açıga vuracaktır.
1930'lara kadar, yeni hayatın üretilmesi hala "döl verme" olarak kavramlaş
tırıldı, yani, hala aktiC yaraucı bir çagnşıma sahipti. fakat bugün, "doW�rgan
lıkft, "biYolojik üreme", "dogurgan davranışft gibi dogurgan üretkenlik pas ir,
biyolojik, davranışsak ı ve mekanik terimlı:rle kavramlaşunlır. Insani dogurgan
ılrı:tkenligin bu şekilde pasir verimlilik olarak ıarumlanması; insani özerkligin
bu son alanı üzerinde kontrol kazan mak isteyenler için gerekli, ideolojik bir
mistifikasyondur.
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ALaerki-öncesi toplumlarda, kadınların çocuklarının sayısını
ve dogumlann sıklıgını nasıl düzen leyecegi hakkında, ataerkil
kal_l iLalist medenileşme sürecine boyun egdirilerek bu bilgiyi
kaYbetmiş modem kadınlardan daha saglam bir bilgi sahibi ol
dugu sonucunu çıkarmaya yetecek kadar kanıta bugün sahibiz
(Eiias, 1978).
Toplayıcılarla avcılar ve başka gruplar içinde, dogumların ve
çocukların sayısını sınırlayıcı çeşitli yöntemler vardı ve kıs
men bugün de varlıklarını sürdürüyorlar. Büyük ihtimalle, en
eski yöntem olan bebek katlini l infanticide) saymazsak (Fis
her, 1978: 202) , birçok toplumda kadınlar gebeligi önlemesi
ya da düşüge neden olması için çeşitli bitkiler ve otlar kullanı
yorlardı. U te Yerlileri, sperm taşı ! litho-spermium ] ; Brezil
ya'daki Bororo kadınları, kendilerini geçici olarak kısırlaştıran
bir bitki kullanıyordu. Misyonerler, kadınlan bitki kullanımını
bırakmaya ikna ettiler (Fisher, 1 979: 204). Elisabeth Fisher'in
bize anlattıgı yön temler, örnegin , Avustra[yalı Aboj inlerin,
Okyanusya'daki bazı kabHelerin ve hatta antik Mısır'da kadın
Iann kullandıgı yöntemler, modem gebeligi önleyici yöntem
lerin öncülleriydi. Mıstr'da kadınlar, spermin devingenligini
·azaltmak için bala batırılmış vajina süngeri kullanıyordu. Ayrı
ca, kullanılan malzemeler arasında sperm öldürücü asit içeren
akasya uçları da bulunuyordu (Fisher, 1979: 205).
Çagdaş toplayıcılarla avcılar arasında yaygın biçimde kulla
nılan başka bir dogum kontrol yöntemi ise, emzirme dönemi
nin uzatılmasıdır. Robert M. May'ın anlattıgı çalışmalar şu ger
çegi ispatlar: " Neredeyse bütün ilkel toplayıcı ve avcı toplum
larda dogurganlık modem medeni toplumlardan daha düşük
tür. Emzirme döneminin uzatılmas.ıyla yum urtlama azahılır,
bu da dogumlar arasındaki dönemin uzamasma yol açar".
May, ayrıca, bu kadınların, medeni kadınlardan daha ileriki
yaşlarda bulug çagına girdigini gözlemliyor ve bugün pek çok
kabilede, medeni topluma entegre olmadıkları sürece devam
eden dengeli nüfus artışını , "farkında olmaksızın dogurganlı
gın düşmesine katkıda bulunan kültürel pratiklere" mal edi
yor (May, 1 978: 49 1 ) . Yine de, bu tür toplumlardaki düşük
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oranlı nüfus artışını, hayatta kalmak için verilen acımasız bir
mücadelenin sonucu olarak görenleri haklı olarak eleştirdigi
halde, bu durumun, kadınların dogurgan güçlerini bilinçli ele
geçirmesinin sonucu oldugu bir türlü aklına gelmiyor. 10 Yeni
yapılan feminist araşıırma açıga çıkardı ki; cadı avından önce,
Avrupa'da kadıniann kendi bedenleri ve gebelikten korunma
hakkındaki bilgisi, bugün sahip olduklarımızdan çok daha
kapsamlı idi (Ehrenreich & English, 1 973: 1 979) .
Kadınların yeni yaşarnı (yeni kadınlan ve erkekleri) üretme
si , bu yeni yaşamın geçi mi için gerekli üretimle ayrılmaz bi
çimde ilintilidir. Çocuk doğuran ve emziren anneler, ister iste
mez, kendileri için ve çocuklar için yiyecek sağlamaya mec
burdur. Nitekim, kendi fiziksel dogalarını ele geçirmeleri, ço
cuk doğurmalan ve süt üretmeleri gerçeği, onları, ister bitkiler,
küçük hayvanlar, balıklar gibi doğada bulduğu şeyleri basitçe
devşiren toplayıcılar, isterse ekiciler olsunlar, günlük yiyeceği
sağlamaktan sorumlu ilk kişi yapar. Kadınların toplayıcı etkin
likleriyle erkeklerin ara sıra avianınası arasındaki cinse dayalı
olarak yapılan ilk işbölümü, büyük ihtimalle kadınların, ister
istemez, gündelik maddi yaşamın üretiminden sorumlu olma
lan gerçeğinden kaynaklanır. Bitkilerin, köklerin, meyvelerin,
mantarların , yemişlerin, küçük hayvaniann vb. toplanması, en
başından beri kadınların ortaklaşa [ collective) eylemi idi.
Günlük yiyeceğin sağlanması mecburiyeti ile bitkiler ve bit
kisel hayat hakkında uzunca zamandır edinilmiş deneyimin.
en sonunda, düzenli tahıl ve yumru ekiminin bulunmasına
yol açugı varsayılmaktadır. Gordon Childe'a göre, bu buluş
özellikle, yabani tahıliann ekiminin yapıldıgı Avrasya'da , Ne
olitik Çağ'da gerçekleşti. Onunla birlikte öteki birçok bilgin
de, bu buluşu kadınlara mal eder; kadınlar bu yeni üretim bi
çimi için gerekli ilk aletlerin de mucitleridir: Çoktan beri ya
bani kökleri ve yumruları kazıp çıkarmak için kullandıkları
kazma ve çapa gibi (Childe, 1 976; Reed 1975; Bornemann,
_
10 May'in "'do�urganhk" kavramını, pek çok nilfus araşnrmacısının ve aile plan
lamacılannın kullandı�ı ile aynı anlamda, yani, bilinçsiz, hzyolojik daVTanışın
sonucu olarak kullanması şaşırtıcı de�ildir.
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1 9 7 5 ; Thomson, 1 965; Chattopadhyaya , 1973 ; Ehrenfels,
1 94 1 ; Briffault, 1952).
Yiyecek olarak tüketilen bitkilerin (çogunlukla yumrular ve
ı.a hıllann) düzenli ekimi , yeni bir aşama ve kadın emeginin
üretkenliginde muazzam bir artış anlamına gelir. Bazı yazarla
ra göre ise bu, tarihte ilk kez

artı

üretimi olanaklı kıldı. Chil

de, o yüzden, düzenli tahıl ekimine bagladıgı bu degişime ne
olitik devrim adını verir. Elisabeth Fisher, öte yandan , tran ve
Türkiye'deki son arkeolajik bulgulara dayanarak, insanların
daha henüz toplayıcılık aşamasında yabani tahıl ve yemişler
den bir artı-ürün biriktirebilmiş oldugunu iddia eder. Artı
ürün biriktirmenin teknolojik ön koşulu, kapların, yapraklar
ile bitki liflerinden yapılan sepetterin ve kavanozların icadıdır.
Saklama teknolojisinin, yeni tanm teknolojisinden önce geldi
gi ve bir anının üretilmesi açısından eşit derecede gerekli ol
dugu akla yatkın görünmektedir.

O halde, iki üretim tarzı arasındaki fark, belirli bir miktarda
artının varlıgından öte, dogayla ilk gerçek üretl�e�ı ilişkiyi ka
dın ların kurmuş olmasıdır. Toplayıcılar basit ele geçirme top
lulugu içinde yaşamayı sürdürdü, oysa bitki ekiminin icadıyla
birl ikte ilk kez bir "ü ret im-toplumu" ndan bahsedebi liriz
(Sohn-Rethel, 1970). Kadınlar dogada yetişen şeyleri yalnızca
toplayıp tüketmediler, şeyleri hendileri yetiştirdiler.
Kadıniann dogayla kurduktan nesne-ilişkisi, yalnızca üretken
bir ilişki olmakla kalmadı, aynı zamanda, en başından beri, bir

toplumsal üretim niteligi de ı.aşıdı. Sadece kendileri için toplayan
ve aviayan erkeklerin tersine, kadınlar ürünlerini en azından
küçük çocuklarıyla paylaşmak zorundaydı . Demek ki , dogayla
(dış dünyanın yanı sıra kendi fiziksel dogalanyla da) kurdukları
bu kendine özgü nesne-ilişkisi, yani, ürerneye ve üretmeye muk
tedir olmak, onları aynı zamanda illı toplumsal ilişlıileıiıı mucidi
de yaptı: annelerle çocuklar arasındaki ilişkiler.
Birçok yazar, anne-çocuk gruplarının ilk toplumsal birim
oldugu sonucuna varmaktadır. Bu gruplar sadece tüketim bi
rimleri degil, aynı zamanda üretim birimleriydi. Annelerle ço
cuklar, toplayıcı olarak ve ilk çapa-ekiminde birlikte çalıştılar.
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Bu yazarlar, yetişkin erkeklerin sadece geçici ve çevresel ola
rak bu ilk ana-merkezli [ matricentric) ya da ana-eksenli [ mat
ristic) birime entegre oldu�u ya da toplumsallaşugı görüşün
dedirler (Brirfault, 1952; Reed, 1975; Thomson, 1965).
Martin ve Voorhies, bu ana-eksenli birimlerin, insanın evrimi
nin vejetaryen evresiyle aynı zamana rastladıgını iddia eder: "Ye
tişkin erkekler, do�duklan birim hariç, bu anne-çocuk birimle
riyle kalıcı bir bag kurmadan yaşardı" ( Martin ve Voorhies,
1975: 1 74). Bu, şu anlama gelir: Erkeklerin bu birimlere sürekli
entegrasyonu toplumsal tarihin bir sonucu olarak görülmek zo
rundadır. Bu ilk toplumsal birimlerde oluşan üretici güçler, sa
dece telmolojik bir dogadan ibaret degildi, her şeyden önce, in
sanın ortaklaşa çalışma kapasitesi idi ve bu, "yann için plan yap
ma" , gelecegi tahmin etme, birbirinden ögrenme, bu bilgiyi bir
kuşaktan digerine aktarma ve geçmiş deneyimlerden ögrenme;
ya da başka bir deyişle, tarih yapma yeteneklerini yansıuyordu.
Kadıniann dogayla tarihsel olarak kurdugu nesne-ilişkisini
özetlemek için şunları söyleyebiliriz:
a. Dogayla (dışsal dünyanın yanı sıra kendi öz dogalarıyla)
olan etkileşimleri, iki-taraflı bir süreçti. Kendi öz bedenlerini,
aynen dışsal dünyayı üretken ve yaratıcı olarak tasavvur ettik
leri biçimde, üretken ve yaraucı olarak tasavvur ettiler.
b. Dogayı ele geçirdikleri halde, bu ele geçirmeyle bir tahak
küm ilişkisi ya d a mülkiyet il işkisi meydana getim1ezler. On
lar, kendi öz bedenlerinin ya da topra�ın sahipleri degil, "üre
rnek ve üretmek" için bedenleriyle ve toprakla işbirligi yapan
öznelerdir.
c. Yeni yaşamın üreticileri olurken, maddi yaşamın ilk üreti
cileri ve ilk üretken ekonominin yaratıcısı da olurlar. Bu. ba
şından beri, toplumsal üretimin ve toplumsal ilişkilerin, yani
toplumun ve tarihin yaratılmasını beraberinde getirir.

Erkeklerin doğayla kurduklari nesne-ilişkisi
Erkeklerin dogayla kurdukları nesne ilişkisi, kadınlarınki gi
bi, hem fizyolojik hem de tarihsel boyuta sahiptir. Bu ilişkinin
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fizyolojik tarafı -ki erkekler ve kadınlar yaşadıgı sürece hep
varolacaktır-, erkeklerin niteliksel bakımdan kadınlardan fark
lı bir beden aracılıgıyla dogayı ele geçirmesi anlamına gelir.
Kendi öz bedenlerinde üretkenlik deneyi mini , kadınların
yaşadıgı biçimde yaşayamazlar. Erkegin fiziksel üretkenligi,
aslında, dışsal vasıtaların, aletlerin yardımı olmaksızın g6rü
nemez. Yeni yaşamın üretilmesine erkeklerin katkısı, her za
man gerekli oldugu halde, ancak erkegin aletler aracılıgıyla
dış dünya üzerindeki eyleminin uzun bir tarihsel sürecin ar
dından ve kendilerinin bu süreç hakkında düşünmesi üzerine

g6niniır olabildi. Erkeklerin öz fiziksel dogaları hakkında sa
hip olduklan kavrayış ve kendileri hakkında fikir yürütmek
için kullandıkları betimleme, dış dünyayla etkileşimlerinin
farklı tarihsel biçimleri ile bu çalışma sürecinde kullandıkları
araçların etkisi altında kalır. O halde, insan, yani üretici ola
rak erkegin kendisini kavrayışı, teknolojinin keşfi ve kontro
lü ile yakından baglantıl ıdır. Aleıleri olmaksızın erkek INSAN
olamaz.
Tarihin akışı içinde, erkeklerin dış dünyayla olan nesne-iliş
kisine ait taşıdıklan düşünceler, kendi öz bedenlerindeki or
ganları yardımıyla tanımladıklan sembollerle ifade edildi. Il
ginçtir; erkek üretkenliginin sembolü olarak ün kazanmış ilk
erkek organı eller degil de, fallus idi; oysa, alet yapımında kul
lanılan asıl araç ellerdi. Bunun, erken dönemlerde kadın ekici
lerin kazma ve çapasının yerini sahanın aldıgı evrede gerçek
leşmiş olması gerekir. Bazı Hint dillerinde saban ve penis ara
sında bir analoj i vardır. Bengal argosunda penise, "alet" (yam

ra) adı verilir. Bu sembolleştirme, kuşkusuz ki, bir tek dış dün
yayla degil, fakat kadınlarla da araç vasıtasıyla kurulan araçsal
l instrumental] ilişkiyi ifade eder. Kuzey Hindistan dillerinde,
"iş" ve "cinsel ilişki" için kullamlan kelime aynıdır: "kam". Bu
sembolleştirme, erkeklere göre kadıniann "dışsal dünya" hali
ne geldigirii de ima eder. Onlar; erkeklerin tohumlannı (meni)
ektigi topraktır, tarladır, sahanın açugı yankur (sita) .
Fakat, penis ile saban, tohum ile meni, tarla ile kadın analo
jileri, erkeklerin dogayla ve kadınlarla araç vasıtasıyla kurdu1 23

�u nesne-ilişkisinin sadece dilde varolan ifadeleri olmakla kal
maz; çoktan beri, bu nesne-ilişkisinin ayıncı özelliginin tahak
küm oldugunu da gösterir. Kadınlar çoktandır (eri!) üretimin
fiziksel koşullarının parçası olarak tanımlanır.
Erkeklerin doga karşısındaki nesne-ilişkisi, kendisini, ka
dınlannkinden üstün bir üretkenlik düzeyinde kabul ettirebil
miş olmasından önce meydana gelmiş tarihsel mücadeleler
hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat antik Hint edebi
yatında "ürünün" (tahıl, çocuklar) özelligini belirleyen şeyin,
tarla (kadın) mı yoksa tohum mu (erkek) old ugu sorusu üze
rinde birkaç yüzyıl sürmüş olan ideolojik kavgalardan hare
ketle, kadın üretkenliginin erkek üretkenligi karşısında ikincil
olmasının katiyen barışçıl bir süreç sonucunda gerçekleşmedi
gini; sınıf mücadeleleriyle toprak, büyükbaş hayvanlar ve ka
dınlar üzerinde ataerkil mülkiyet ilişkilerinin kurulmasının te
mel unsuru oldugunu anlıyoruz (Karve, 1963). 1 1
Erkegin cinsel organı için kullanılan kelimelerle erkeklerin
degişik tarihsel çaglarda ve farklı üretim tarzlan için keşfettigi
aletler arasında varolan analoj ileri incelemek � durumu aÇıga
çıkaracaktır. Zamanımızda erkeklerin kendi penisl.e rini " tor
navida" (kadını "vidalar") , "çekiç", "ege" , "silah" olarak ad
landırması tesadüf degildir. Ticaret kenti Ratterdam !imanın
da, erkek cinsel organı "alışveriş" olarak adlandınlır. Bu termi
noloji; erkegin dogayla ve aynı zamanda kadınlarla ve kendi
öz bedeniyle kurdugu ilişkiyi nasıl tanımladıkları hakkında bi
ze çok şey anlam. Erkeklerin zihinlerinde, çahşma aletleri ve
emek süreçleriyle kendi öz bedenlerini kavrayışlan arasında
varolan yakın bagın bir göstergesidir.
Yine de, erkekler sadece kendi öz bedenlerinin kadınlann
kinden daha üretken oldugunu tasavvur edebilmek degil, aynı
zamanda, kadınlar ve dış dünya üzerinde egemenlik ilişkisi
kurabilmek için, ilk önce, en azından bagımsız ve kadınların
üretkenliginden üstün gibi görünen bir üretkenlik türü geliştir
mek zoı'undaydılar. Gördügümüz gibi, erkeklerin üretkenligil l Antik Hint edebiyatındaki tohum-ve-toprak analojisi ıanışması için Maria Mi
es ( 1 980) ve Leela Dube ( 1 976) bakınız.
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nin görünüşü, aletlerin bulunmasıyla yakından baglanulıydı.
Ancak, erkekler, kadıniannkinden (görünüşte) bagımsız bir
.üretkenligi, ancak gelişmiş kadın ü retkenligine dayanarak
oluşturabilirlerdi.

Kadın üretkenliği, erkek üretkenliğinin önkoşulu
"Üretkenlik"in insan türünün kendine özgü, tarihsel bir süreç
içinde üretme ve üreme kapasitesi anlamına geldigini aklımız
da tutarsak, analizimizi ileriye taşımak için, kadına mahsus
üretkenligin, erkek üretkenliginin ve bütün insanlık tarihinin
ilerleyişinin önkoşulu oldugu tezini formüle edebiliriz. Bu ifa
de, tarihsel oldugu kadar her zaman geçerli maddi bir boyuta
da sahiptir.
Birincisi, kadınların lter zaman yeni kadınların ve erkeklerin
üreticisi olacagı ve bu üretim olmaksızın bütün diger üretim
biçimlerinin ve tarzlannın anlamını yitirecegi gerçegine daya
nır. Bu bayagı gelebilir fakat bize, bütün insanlık tarihinin
amacını hatırlaur. Yukarıdaki ifadenin ikinci anlamı ise şu ger
çekte yatar: Eger kadın üretkenliginin çeşitli tarihsel biçimle
rini kullanamarnış ve kendisine tabi kılamamış olsalardı, er
keklerin tarihin akışı içerisinde meydana getirdigi çeşitli üre
tim biçimleri ortaya çıkarnazdı.
Aşagıda, insanlık tarihinin kimi önemli evrelerinde cinsler
arasındaki asimetrik işbölümünün analizi için yukandaki tezi
yol gösterici ilke olarak kullanmaya çalışacagım. Bunun, ka
dınlarla erkekler arasındaki toplumsal eşitsizligi, doga vergisi
olarak açıklamak üzere ileri sürülen bazı ortak millerin üze
rindeki esrar perdesini kaldırrnamıza yardımı dokunacakur.

Erkek-avet miti
Kadınların üretken liginin, diger bütün insan üretkenliginin
ön koşulu olması; sadece yeni erkeklerin ve kadınların her za
man üreticileri olduklan anlamına gelmez; aynı zamanda, ka
dın toplayıcılarla (daha sonra yetişliricilerle) çogu erkek olan
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avcılar arasındaki ilk toplumsal işbölümünün, ancak gelişmiş
kadın üretkenligi temeline dayanarak gerçekleşebildigi anla
mına da gelir.
Kadın üretkenligi, her şeyden önce, klan ve toplulugun bü
tün üyelerinin günlük geçimini saglanma becerisi ile yaşamını
sürdürme güvencesine dayanır. Kadınlar, sadece kendileri ve
çocuklar için degil, avianma bir "risk ekonomisiH oldugu için,
erkeklerin avda şansı yaver gitmezse, erkekler için de "günlük
ekmegi" ister istemez saglamak zorundaydı.
Özellikle feminist akademisyenlerin eleştirel araştırmaları
şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtiadı ki eski ve yeni
sosyal-Darwincilerin vaaz euiginin aksine, insanlıgın yaşamını
sürdürmesi "erkek avcı"dan çok, "kadın toplayıcı"lann eseri
dir. Günümüzde varlıgını sürdüren avcı ve toplayıcılar arasın
da bile, kadınlar günlük yiyecegin %80'ini saglarken, erkekle
rin avianarak sundukları katkı kaynagın küçük bir bölümünü
oluşturur (Lee ve de Vore, Fishcr'in alıntısı, 1979: 48) . Mur
dock'un Etnografi lı Atlas'ından alınan avcılar ve toplayıcılar
ömeginin ikinci bir analiziyle, Martin ve Voorhies, bu topfum
ların geçiminin %58'inin toplayıcılıkla, %2S;inin avcılıkla ve
geri kalanının ise avcılıkla toplayıcılıgın bir arada yapıl masıyla
saglandıgını kanıtiadı ( 1975: 1 8 1 ) . Avusturalya'daki Tiwi ka
dınları (hem avcı hem de toplayıcıdırlar) , yiyeceklerinin
%SO'sini toplayıcılıkla, %30'unu avcılıkla ve %20sini ise balık
çılıkla elde ediyordu. Tiwi kadınları üzerine araşurma yapmış
olan Jane Goodale'e göre, vahşi arazide yapılan avcılık ve top
layıcılık en önemli üretici etkinlikti:
... Kadı nlar, kaınpın üyelerine çeşitli yiyeceklerin Lemel gün
lük arzını saglayabilme imkanıyla sınırlı kalmayıp sagladılar
da . . . Erkeklerin avcılıgı , kayda deger beceri ve kuvvet gerekti
riyordu , fakat onların eve katkısı olan kuşlar, yarasalar, balık,
timsah, denizi negi ve kaplumbagalar, temel yiyecek maddesi
olmaktan çok lüks maddelerdi. (Goodale,

197 1 : 169)

Bu örnekler açıkça ortaya koymaktadır ki varlıgını sürdüren
avcı ve toplayıcılar arasında, avcılık, hiçbir zaman, çogunlukla
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kendisine atfedildigi kadar büyük bir ekonomik öneme sahip
degildir ve günlük temel gıda maddelerinin çogu nlugunu sag
layanlar kadınlardır. Oogrusu , büyük av oyununun bütün av
cıları, avianma seferlerinin sürmesi için, avcılıkla üretilmeyen
fakat kadınlar tarafından temin edilen gıdalara bagım lıdırlar.
Bu nedenle, eski lroquois kadınlan savaş ve avianma seferleri
ne karar verilmesinde söz sahibiydi. Şayet maceralan için ge
rekli gıdayı erkeklere saglamayı reddetselerdi , erkekler evde
oturmak zorunda kalırlardı (Leacock, 1978; Brown, 1 970 ) .
Elisaheth Fisher bize, özellikle ılıman güney kuşa�nda hala
varlıgını sürdüren, günlük yiyecegi asıl saglayanın kadınlar ol
dugu, yiyecek toplayıcısı halklardan başka örnekler verir. Fis
her, bitki toplamanın, ilk atalarımız için avianmaktan çok da
ha önemli oldugunu da iddia ediyor; ayrıca, taşıt tezekierin ve
fosil dışkıların incelenmesiyle, 200.000 yıl önce Fransa'n ı n
güney sahillerinde yaşamış grupların , etle degil, esasen kabuk
lu deniz ürünleri, midyeler ve tahıliarta beslenerek yaşamları
m sürdürdükleri gerçeginin açıga çıkmasına gönderme yapı
yor. Meksika'da bulunmuş on iki bin yaşındaki taşıt tezek, da
ı:ımn bu bölgede ana gıda maddesi olduguna işaret eder (Fis
her_ 1979; 57-58) .
Eger ilk toplumlarda gündelik geçimin temeli erkek avcının
üretkenligi olsaydı, insan nesli varlıgım sürdürernemiş olurdu
ki bu gerçek, örneklerden de açık seçik görüldügü halde, er
kek avcının ilk aletlerin mucidi, yiyecek saglayıcı, insan toplu
munun mucidi ve kadınlarla çocukların koruyucusu oldugu
nosyonu, yalnızca hal k edebiyaunda ve filmlerde degil, aynı
za manda ciddi sosyal bilimciler ve hatta Marksist akademis
yenler arasında da ısrarla sürüp gidiyor.12
Erkek-avcı hipotezi, bilhassa antropologlar ile insan türü
nün [ hominid ) , ilk aletlerini, kendi türünün vahşice öldürül
müş üyelerinin kemiklerinden yapugı görüşünü savunan Gü
ney Afrikah antrapolog Raymond Dan tarafından geliştirilmiş
evrimci düşünce çizgisini izleyen davranışçılar ve son zaman1 2 Mesela Kalhleen Gough'un "Ailenın Kökeni"ne bakınız. Rayna Rcncr,

Iann Anıropolojisint Dognı, New York. 1 975.

Kadırı
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larda sosyo-biyologlar tarafı ndan geniş kabul görmektedir
(Fisher, 1979: 49-50). Bu hipotezi destekleyen Konrad Larenz
( 1 963), Robert Ardrey ( 1966, 1976) , Lionel Tiger ve Robin
Fox ( 1971), insanın gelişmesinde avianmanın öncü oldugunu,
erkeklerin kadınlar üzerinde kurdugu tahakküm ilişkisinin taş
devri avcılarının "biyolojik altyapısından" kaynaklandıgını sa
vunur (Tiger ve Fox, 1 9 7 1 ) . Bu yazariara göre, (erkek) avcı
yalnızca ilk aletlerin ve tabii ki silahların mucidi olmakla kal
maz, aynı zamanda dik yürüyüşün de mucididir. Çünkü, si
lahları fırlatmak için erkek avcının ellerinin serbest olması ge
rekiyordu. Onlara bakılırsa, erkek "evi geçindiren" kişidir; za
yıf ve bagımlı kadıniann koruyucusudur; toplum mühendisi
dir; esas amacı, yani kadı niann cinselligini kontrol etme mü
cadelesinde biyolojik olarak programlanmış erkek saldırganlı
gını kontrol etme amacı taşıyan normlan ve hiyerarşiye dayalı
sistemleri icat edendir. Bu araştırmacılar, bazı primatiarda göz
lenen davranışlardan insanın erkeginin davranışiarına kadar
dogrudan bir sınır çizerler ve erkek primatların kendi cinsel
dayumları ugruna dişileri buyrukları ailına alabilmek için,- er
kek hiyerarşisinin tepesine gelme mücadelest verdiklerini sa
vunurlar.
lnsansı primatiann erkek hiyeraı:şisinin tepesine çıkmak için

sarf enigi, maymunlarınkinden görünüşte sadece biraz, ama
gerçekte temelden farklı olan çaba, başka bir gruburı hadın/a
nyla mubadele eınıelı amac ıy la (Tiger ve Fox'un vurgulan)
kendi grubunun kadın üyeleri üzerinde kontrol kazanmaya
yöneliktir. Böylelikle, erkek kendisi için cinsel doyum ve po
litik avantajlar saglar. (Tiger ve Fox, 1971)

Bu insansı avcı primatların " kültürel" kazanımı, Tecavüz
aşamasından Kadıniann Mübadelesi aşamasına yükselmiş (evi
rilmiş) olmaları şeklinde gözükür. Erkeklerin kadınlar üzerin
deki sömürüye dayalı tahakküm ilişkisi, avcılık davranışına ait
"biyolojik altyapı" içinde kökleşmiştir: Kadınların yemek için
can atugı eti erkekler saglar. Bu yüzden, avcılar kadınlan cin
sel objeler ve işçi arılar olarak sürekli buyruk altına alabildiler
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ve kendi boyunduruklan alunda tutabildiler. Avcılara kadınlar
üzerinde sahip olduklan bu muazzam avantajı veren şey ise,
.bu yazariara göre, gruplar halinde avianma sonucunda evrimle
oluşmuş "bag kurma ilkesi"dir. Tiger, Gruplar Halinde Erhelıler
( 1 969) adlı kitabında, ABD daha erkek avcı macerasının, yani
Vietnam Savaşı'nın onasındayken, erkek üstünlügünün köke
ninde yer alan neden olarak, bu "erkekle bag kurma" ilkesi
fikrini çoktan ortaya atmıştı. Evelyn Reed'in işaret eLLigi gibi,
Tiger, et yemenin Habeş maymununun beslenmesinin küçü
cük bir kısmını teşkil ettigini bilmesine ragmen, et yemenin
ön-insansı primatların evriminde şüphe götürmez bir faktör
oldugunu ve erkeklerle bag kurma ilkesinin erkegin avcı tari
hini yansıuıgını ve ondan türedigini iddia eder.
Bu yüzden, avcılık durumunda, blltün üretken ıoplulugun
haya tı nı sürdürmesini saglayan, av grubu (erkek+erkek+er
kek) oldu. O halde, erkek-kadın bagı üreme amacı için ne ka
dar önem taşıyorsa, erkek-erkege kurulan bag da avianma
amacı açısından o kadar önemliydi ve bu cinslere göre yapı
lan işbölumünun ıemeliydi. ( Tige r, 1969: 1 22, 1 26)
·
ınsan evriminin paradigması olarak erkek-avcı modeli, be
şeri meseleler üzerine yapılan çok sayıda bilimsel çalışmanın
temeli oldu ve modern medya tarafından popülerleştirildi.
Milyonlarca insanın düşünüşünü etkileyen bu tavır bugün ha
la toplumsal eşilsizliklerin açıklaması olarak sürekli ortaya
aulmaktadır. Feminist akademisyenler, kendi yaptıkları incele
melere ve başkalannın araşurmalarına dayanarak, bu modelin
geçerliligine karşı koydular. Bu modelin temel öncülü olan er
kek bagı kunna, yiyecek maddesi olarak etin Laşıdıgı önem vb.
de dahil olmak üzere, modem, kapitalist ve emperyalist top
lumsal ilişkilerin tarih öncesine ve tarihin ilk dönemleri üzeri
ne cinsiyetçi bir iz düşümü olarak, bu modelin maskesini in
dirdiler. Bu izdüşüm, kadınlarla erkekler, sınıflar ve halklar
arasında varolan sömürü ve tahakküme dayalı ilişkileri, evren
sel, ebedi ve .. dogal" olarak meşrutaşurmaya h izmet eder.
Evelyn Reed haklı olarak, bu modelin gerisinde yer alan, özel1 29

likle Tiger'ı n yazılarındaki ve savaşı kutsamasındaki gizli faşist
yönelimi teşhir etti (Reed, 1 9 78).
Erkek avcı hipotezi üzerindeki mistisizmi kaldırabilecek ve
kadıniann günlük geçimlik üretimi olmaksızın büyük avcıla
nn hayatta bile kalamayacagını gösterecek dunımda olmamıza
karşın, kadınlann, toplayıcılar ve ilk çiftçiler olma gibi üstün
nitelikli ekonomik etkinliklerine ragmen, neden cinsler ara
sındaki hiyerarşi ve sömürüye dayalı ilişkinin kurulmasını en
gelleyemedikleri sorusuyla hala karşı karşıyayız.
Eger bu soruyu bu biçimde sorarsak, politik gücün otoma
tik olarak ekonomik güçten ortaya çıktıgını varsayanz. Yukarı
daki tartışma, böyle bir varsayımın tarafında yer ahnamayaca
gım göstermektedir, çünkü erkegin üstünlügü, üstün nitelikli
ekonomik katkılanndan meydana gelmedi.
Aşagıda, kadınlarla erkekler tarafından icat edilmiş ve kulla
nılmış çeşitli aletiere daha yakından bakarak yukandaki soru
ya bir yanıt bulmaya çalışacagım.

Kadmlarm aletleri, erkeklerin aletleri
Erkek-avcı modeli, aslında, alet yapan erkek modelinin son
versiyonudur. Bu model in ışıgında aletler, her şeyden önce si
lahlar, öldürmeyi amaçlayan aletlerdir.
lnsanlıg,ın en eski aletleri, taş baltalar, kazıyıcılar ve ince
levhalar, çok-işlevliydi. Ekinleri ve diger bitkisel besinleri
ögütmek, parçalamak ve ezip toz haline getirmek ve kökleri
kazıp çıkarmak amacıyla kullanılabilecegi gibi, öte yandan,
küçük hayvanları öldürmek amacıyla da kullanılabilirlerdi.
Kadınlar ve erkekler tarafından her iki amaç için de kullanıl
dıgını varsayabiliriz. Bununla birlikte, asıl silahlann, fırlatılan
cisimlerin, yayın ve okun bulunuşu, hayvaniann öldürülmesi
nin, toplumun bir kısmının, genellikle erkeklerin asıl çalışma
alanı haline geldiginin bir göstergesidir. Avcı hipotezinin taraf
.
tarları, ilk aletlerin erkekler tarafından bulundugu görüşünde
dir. Kadıniann geçimlik üretimle baglantılı buluşlarını önem
semezler. Fakat daha önce de degindigimiz gibi, ilk buluşlar
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çok büyük olasılıkla yapraklardan , kabuktan ve liflerden ya
pılma kaplar ve sepetler ve daha sonra da kavanozlardı. Kaz
ma çubugu ve çapa, toplayıcılıgın yanı sıra, ilk tanm için de
gerekli temel aletlerdi . Bazı erkeklerin uzmanlaşmış av aletle
rini geliştirirken, kadıniann teknoloj ilerini devam euirmiş ol
maları gerekir.
Burada önemli olan, kadınların teknoloj isinin kel imenin
gerçek anlamında üretici olarak kaldıgının farkında olmaktır.
Yeni şeyler üreliyorlardı. Öte yandan , av teknolojisi ü retici de
gildir; yani, ava özgü ekipman, taş baltanın aksine, başka her
hangi bir üretici eylem için kullanılamaz. Yay, ok ve mızraklar
esasen imha araçlarıdır. Taşıdıklan önem, yalnızca hayvanları
degil, insanları da öldürmek için kullanılabilecekleri gerçegin
de yatar. Eşit olmayan, sömürüye dayalı toplumsal ilişkilerin
yanı sıra, erkek üretkenliginin gelişerek ilerlemesinde belirle
yici olan şey, av aletlerinin bu özelligidir; yoksa eti temin eden
avcılann, toplulugun beslenme standardını yükseltebilmiş ol
ması gerçegi degildir.
Bundan dolayı şu sonuca ulaşıyoruz: Avianmanın önemi, as
lında, pek çok teorisyenin yanlışlıkla varsaydıgı gibi, içerdi&i
ekonomik üretkenlikten degil, özellikle dogayla kurdugu nes
ne-ilişkisinden kaynaklanır. Erkek-avemın doga karşısındaki
nesne-ilişkisi, belirgin bir biçimde kadın toplayıcı ya da çiftçi
ninkinden farklılık gösterir. Bu nesne-ilişkisinin ayırdedici
özellikleri şunlardır:
a. Avcının esas aletleri, yaşamı üretmek degi l; tersine imha
etmek için kullanılan araçlandır. Aletleri , özünde üretim araç
ları degil , imha araçlarıdır ve aynı zamanda hemcinsi insana
karşı baskı araçlan olarak da kullanılabilir.
b. Avcıların canlı yaratıklar (hem hayvanlar hem de insan
lar) üzerinde sagladıklan iktidar, kendi üretici çalışmalanndan
kaynaklanmaz. Silahiann yardımıyla sadece meyvelerle bitki
leri (toplayıcılar gibi) ve hayvanları degi l , fakat aynı zamanda
öteki (kadın) üreticileri de ele geçirebilirler.
c. Öyleyse, silahlar aracıhgıyla kurulan nesne-ilişkisi, özün
de yagmacı [predatory} ve sömurgerı bir ilişkidir; avcılar yaşamı
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ele geçi ri r fakat yaşamı üretemezler. Bu, uzlaşmaz [antagonis
ticl ve karşılıklı olmayan ( non-reciprocal 1 bir ilişkidir. Üretim
ve ele geçirme arasında, daha sonra gerçekleşen bütün sömürü
ilişkileri, son tahlilde, silahlar ve baskı araçlarıyla desteklen
miştir.
d. Dogayla silahlar aracılıgıyla kurulan nesne-ilişkisi, ortak
çalışmaya degil, tahakküme dayalı bir ilişki meydana getirdi.
Bu tahakküm ilişkisi, erkeklerin kurdugu bütün öteki üretim
ilişkilerinin ayrılmaz bir unsuru oldu. Gerçekte üretkenlikleri
nin temel paradigmasını oluşturmaktadır. Doga üzerindeki ta
hakküm ve kontrol olmaksızın, erkekler kendilerini üretken
olarak tasavvur edemez.
e. "Dogal zenginiikierin ele geçirilmesi" (Marx) günümüzde
tek-yanh ele geçirme süreci haline geliyor. Burada kastedilen
insanlaşma süreci degil, mülkiyet ilişkilerinin kurulması, do
ganın sömürülmesidir.
f. Silahların yardımıyla avcılar, hayvanları avlayabilmenin
yanı sıra öteki geçimlik üretici topluluklarına da baskın dü
zenleyebildi. Onların genç ve kadın işçilerini kaçırıp ele geçi
rebildi. Özel mülkiyelin ilk biçimlerinin büyükbaş hayvanlar
ya da yiyecek maddeleri degil, Jwçınlmış kadın köleler oldugu
varsayılabilir (Meillassoux, 1975; Bornemann, 1975).
Bu noktada, erkekle doga, erkekle erkek, erkekle kadın ara
sında sömürüye dayalı, tahakküm ilişkisinin meydana gelme
sinin sorumlusunun başlı başına av teknolojisi o l madıgı n ı be
lirtmek önem taşır. Günümüzde varlıgını sürdüren, avianan
toplumlar üzerinde yapllan yeni çalışmalar gösterdi ki avcılar
avladıkları hayvanlarla saldırgan ilişkiye girmezler. Örnegin,
Pigmeler, savaştan, kavgadan ya da büyücülükten haberi ol
mayan son derece barışçıl insanlar olarak görünürler (Turn
bull, 196 1 ) . Onların av maceraları, saldırgan olaylar degildir
ler; hatta öldürdükleri hayvanlar için merhamet hissi bile ta
şırlar (Fisher, 1 979: 53).
Bu, �zmanlaşmış av teknolojisinin ortaya çıkışının, yalnız
ca, sömürü ve tahakküm ilişkileri kurma olasılıgına işaret etti
gi anlamına gelir. Öyle görünüyor ki avetlar av-toplama yoluy132

la elde ettikleri kendi kıt kaynaklarıyla sınırlı kaldıklan süre
ce, yagmacı itretim tarzlannın içinde barındırdıgı sömürü po
tansiyelini hayata geçiremezlerdi. Ekonomik katkılan yeterli
degildi; yaşamla.rını devam ettirrnek için kadınlarının gerçek
leştirdigi geçimlik üretime bagımlıydılar.

Pastorolist topluluklar
Erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizlige ragmen, avcılar
tam anlamıyla bir egemenlik sistemi kurabilmiş degillerdi. Av
cılann "üretici güçleri", ancak, büyük baş hayvanlan ve kadın
lan evcilleştirmiş olan göçebe çoban (pastoral) toplulukların
tarım lOpluluklannı istila etmesiyle, tamamen serbest kalabil
dL Bu demektir ki bu yırtıcı üretim tarzının "üretici" kapasite
sini tam olarak gerçekleştirmesi, tarım gibi gerçekten üretici
olan öteki tarzların var olmasını şart koşar.
Elisabeth Fisher'e göre erkeklerin kadınlar üzerindeki ta
hakküm ilişkisi, ancak erkeklerin , sahip oldukları döl-verme
kapasitesini keşfetmelerinden sonra kurulabildi. Bu keşif, ona
göre, yeni üretim tarzı olarak hayvanların (özellikle çiflleştiril
mesi) ve kadınların evcilleştirilmesi ile el ele gitti. Pastoralist
ler, bir baganın birçok inegi gebe bırakabildigini keşfettiler.
Bu, daha zayıf hayvanların igdiş edilmesine ve yok edilmesine
yol açmış olabilir. O halde, büyük boga, göçebe çobaniann
inekleri gebe bırakmak için en uygun oldugunu düşündügü
dönemlerde kullanıldı. Dişi hayvanlar, cinsel baskıya maruz
kaldılar. Bu, vahşi hayvanların özgür cinselliginin, sürüleri ar
tırma hedefi taşıyan çiftleşmeye dayalı, baskıcı bir ekonominin
boyundurugu altına alındıgı anlamına gelir. Haremierin kurul
masının, kadınların kaçınlması ve tecavüze ugramasının, nesil
ve mirasın ataerkil soy yoluyla kurumsallaşmasının bu yeni
üretim tarzının geregi olması akla yatkındır. Kadınlara da aynı
ekonomik mantıkla muamele edildi ve kadınlar da taşınabilir
mülkiyelin parçası old ular; taşınır köleler haline geldiler.
Bununla birlikte, bu yeni üretim tarzının mümkün olabil
mesi iki şeye baglıydı: erkeklerin silahlar üzerindeki tekeli ve
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hayvanların ureme davranışlarının uzun süre gözlemlenmesi.
Erkekler, hayvanların lireme davranışlarını kend i çıkarları
dogrullusunda kullanmaya başladıklarında , kendi öz döl-ver
me işlevlerini de keşfetmişlerdi. Bu, cinsiyete dayalı işbölü
münde degişikligin yanı sıra erkeklerin dogayla olan ilişkile
rinde de degişime yol açtı. Göçebe çobanlar için kadınlar, üre
ticiler ve toplayıcılar olarak, avcılar arasında sahip oldukları
önemi artık taşımıyorlardı. Onlara çocukları, özellikle oglanla
rı

üretmesi için ihtiyaç vardır. Şimdi, üretkenlikleri , erkeklerce

ele geçirilen ve kontrol edilen "dogurganhga" indirgeniyor
(Fisher, 1979: 248).
Avcıların ve toplayıcıların ekonomisinin tersine -ki bu , asıl
olarak ele geçirmeye dayanır-, göçebe çobanların ekonomisi
bir "üretici ekonomidir" (Sohn-Rethel). Fakat, bu üretim tar
zının, hayvanların ve insanların man ipülasyonu ile topragın
genişlemesi için zor araçlarının varolması şartını gerektirdigi
gün gibi açıktır.

Çiftçi topluluklar
O halde, göçebe çobanlar bütün tahakküm ilişkilerinin, bil
hassa erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümü.nün babasıdır
demek uygun olur. Fakat, erkeklerle kadınlar arasındaki sö
mürü ilişkisinin çiftçi topluluklar arasında; Esther Boserup'un
inandıgı şekliyle ( 1 975 ) , ancak sahanın kullamlmasından son
ra degil, bugun bile tarımın esasen kadınlar tarafından yapıldı
gı A frika'da çapa-ekicileri arasında da varoldugunu akla geti
ren yeterince veri vardır. Meillassoux'un ( 1 974),

mesıiques

tcorıomies do

olarak nitelendirdigi bu tür toplumlarda, yaşlı er

kekler, daha genç erkekler ve kadınlar üz erinde tahakküm iliş
_
kisi kurabilecek konumdaydılar; çünkü, onlar sadece kendile
ri için çalışacak daha fazla eş sahibi olabilirlerdi. Evlilik siste
mi, aslında birbiriyle yakından ilişkili olan kadın ile serveti bi
riktirmelerini saglayan bir mekanizmaydı. Meillassoux, Levi
Strauss'u izleyerek, kadınların mübadele edildigi, eşitsizlige
dayalı sisteminin varlığını degişmez kabul eder. Bu sistemin
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muhtemel köklerine, yani, kadıniann aralıksız geçimlik üreti
minin, erkeklere zaman zaman av seferlerini sürdürme özgür
lügü saglamış olması gerçegine ise üstünkörü deginir. Bu ev
ekonomilerinde avlanma, ekonomik bir etkinlik olmaktan
çok, bir spor ve politik etkinlikti. Bu tür seferlerde erkekler,
diger köylerin ya da kabilelerin izole yaşayan toplayıcı kadın
larıyla genç erkeklerini de kaçınrlardı.
Meillassoux'nun yayma hazırladıgı, sömürgecilik öncesi Afri
ka'da kölelik üzerine yeni yapılan bir çalışmada, bu avcıların
cangılda gafil avladıgı insanlan yalnızca kaçırınakla ve ele ge
çirmekle kalmayıp, aynı zamanda, kadınları kaçırmak için di
ger köylere yönelik olarak düzenli razzia'lar organize ettiklerini
de gösteren çok sayıda örnekler bulunur. Bu şekilde ele geçiri
len kadınlar toplulugun üyeleri olamazlardı, ama genellikle se
ferin lideri, ya kendisi adına çalışacak köleler olarak kullanmak
ya da diger köylere başlık parasına karşılık satmak amacıyla on
lan özellikle ele geçirirdi. Kaçınlan bu kadınlar, böylelikle, özel

mülhiyetirı birikimine dogrudan bir kaynak oluştururlardı.
Dolayısıyla, köleligin ticaretten degil, silahlar üzerindeki er
kek tekelinden ortaya çıkugı açıklık kazanıyor. Köleler getiri
lip satılmadan önce, bir efendi silahların zoruyla onları zapt
edip ele geçirmeliydi. Işgücünün elde edilmesinin bu yagmacı
biçimi, ister "özel" topraklarda çalıştırmak ister satmak ama
cıyla olsun, savaşçı-avcıların en "üretici" eylemi sayılırdı. On
ların anık avcı ve toplayıcı olmadıkları ve kadıniann üretken
tarım emegine dayanan bir ekonomik sistemde yaşadıkları ve
kadın çiftçilerin "kocalan" olduklan akıldan çıkanlmamalıdır.
Yukan Vol ta'da yaşayan Samolara mensup yaşlı bir erkek, on
ların üretkenligini, bütün diger ürünlerin (dan, fasulye, vb. ile
kadınlar) elde edilmesinde kullanılan ok ve yayın üretkenligi
olarak tanımlıyordu:

Atalarımız, çapalarıyla, balıalarıyla, ok ve yaylarıyla birlikle
dogdular. Yay olmadan cangılda iş yapamazsınız. Yayla, bal,
yer fısugı, fasulye, ve daha sonra kadınlan ve derken çocukla
rı elde edersiniz ve nihayet evcil hayvanlan, keçileri, koyun1 35

ları. eşekleri, aılan saun alabilirsiniz. Bunlar eskinin servelle
riydi. Cangılda okla ve yayla çalışırdınız, çünkü her an birisi
sizi gafil aviayıp öldürebilirdi.

Bu yaşlı adama göre, beş ya da alu adamdan oluşan "ko
mando"lar, cangılda gezinir ve yalnız olan kadınlarla erkekleri
bir anda yakalayıp kaçınrdı. Kaçınlanlar satılırdı (Meillasso
ux'da Heritier, 1975: 49 1 ) .
B u alıntı, Samo erkeklerinin kendi üretkenliklerini silahlar
biçiminde tasarladıklannı, cangılda yalnız yakaladıklan topla
yıcılan satmak amacıyla yakaladıklarını açıkça gösteriyor. Bu
nun nedeni ise; cangılda birden karşısına çıkarak zaptellikleri
şeyler mıllkiyet (özel mülkiyet) idi. Kahtım yoluyla önder olan
kişi (eskiden yagmur çagıranlann [ rainmakers! soyu) bu özel
mülkiyeti ele geçirirdi, daha sonra bu esirleri, ya başlık parası
na (bu örnekte, para olarak deniz kabuklanna) karşılık kanlar
ya da tanmda çalışacak köleler olarak pazariadı veya fidye kar
şılıgında kendi köylerine dönmek üzere diger soya sattı. Bu
baskınlar, böylece, bazı erkeklerin diger erkeklerden daha fazla
servet biriktirmesinin aracı oldu.
Kadın köleler tercih ediliyordu ve yüksek fiyata · gidiyordu,
çünkü onlar iki biçimde de üretkendi; tarım işÇileriydiler ve
daha fazla köle üretebilirlerdi. Samolar, bu köylerarası baskın
larda genellikle erkekleri öldürdü; çünkü, onların ekonomik
bir faydası yoktu. Fakat kadınlar ve çocuklan zorla ele geçirdi,
köle yaptı ve sattı.
Segular arasında savaş ve köleligi araştıran jean Bazin, köle
lerin zorla ele geçirilmesini, bu kabilenin erkeklerinin "en
üretken" eylemi oldugunu iddia eder:
Kölelerin üretimi hakikaten bir üretimdir. . . Yatmacı eylemin
bOtünQ içinde, bu, fiilen üretici olan tek eylemdir, çünkü yi
yeceklerin yagmalanması sadece bir el ve yer degişimidir. Du
Q�etimin başat unsuru, kadını/erkegi yerel ve toplumsal aglar
dan (yaş, cinsiyet, akrabalar, müuefikler, soy, müşteriler, köy)
kopanp çıkarmak amacıyla bireye karşı şiddetin uygulanma
sıdır. (Meillassoux'da Bazin, 1975: 1 42)
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Tuaregler arasında yaptıgı araştırmadan hareketle Pierre
Bonte, köleligin economies domestiquesin, emege büyük talep
gösteren, daha fazla çeşitlenmiş bir ekonomiye dogru büyü
mesinin önkoşulu oldugu sonucunu çıkarır. Köleligi, "eşitsiz
mübadelenin sonucu ve aracı" olarak görür (Meillassoux'da
Bonte, 1975: 54) .
Sömürgecilik öncesi A frika'dan verilen örnekler açık hale
getirmektedir ki erkeklerin silahlar üzerindeki tekeline daya
nan, yagmacı üretim tarzı ancak, yagmalanabilecek, çogunlu
gu kadın olan diger üretim ekonomileri varoldugunda "üret
ken" olabilirdi. Üretici olmayan üretim olarak nitelendirilebilir.
Bir yanda yagma, talan ve soygun ile öte yanda ticaret arasında
varolan yakın baglantlyı da gösterirler. Para (deniz kabukları)
karşılıgında alıp satılan ve mübadelesi yapılan şey, toplıllugun
gereksinimleri lıaricinde üretilmiş artı-üretim degil, aslında "art ı
üretim " olaran tanımlananlar, si lahlar aracılıgıyla çalınmış ve
ele geçirilmiş şeylerdi.

Son tahlilde, kadınlarla erkekler arasındaki asimetrik i.şbölü
münü, erkeklerin zor araçlan, yani silahlar üzerindeki tekeline
ye cinsler arasındaki kalıcı sömürü ve tahakküm ilişkilerinin
yaratılması ve sürdürülmesinin aracı olan dogntdan şiddete da
yalı bu yagmacı üretim ya da ele geçirme tarzına atfedebiliriz.
Bu artı-üretim kavramı, Marx ve Engels tarafından geliştiri
len artı-üretim kavramının ötesine geçer. Artı bir üretimin var
lıgı, on lara göre, sömürüye dayalı toplumsal ilişkilerin, sınıf
ilişkilerinin gelişiminin önemli maddi ve tarihsel ön koşulu
dur. Artı-üretimin ortaya çıkışını, daha "üretken" üretim araç
lannın gelişimine atfederler. Kendi geçimi için ihtiyacı olan
dan fazlasını üretebilen bu toplumlarda, bazı insanlar bu fazla
yı ele geçirebildiler ve böylelikle mülkiyet ilişkilerine dayalı,
uzun süren sınıf ilişkilerini tesis edebildiler. Bu baglarnda ce
vapsız kalan şey ise, bu fazlanın ele geçirilmesinin nasıl ve
hangi araçlarla gerçekleştigidir. Fazlanın varlıgının, bizatihi
bir grup insanın ya da sınıfın tek-taraflı ele geçinnesine yol aç
madıgını göstermek için etnolojik kaynaklardan alınan yeterli
ampirik kanıta sahibiz. Belli ki , neyin "gerekli" ve neyin "faz137

la" oldugunun açıklanması sırf ekonomik degil, aynı zamanda
politik veiveya kültürel bir sorundur.
Benzer şekilde, bu tahlili izlersek, "somürü" yalnızca bir top
lulugun zorunlu gereksinimleri haricinde üretilen fazlanın ele
geçirilmesi olmakla kalmaz, aynı zamanda oıelzi toplulukların
zonınlu gereksinimlerini soyar, yagmalar ve talan eder. O halde,
bu sömürü kavramı daima, son çare olarak zor ya da şiddet
aracılıgıyla yaratılmış ve desteklenmiş bir ilişkiyi ima eder.
Bunun peşinden, sını fların "fazlayı" tek-yanlı ele geçirme
(benim tanım ladıgım şekliyle) temeli üzerinde ol uşumu ,
özünde, her iki açıdan d a asıl "yaşamın üreticileri" olan kadın
lar üzerindeki ataerkil kontrolün oluşumuyla iç içedir.
Ele geçirmenin bu üretken-olmayan yagmacı tarzı, tarihsel
olarak, insanlar arasındaki bütün sömürüye dayalı ilişkilerin
paradigması oldu. Bu tarzın temel mekanizması, bagımsız, in
sana deggin üreticileri başkası için üretim yapanlar durumuna
düşürmek ya da onları başkalannın "dogal kaynakları" olarak
tanımlamaktır. Bu ataerkil paradigmanın tarihsel özgüllügünü
vurgulamak önemlidir. Ataerki, evrensel olarak yerkürenin -her
yerinde degil, digerlerinden farklı ataerkil toplumlarda meyda
na çıku. Bunlar Yahudiler, Aryenler (Hint-Avrupa toplumları),
Araplar, Çinliler ve her birinin azametli dinleriydi. Bu medeni
yetlerin, bilhassa Yahudi-Avrupalı olanların, yükselişi ve evren
selleşmesi, fetih ve savaşa dayanır. Avrupa, Afrikalılarca istila
edilmedi; ama Afrika yagmacı Avrupalılar tarafından istila edil
di . Bu aynı zamanda şu anlama gelir: Tarihin, her yerde birbiri
ni izleyen aşamalardan geçerek, ilkel komünizmden barbarlıga,
feodalizme, kapitalizmden sosyalizme ve komünizme dogru
ilerleyen, dogrusal l unilineari ve evrensel bir süreç oldugu an
layışının, bizim ataerki tahlilimizde terk edilmesi gerekebilir.

Feodal ve kapitalist düzende "avcı-erkek"
Ataerki!' bir işbölümünü temel alan yırtıcı üretim tarzı, potan
siyelini tam olarak yalnızca feodal ve kapitalist düzende ger
çekleştirebildi .
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Ü reticilerin, ürünlerin ve üretim araçlannın ele geçirilmesi
nin bu yagmacı ataerkil tarzı, yeni ve görünüşte "şiddet içer
meyen" üretim tarzları, eski olanla yer degiştigi zaman tama
men onadan kaldınlmadı. Daha ziyade dönüştürüldü ve eme
gi kontrol eden yeni biçimler alunda yeniden görünmesi anla
mında, diyalektik olarak korundu.
Benzer şekilde, şimdiye degin cinsiyete dayalı, ataerkil iş
bölümünün yeni biçimleri eski biçimlerin yerini almadı; yal
nızca onları yeni üretim tarzlarının gereklerine göre dönüş
türdü. Medeniyet tarihi içinc!e sonradan ortaya çıkan üretim
tarzlarının hiçbiri, üretici ol mayaniann üreticileri, üretim
araçlarını ve ürün leri yagmalamalannı ve şiddet yoluyla onla
ra sahip olmalarını onadan kaldırmadı. Daha sonra gelen üre
tim ilişkileri de, asimetrik olan aynı temel yapıya ve sömürü
ilişkilerine sahiptir. Sadece tahakküm ve ele geçirme biçi mleri
degişmektedir. Nitekim toplulukta daganlardan daha fazla iş
çi ve üretici kadına sahip olmak için şiddet içeren baskınlan
ve kOleligi kullanmak yerine, BÜYÜK ERKEKLERE yalnızca
kendi toplulugunun ve sınıfının kadınlanndan degi l, aynı za
�anda Küçük Erkeklerin kadınlarından da faydalanma hakkı
veren, yüksek [ hypergamousl evlilik sistemleri geliştirildL
Kadınlar, asimetrik ve eşitsiz evlilik pazarında birer meta ol
dular, çünkü daha fazla kadın üzerinde kontrol sahibi olmak
servelin birikimi demekti (Meillassoux, 1975}. BÜYÜK ER
KEKLER (devlet), giderek üretimin yanı sıra toplumsal yeni

den üretimin de idarecileri oldular. Bütün ataerkil medeniyet
lerde, erkeklerle kadınlar arasındaki ilişki zora ve ele geçir
meye dayalı olma karakterini korudu. Bir zamanlar şiddet
araçlarıyla kurulmuş olan cinsler arasındaki asimetrik işbölü
mü, daha sonra ataerkil aile ve devlet gibi kurumlar tarafın
dan ve her şeyden önce, ataerkil dinler, h ukuk, up gibi, erke
gin kadınlan kontrol etmesini ve hükmetmesini doganın zo
nınlu bir parçası olarak tanımlamış güçlü ideolojik sistemler
aracılıgıyla desteklendi.
Edinmenin yagmacı tarzı, Avrupa feodalizmi döneminde bir
rönesans geçirdi. Feodalizm, toprak mülkiyeline dayanan özel
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bir üretim tarzı olarak, aşırı şiddet kullanımı ve savaşla oluştu
ruldu. Dogrusu, köylü toplumlarının içinde gelişen sınıfsal
farklılaşma süreci yaşanmamış olsaydı, feodalizm hiç gelişme
miş olabilirdi; en azı ndan feodalizm "model"i olarak tasvir
edilen Avrupa'daki versiyonuyla. Yeni topraklar elde etmenin
yağmacı tarzı ve silahlı feodal sınıfın büyük çapta yagmaya ve
çapulculuga başvurması, bu üretim tarzının (feodalizmin) ay
rılmaz bir parçasını ve doğuşunun ve ayakta kalmasının ön
koşulunu oluşturur (Eiias, 1978; Wallerstein, 1974).
Daha sonra, bu şekilde sadece yeni topraklar elde edilmekle
kalmadı; topraklarla beraber, üretim araçlan ile üretim için ge
rekli olan insanlar (köylüler) da ele geçirildiler ve topraktan
uzaklaşmalarına izin vermeyen , kendine özgü bir üretim iliş
kisi içinde feodal beye baglandılar; topragın parçası olarak gö
rüldüler. Nitekim yalnızca bu köylülerin kadınları degil, aynı
zamanda erkek köylülerin kendileri de "doganın içinde tanım
landı". Yani feodal bey karşısında kadınlarla aynı statüye sa
hiptiler; bedenleri anık kendilerine degil, tıpkı toprak gibi, be
ye aini. Bu ilişki, serfi tanımlayan Almanca �erimde tıpanp ko
runur; Leibeigener, yani, bedeni (Leib) başka birisinin mülki
yeti (Eigentum) olan kişidir. Fakat, toprağın ve onun üzerinde
çalışan köylülerin dogrudan şiddetle elde edilmesinden, yapı
sal şiddet içeren "barışçıl" ilişkilere ya da aynı anlama gelen,
beyin serf üzerindeki tahakküm ilişkisine geçiş yaşanmasına
ragmen, feodal beyler, topraklarını yalnızca dış düşmaniara
karşı degil, aynı zamanda içerideki asilere karşı da savunmak
ve genişletmek için silahlarından ve askeri güçlerinden asla
vazgeçmediler. Bunun anlamı şudur: Emek üzerindeki fiili
kontrolün "barışçıl" mekanizmalan olsa bile, aslında, feoda
lizmde üretim ilişkilerinin oluşturul ması ve korunması, hakim
sınıfın sahip oldugu, zor araçlan ılzerirıdehi tehel aracılıgıyla
oldu. Erkek avcı!savaşçı toplumsal paradigması, bu üretim tar
zının teı:neli ve sıgınagı olarak degişmeden kaldı.
Aynı şey kapitalizm için de söylenebilir. Geçimlik üretimin
tersine, üretken etkinliğin başat motoru sermaye birikimi hali
ne geldiginde, ücretli emek, kontrolünün başat biçimine dö140

nuşmeye başlad ı. Yine de, bu görunüşte "barışçıl" elwnomih

zor (yapısal şiddet) mekanizmaianna dayanan uretim ilişkisi,
ancak yagmacı elde etme tarzının muazzam yayılması temeli
üzerine kurulabildi. Özellikle Hispanik Amerika'da allın, gü
muş ve diger urunlerin ve (!reticilerin (ilk önce Latin Ameri
ka'daki Kızılderiliterin ve ardından Afrikalı kölelerin) dogru
dan şiddet yoluyla elde edilmesi, "ilkel birikim" dönemi ola
rak tanımlanan sureçte en "uretken" etkinlik oldu.
Bu y(lzden kapitalizm, insanın üretken kapasilesi (!zerinde
ki eski "vahşi" kontrol biçimlerini onadan kald.ırmadı , daha
ziyade onları takviye etti ve genelleşlirdi: "Degişim degeri
üretmek amacıyla buyük çaplı kölelik ve zorla çalışurrna, ka
pitalist dunya ekonomisinin erken endüstri öncesi aşamalarıy
la yakından i lişkili , göze çarpan bir kapitalist k urumdur."
(Wallerslein, 1 974: 88)
Bu kurum, aynı zamanda, fiili silahlar üzerindeki tekel ile
avlanabilen, ele geçirilebilen ve boyunduruk altına alınabilen
yeterince " insan surüsu" doguran mülkierin varlıgını temel
alıyordu. Bu, yukselcn Avrupa burjuvazisinin dogayla ve ka
d!nlarla ilişkisini yeniden tanımlamayı gerektirir. Toprak mül
kiyetine dayanan kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin ege
menliginde, doga Toprak Ana ve onun bitkileri olarak tanım
lanırken kadınlar ve köylüler de "toprak" ya da lopragın par
çası olarak tanımlanırlar(dı ) . Oysa erken dönem kapitalizmi
nin egemenliginde köleler "surü" olarak, kadınlar ise bu sürü
nün "döl verenleri" olarak nitelenirlerdi. Daha önce gördügü
muz göçebe çobanlar da kadınlan "döl verenler" olarak tanım
lamışu; fakat işgücünu degi l , esasen erkek varisieri doguranlar
olarak. lik zaman pastaral ataerkleri ilk kapitalist ataerklerden
farklı kılan, ikincisinin işgücünün üretimiyle ve bu işgucunün
"döl verenleri" ile hiç ilgilenmedikleri gerçegidir. Bir kere, ka
pitalist bir üretici degil, ele geçirendir; kapitalist üretici guçle
rin gelişmesinin önkoşulu, yagmacı elde etme paradigmasını
takip eder. Oysa pasloralistler ve feodal beyler arasındaki yö
netici sınıflar, kadınlar da dahil olmak üzere kendilerinin do
gaya olan bagımlılıklarının farkındayken (bu y(lzdendir ki bü141

yü ve din yoluyla etkilerneye çalıştılar), kapitalist sınıf başın
dan beri kendisini do�a üzerinde efendi ve bey olarak gördü
(Merchant, 1 983). lşte bu noktada , erkek-avemın dogayla
kurdugu hakimiyet ilişkisini genelleştirmiş bir doga kavramı
dogdu. Ardından dünyanın bölünmesiyle, dünyanın belli böl
geleri "doga" , yani, vahşi, kontrol altına alınınarn ış ve bu yüz
den sömürüye ve medenileştirme gayretlerine açık olarak ve
digerleri ise "insan", yani, zaten kontrol altına alınmış ve ev
cilleştirilmiş olarak tanımlandı. lik kapitalistler sadece, kölele
rin kas gücüyle, çalışma enerjileriyle ilgileniyorlardı. Doga on
lar için hammadde deposuydu ve Afrikalı kadınlar onlara bit
mez tükenmez insan enerjisi rezervi gibi görünüyordu.
Efendi-uşak modeline dayalı üretim ilişkilerinden sermaye
ile ücretli emek arasındaki sözleşmeye dayalı bir üretim ilişki
sine geçiş, büyük çaplı şiddet kullanımı ve gezegenin pek çok
bölgesiyle oralarda yaşayanların "sömürülebilir doga içinde ta
nımlanması" olmaksızın mümkün olamazdı. Bu durum, kapi
talistlerin "havalanmalannı" ve sömürgelerin ganimetinden ve
kölelerin sömürülmesinden elde edilenlerden Avrupalı işçilere
imtiyazlar vermelerini mümkün kıldı.
Dogrusu, aynı dogrultuda, Avrupalı merkez devletlerin işçi
lerin "insanhgı, insanlaşmayı" ya da "medenileşmeyi" başar
mış; periferilerin, yani Dogu Avrupa'nın ve sömürgelerin (ka
dın ve erkek) işçileri n in ise "dogalaştırıldıgı" söylenebilir.
Avrupalı işçilerin "kontrol altına alınması", ücret-bagı yo
luyla yeni bir emek kontrol biçiminin oluşması, dogrudan şid
detin yapısal şiddete ya da ekonomi-dışı zorun ekonomik zora
dönüştürülmesi için, yalnızca özel ehonomilı imtiyazlar de�il.
aynı zamanda siyasi imtiyazlar da gerekiyordu.
Bu siyasi imtiyazlar, çogu insanın düşündüğü gibi, erkek iş
çilerin demokratik sürece katılımı degi l , erkek işçinin bir
"yuruaş" statüsüne, hem de yönetici sınıfın toplumsal para
digmasını, yani, avcı/savaşçı modelini payiaşarak yükselmesi
dir. Erkek işçinin "sömürgesi" ya da "dogası", A frika ya da As
ya değil, kendi sınıfının kadınlarıdır. Ve yönetici sı nıOan n ,
devlet düzeyindeki temsilcilerine, yani krala v e ardından seçil142

miş temsilcilerine verdi�i do�rudan şiddet ve zor araçlannın
tekeline, "do�anın" sınırlannın evlilik ve aile yasalarıyla ta
nımlandı�ı bu bölümünde erkek işçi sahiptir.
Öte yandan, "dogalaştırma" süreci yalnızca bir bütün olarak
sömürgeleri ve işçi sınıfının kadınlarını etkilemekle kalmaz;
burjuvazinin kadınları da kapitalist sınıfın varisierini doguran
lar ve yetiştirenler olarak doganın içinde tanımlanırlar. Fakat,
"vahşi" doganın bir parçası olarak görülen Afrikalı kadıniann
aksine, burjuva kadınlan ..evcilleştirilmiş" do�a biçiminde ni
telendiler. Üretici bagımsızlıklannın yanı sıra cinsellikleri ve
dogurgan güçleri, kendi sınıflannda yer alan erkekler tarafın
dan hastınldı ve katı kurallarla kontrol aluna alındı. Burjuva
kadınları geçinmek için erkeklere bagımlı hale gelmişlerdi.
Burjuva kadınlannın evcilleştirilmeleri , ev kadınma dönüşme
leri ve kocalarının gelirine bagımlı yaşamaları, kapitalist sis
temde cinsiyete dayalı işbölümü modeli oldu. Bu. bütün ka
dınların üreme kapasiteleri üzerinde kontrol elde etmek için
de gerekliydi. Erkeklerin prolererleşme sürecine , kadınların

evkadınılaşına süreci eşlik etti.
Bu süreçte, işgücünün üretildigi alan, ev ve aile, "doganın
içinde tanımlandı'', ama özel ve evcilleştirilmiş doganın. Öte
yandan, fabrika, kamusal ve toplumsal ("insan") üretimin ya
pıldıgı yer oldu.
Tıpkı sömürgelerin "dogalaştırılması" sürecinin, dogrudan
şiddet ve zorun geniş çaplı kullanımına dayanması gibi, Avru
palı (ve sonradan Kuzey Amerikalı ) kadınların evcille.ştirilmesi
süreci de, barışçıl ve saf bir şekilde olmadı. Kadınlar üretken
likleri, cinsellikleri ve dogurma yetenekleri üzerinde kendi
kontrollerini kocalarına ve BÜYÜK ERKEKLERE (Kil ise, Dev
let) gönüllü olarak devretmediler. Ancak Avrupalı kadınlar,
yüzyıllar süren, cinsel ve üretici bagımsızlıklarına yönelik acı
masız saldınlardan sonra bagımlı, evcilleşmiş ev kadınları -ya
ni, özünde bugünkü halimiz- oldular. Afrika'daki köle akınla
nnın Avrupa'daki muadili "cadı avı"ydı. Bu iki uygulama, er
kek-avcının kapitalist versiyonunun karşı karşıya oldu� iki
lemle baglantılıdır: Erkek kadını, ele geçirilecek ve sömürüle143

cek salı üretim konumuna ve dogaya indirgemek için ne kadar
çok ugraşırsa ugraşsın, kadınlar olmaksızın canlı insan işgücü
nü üreıemez. Silahlar erkege, kendisine has üretim tarzının
olanaklannı, yani köleligi ve savaşı sunar. Meillassoux , akraba
lık sistemi içinde üremenin erkeklikle eşdeger görül mesini
(Meillassoux, 1978: 7), belli bir toplulugun erkeklerinin ka
dınlannın üremesinden bagımsızlaşma çabası sayar. Fakat bu
erkek üretim tarzı, özellikle insan sürüsü aviama alanları tü
kendigi zaman, dogal sınırianna ulaşır. lşıe bu yüzden Avrupa
lı kadınların dogurgan ve üretici güçlerini ataerkil bir kontrol
altında tutmak zorunluydu. 14. ve 18. yüzyıllar arasında, er
keklerin toncalan ile yükselen kentli buıjuvazi, zanaatkar ka
dınları üretim alanının dışına i tmeyi başardı {Rowbotham,

1974; O'Faolain ve Manines, 1973). Dahası, çogunlugu yoksul
köylü ya da yoksul kentli kökene sahip milyonlarca kadın,
yüzyıllar boyunca zulme ve işkenceye maruz kaldıktan sonra
cadı olarak yakıldı, çünkü bu kadınlar, kendi bedenleri, özel
likle dogurgan güçleri üzerindeki bagımsızlıgın bir kısmını
kaybetmemek için ugraştılar. Cadılara yönelik kilise ve devlet
saldırısı, yalnızca kadın cinselligini bagımlı hale getirmeyi de
gil, daha çok, kadınların kürtajcı ve ebe olarak yaptıkları uygu
lamaları hedefiemiştir. Son yıllarda ortaya çıkan feminist yazın,
bu politikaya ilişkin bol bol örnek içeriyor (Rowboıham, 1974;
Becker-Bovenschen-Bracen , ı 977; Dross, ı 978; Honegger,

1978; Ehrenreich ve English, 1973, 1979). Kadın zanaatkarla
rın işlerinden uzaklaştınlmalan; il idarelerinin, devletin ve ki
lisenin kadınlara ait mülkiere el koyması yetmezdi; kadınların
yeni yaşamın üretilmesi üzerindeki kontrolü (yani, bir çocugu
dogurma ya da aldırma kararlan) paramparça edilmek zorun
daydı. Kadınlara karşı verilen bu savaş Avrupa'nın her yerinde
en az üç yüzyıl sürdü (Becker-Bovenschen-Brackerı, 1977).
Cadı avı; yalnızca kadınların cinsel ve üreme davranışları
nın kontrol edilmesi açısından dogrudan disiplin etkisine sa
hip olmakla kalmamış, aynı zamanda, erkek üretkenligini ka
dın üretkenliginin üstüne yerleştirme şeklinde bir etki de yap
mıştı. Bu iki süreç birbiriyle yakından ilişkilidir. Cadı avının
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ideologlan, kadının degasını günahkar ("günah "doga" ile
eşanlamlıdır); cinselligini kontrol edilemez; doymak bilmez ve
namuslu erkekleri baştan çıkarmaya daima hazır ifadelerini
kullanarak suçlarken hiçbir sınır tanımadı. Burada belirtilmesi
gereken ilginç husus; kadınların henüz -daha sonra 19. ve 20.
yüzyılda yapılacagı gibi- cinsel bakımdan "pasiP' ya da nere
deyse "aseksüel" yaratıklar olarak görülmemeleriydi. Tersine,
kadıniann cinsel etkinlikleri, namuslu erkege, yani mülkiyeti
ni bırakacagı varisieri nin dölünün sanıgını kontrol etmek iste
yen erkege yönelik bir tehdil olarak görülüyordu . Bu durumda,
kızlarının ve kanlarının iffetini güvence altına almak erkegin
yükümlülügü oluyordu. Kadın "doga" ve "günahn olarak ebe
ciiyen onun gözetimi altında olmak zorundaydı. Bu bakış açısı
kadını daima ikincilleştirdi.
Gerçek anlamda yetişkin ve yurttaş hüviyetine muktedir
olanlar yalnızca erkeklerdir. Bunun için erkeklere, kadınlan
nın cinselligini kontrol etmeleri için dayaga ve diger şiddet ay
gıtlarına başvurmaları tavsiye edildi (Bauer, 1 9 1 7) . Fakat ka
dınların günahkar dogasına yapılan bütün dogrudan ve dalay
lı saldınlar, aynı zamanda, kadınlan ekonomik bakımdan di
ger üretken fonksiyonları üzerindeki kontrollerinden mahrum
etme hedefine ve ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda erkek
hegemonyasını kurumsallaşurma amacına da hizmet etti.
Cinsel bagımsızlık, ekonomik bagımsızlıkla yakından bag
lantılıdır. Kadın şifacıları ve ebeleri dışlayan ve "cadı" sıfatıyla
rnahkom eden erkek doktorların profesyonelleşmesi durumu,
kadının üretken etkinligine yapılan bu şiddetli saldırının çar
pıcı sonuçlarını dogurdu. Yeni kapilalist sınıf, kadınların bo
n,

yunduruk aluna alınması olgusu üzerinde yükseldi (Rowbot
ham , 1 974; Ehrenreich ve English, 1 979).
Bu "medenileşme süreci"nin sonunda, erkek için ev kadını ya
da kapitalist için ücretli işçiler olarak ya da her ikisi adına da ça
lışacak, başanyla terbiye edilmiş kadınlar yaratılır. Kadınlar ya
vaş yavaş, yüzyıllardır onlara karşı kullanılan fiili şiddeti kendi
lerine döndürmeyi ve içselleştirmeyi ögrendiler; bunu, "isteye
rek yapma" ya da "aşk" olarak tanımladılar. Bahsedilen aşk kav145

ramı ise, öz-baskı oluşturma eylemi için gerekli ideolojik misli
Ilkasyondan ibaretti (Bock!Duden, 1977). Kilise, devlet ve aile,
bu öz-baskının sürdürülmesi için gerekli kurumsal ve ideolojik
destekleri sagladı. Çalışma sürecinin organizasyonu (evin işye
rinden aynlması), hukuk ve sözde "eve ekmek getiren" erkege
olan ekonomik bagımlılıklan, kadınlan bu kuruma hapsetti.
Kapitalizmin tam gelişimi sonucunda, kanlı başlangıca özgü
barbar özelliklerinin kaybolacagmı tasarlamak ve tam anla
mıyla gelişmiş bir kapitalist üretim ilişkileri agtmn, erkek-av
cı/savaşçı toplumsal paradigmasının sonu ve ekonomi-dışı zo
run ekonomik zora dönüşmesi anlamına gelecegini düşünmek
bir yanılsama olacakur.13
Aksine, ulusal ve uluslararası düzlemde, ki her ikisi de bir
birine baglıdır, asimetrik ve sömürüye dayalı bir işbölümünun
sürmesi için gerçek kapitalizmin, baskı makinesi devletin sü
rekli genişlemesine ve imha ve baskı araçlannın korkutucu te
merküzüne ihtiyacı oldugunu gözlemliyoruz. Hiçbir kapitalist
devlet, polis ve orduyu tasfiye etmemiştir; bunlar avcılar, sa
vaşçılar ve savaşçı-göçebeler gibi, hala en "üretken" sektörler
dir. Çünkü, bu devletler, şimdi yasallaşmış oliın şiddet üzerin
deki tekeli vasıtasıyla, kendi yörüngeleri içerisindeki işçiler
arasında meydana gelebilecek herhangi bir isyanı etkili bir şe
kilde dizginleyebilirler ve aynı zamanda geçimlik üreticileri ve
periferideki bütün alanlan küresel bakımdan iç içe geçmiş ser
maye birikimi süreci için üretmeye zorlayabilirler. Insan eme
gi.nin kar amacıyla dünya-çapında sömürülmesi esasen sözde
eşit olmayan mübadele şeklinde "rasyonel" bir biçim almış ol
masına ragmen, son tahlilde, eşit olmayan ilişkilerin sürdürül
mesi her yerde, dogrudan baskı araçlan ve silahlar vasıtasıyla
güvence altına alınır.
13 Tarihin bugıin ulaşııgı noktada, Rosa Luxembuıg da dahil olmak üzere, ilk
Marksisılerin, üretici gıiçlerin gelişimi en üst seviyeye ulaşmadıtı sürece, in
sanlar doga üzerinde tamamen kontml ve egemenlik kurmadıtı sürece, çıkar
c;atışmalannı çözmenin yöntemleri olarak savaşiann ve şiddetin kaçınılmaz
olduıu görüşünü aruk paylaşamayız (Rosa Luxembouıg, 1925, s. 1 55-6) . Bi
zim sorunumuz ise; bu 'üretici güçlerin gelişmesi' tanımının, dolaylı olarak
doga ve insana yönelik şiddet ve savaşlan ima c:tmesidir.
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Özetlersek, asirnetrik ve hiyerarşik işbölürnünün, kendisi
üretim yapmaksızın silahlar aracılıgıyla di�er üreticileri, onla
rın üretici güçlerini ve ürettiklerini ele geçiren ve kendisine
tabi kılan "yagrnacı avcı/savaşçı" toplumsal paradigrnasına da
yandıgını ; günümüzde bütün dünyanın eşit olmayan işbölü
müne dayalı bir sistem içinde yapılandıgı bu aşamaya kadar,
aslında tarih boyunca da sermaye birikiminin emirleri dogrul
tusunda gelişmiş oldugunu söyleyebiliriz.
Dogayla kurulan bu dışsal, karşıl ıklı olmayan , sömürüye
dayalı nesne-ilişkisi, ilk kez erkeklerle kadınlar ve erkeklerle
doga arasında kuruldu; en karmaşık ve en yaygın biçimini ona
kazandıran kapitalizm de dahil olmak üzere, bütün diger ata
erkil üretim tarzları için model oldu. 14 Bu modelin ayıncı
özelligi, üretim sürecini ve üretilenleri kontrol edenlerin ken
dilerinin üretici degil, ele geçirenler olmalarıdır. Sözde üret
kenlikleri diger (son tahtilde kadın) üreticilerin varlıklarını ve
teslim oluşlarını gerektirir. Wallerstein'ın tercüme enigi gibi
" ... kaba bir biçimde i fade edersek, insangücünü doguranlar,
gıda maddelerini yetiştirenlerin devamını saglar; gıda madde
leri öteki hammaddeleri yetiştirenlerin devamını saglar; ham
maddeler endüstriyel üretime sokulanların devamını saglar"
( Wallerstein, 1977: 86) . Wallerstein'ın bahsetmeyi unuuugu
şey, silah yoluyla bu sürecin tarnamını kontrol edenlerin üreti
ci olmamalarıdır. Çünkü, bu paradigmanın özünde, üretici ol
mayanların, başkalannın ürettiklerini ele geçirmeleri ve tüket
meleri (ya da harcamaları) gerçegi yatar. Erkek-avet esasında
üretici degil, bir parazittir.

1 4 Bu noktada, ıahlillerimizi sosyalizmde cinsiyete dayalı işböhimiıne kadar ge
nişletmek uygun olacaktır. Fakat bu, çok daha geniş bir tahlili ge�ktirecektir.
Sosyalist ilikelerdeki kadıniann statiıleri hakkında toplayabildi�imiz bilgiler
den hareketle, cinslere gôre işböliımiıniın kapitalist ulkelerle aynı toplumsal
pandigmalara dayandıtı sonucunu çıkarabiliriz. Bunun gerisindeki nedenler
den birisi, 'ılreıici gılçlerin gelişmesi' ilc erkek doga ilişkisi kavramının, yani
kadınlar lizerindeki egemenli�i iıruı eden erketin doga iızerindeki egemenli�i
ni kastetmesinin kapitalizmle aynı olması olabilir.
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B E Ş I N CI B Ö L Ü M

KAPITALIZM DE DOGA V E
TOPLUM KAVRAM I NA D AI R*
Claudia von Werlhof

"Doğa" ve "toplum"
Neden hem kadınlara hem de dünyanın " Ü çüncü" oldugu
söylenen en buyük parçasına "doga" gözüyle bakılır ve ele ge
çirilecek, sömürülecek ve imha edilecek nesneler olarak mu
amele edilir? Ve neden böylesi bir davranış, sadece önemsiz
bir kabahatmiş gibi görulüp cezaya tabi tutulmaz? N eden dün
yanın "Birinci" Dünya denen daha küçük parçası ile bu küçük
suçlular -genelde erkekler özelde beyaz erkekler-, "toplum",
özne ve hakiki "insan" olarak addedilir? "Siyah" ile "beyaz"ın,
"erkek" ile "kadın"ın, Birinci Dünya ile Üçüncü Dünyanın gô
rünüşte dogal (yani, biyolojik ve cografi) olan, bu karşılıklı
konumlanması ne anlama gelir?
"Doga" ile "toplum"u ya da "insan" ile "gayri insan"ı neyin
oluşturduguna ilişkin fikirler, her zaman her yerde farklılık gös
terinektedir. llk önce "doga" ile "doga...olmayan"ı birbirinden ayı(•) H. Dauher ve W. Simpfendorfcr'in cdiıörlüpnü yaptıklan Eigmtr flaushalı
und btwohnur Erdlırcis. Dkologisch�s und Dkumtnisches unıtn in dcr 'Einrn
Welı' adlı çalışınada yer alan "Fraucn ıl.nd Dritte Welı als 'Naıur' des Kapitalisı
oder: Okonomie auf die Fıl.ssc gcsteJit" adlı makalenin gözden gcçirilın� vrrsi
yonudur (Pcıer Hammer Verlag,

:-AAıppınal, 1981: s. 184-217}.
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ran çizginin nereden geçligini düşünelim; "doga" ile "doga-olma-.
yan" nerede başlar? Bu soruya verilen yanıt üzerinde evrensel bir
mutabakat olmadıgı gibi, "doga" ile "doga-olmayan" arasında va
rolan ilişki hakkındaki görüşler de geniş çapta çeşitlilik gösterir.
Kitabı Mukaddesin "Yeryüzünü zapt eyle" emrinin başani
ması meselesini kökünden halleden ve bunu "medeni erkek"
için genel entelektüel temel olarak kurumsallaştıran gelişme,
dünya ekonomisinin ya da (Wallerstein'in terimiyle) kapitalist
dünya sisteminin ortaya çıkışı oldu. "Doga" ile "doga-olma
yan" arasındaki ilişki, ilk başta tezat (antithetical) bir ilişki
olarak görülmeye başlandı ve giderek onun da ötesinde, 15. ve
16. yüzyıllarda keşifler çagının başlamasıyla birlikte "doga-ol
mayanın" "dogayı" boyundurugu altına aldıgı hiyerarşik bir
ilişki olarak görüldü (Norbert Elias). Günümüzün "doga" kav
rayışı, o halde, dogal olmaktan uzaktır. Tarihsel ve toplumsal
bir icatur. "Doga" bir tek, karşıtı olarak tanımlanabilecek şey
lerin varlıgı durumunda tanımlanabilir. Öyleyse, çagdaş doga
ve toplum nosyonumuzun, eşzamanlı ortaya çıktıgı görülmeli
dir; madalyonun iki yüzü gibi , biri ötekinin e.şidir. Prensip-ola
rak, kendine özgü bir "doga" kavramı ile birlikte aynı anda
kullanmaksızın, " toplum" ve "insanlık" terimleri hakkında ko
nuşamaz, üzerine fikir yürütemez ve onları kullanamayız. Bu
"doga" nosyonu; parçalanmış ve bölümlere ayrılmış bilimimi
zin, kendi işbölümüyle birlikte, gayretkeşlik içinde her zaman
önlemeye çalıştıgı bir etkinliktir. Bilim, araştırması gereken şe
ye sıkıca sanlmakta ve bu olguyu sonuna kadar savunmakta
dır: kendi içindeki işbölümü. Sosyal bilimler, güya, dogayla il
gilenmez ve dogal bilimler de, yine güya, toplumla ilgilenmez.

Doğa kavramı: Insanlar ve "doğa"
Doga kavramının, dar geçinen aşagı orman anlamına gelen bir
dogayla baglamısı yoktur. Bu kavram "yabani kuşlar ve sazlık
lar"dan (Murray Bookchin) ibaret degildir ve belki bizim hala
bizatihi doga oldugunu düşündügümüz il işkiyi dogurmaz. Do
ga kavramı, biyoloji tarafından degil, fakat ekonomi tarafından
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belirlenir: Birbirlerinden ayırt ettikleri, insanlarla hayvanlar de
ğil, insanlarla insanlardır ve bu doğa kavramı çeşitlilik sergiler.
Egemenlerin (diyelim ki bunlar "beyazlar", özel ya da kamu
daki yöneticiler, ya da sıradan erkekler ve kocalar olsunlar) du
ruş noktasından hareketle, "doğa" , bedelini ödemek zorunda
olmadığı ya da ödemek istemedigi her şey; bedava (ya da olabil
digince ucuz) olması gereken her şeydir. Bu ise; (mübade\enin
karşıtı) soygun yoluyla ele geçirilebilecek her şeyi kapsar. Daha
sı, onların ne yenileyebilecekleri ne de sürdürebilecekleri şeyler
dir. Bu "her şey" , gerçekten de hemen hemen her şey (ürünleri,
metalan ve insanlarıyla birlikte bütün bir yeryüzü) eder.
Daha açıkçası, "doga" , herhangi belirli tarihsel anda ekono
mik sürecin "girdi" olarak tükettiği şeylerdir; bu araziyi ve
topragı, topragın ürünlerini, maden kaynaklarını, endüstri ve
el sanatları ürünlerini, hizmetleri ve en başta çalışarak bunları
üretecek insanları kucaklar. Insan işgücü olma ksızın, öteki
ürünlerin hiçbiri ne varolabilir ne de degerlenebilir; yani "de
ğer"e dönüştürülebilir. O halde, doğanın " ne" oldugu, eninde
sonunda, bizi hinı sorusuna götürür. Her şeyden önce, hem iş
yerinde hem de ailede işgücü vazgeçilmezdir.
Bu ürünlerle hizmetlerin ve bilhassa işçilerin yalnızca ulaşı
labilir olması yetmez, olabildiğince ucuz olmaları da gerekir.
Yani bunların kendilerine özgü üretimleri ve üremeleri, baş
langıçları ve geçimleri, onları kullanmadan önce, kullanırken
ve kullandıktan sonra, onlara ihtiyacı olanlara ve kullananlara
maliyeti ya en az olmalı ya da hiç olmamalıdır. O halde, ege
men mantıgın (egemenlerin mantığının) duruş noktasından
bakıldığında, hava gibi bedava ulaşılabilirmiş ve dogaymış gibi
muamele edilecek kaynakların, ürünlerin ve (işgücünün taşı
yıcılan ve sahipleri olan) insaniann alanını azamiye çıkarma
egilimi vardır. Bu insanların emegi, emek olmayan ya da biyo
loji olarak telaffuz edilir; onların işgücü (çalışma kabiliyeti)
doğal bir kaynak; ürünleri ise doğal bir maden yatağı gibi gö
rünür (Maria Mies, 1 980a).
Doğa kavramının bütün insanları , onların çalışmalarını ve
ürettigi şeyleri kapsayacak şekilde ilerleyerek genişlemesine ta1 53

nık oluyoruz. Bu durum, yalnızca kadınlan de�il; siyahlan ve
ücretsizleri, fakat son tahtilde ücretli beyaz erkek işçileri de ilgi
lendirir. "lnsanlaşma" ve "toplurnsallaşrnanın" iledeyişinin alı
şılageldi�i üzere do�aya ait şeyleri zımnen sınırlayaca�ı varsa
yımlannın tersine, gerçek süreç aksi istikamete do� gidiyor.
ldeolajik ve maddi bir "do�alaşma" ve "kadınlaşma" süreci ya
şanıyor. Ideal kadın "doga"sı tipi (ev içi emek ve ev kadını) te
meline dayanan bu sürece, "evcilleşme" ya da "ev kadınlaşma"
da denebilir (V. Bennholdt-Thomsen, 1979; M. Mies, 1980b).

Emeğin "doğalhğı"
"Dogal" olmak en başta, çalışmaya ragmen yoksulluk demek
tir. BM rakamianna göre, ev işi de dahil olmak üzere dünyada
ki bütün çalışma saatlerinin üçte ikisini kadınlar gerçekleşti
rir. Buna karşılık elde ettikleri dünya gelirinin onda birinden
daha fazla degildir ve bütün özel mülkiyet birimlerinin %l'ine
sahiptirler (Frankfurter Rundschau, 26 Haziran 1980). Aynı
şey, Üçüncü Dünya için de geçerlidir. Bir Soweto sakininden
alıntı yaparsak "Sırf siyah oldu�um için bu ülkede hiçbir şeye
sahip degilim" (Fraıı kfurter Rundschau, 20 Haziran 1980).
Ekonomik sürecin neredeyse bedavaya elde ettigi ve "de�e
re" dönüştürdü�ü şey, sadece menfaat sa�layanlara hiçbir mas
rafı olmadıgı için maliyeti yokmuş gibi görünür. ..Do�a" oldu
gu ilan edilen o insanlar, ürünler ve kurumlar, kudret lokması
gibi cennetten inmiş görülür. Tann tarafından beyaz erke�in,
yöneticilerin, pezevenklerin ve kocalann "kuca�ına" konmuş
olarak "daima orada dururlar" .
Oysa di�erleri için, yani do�a. o şeyler ve do�a olarak tanım
lanan insanlar için maliyeıleri vardır. Bunlar, "sosyal" denen
maliyetler yani ekonomimsi, ekonomik-olmayan ya da "eko
nomi-dışı" rnaliyetlerdir; sanki fabrikadan önce, sonra ve onun
yanı sıra başka ekonomi yokmuş gibi (cf. K.W. Kapp) . ..Eko
nomi"yi tam da olanaklı hale getiren şeyi dışiayacak kadar dar
bir ekonomi tanımından kazanç elde eden ve kesinlikle bunun
do�urdu�u sonuçlardan hiç kaygı duymayanın kim oldugu da1 54

ha şimdiden netleşiyor olabilir. Çevrenin tahrip edilmesi nin
"sosyal" maliyetleri, mesela, "dogal" maliyeder (doganın ya da
"dogal" ilan edilen her şeyin karşılayacagı maliyeder) olarak
ele alınır. Her halükarda zararı, yapanlar karşılamaz. Dogal
kaynaklar da hava ve su, kara ve toprak gibi yagmalanır.
"Dünya sömürülebilir bir maden yatagı gibi görülür" (G.
A nders). "Sermayenin arkasında bırakugı tek şey. . . yerdeki bir
çukurdur" O- Galtung); dünya ırzına geçilmiş bir t;ak ire ya da
cinsel köle gibi fahişelige zorlanır.
Ücretli işçiler de "sosyal" maliyetler ödemek zorunda bua
kılırlar. Bu maliyet iki türe aynlır: 1 ) ücretle karşı lanamayacak

kadar büyük maliyeder ve 2) ilkesel olarak parayla karşılana

mayacak olanlar. Çalışma sırasında yaşanan fiziksel ve psiko
lojik kayıplan ve yıpranmalan da içerir. Eger bu kişiler çalış
maya ve yaşamaya devam etmek istiyorlarsa, maliyetierin mut
laka telafi edilmesi gerekir. Bir karısı ya da kadını olmayan er
kek bu maliyederi tek başına karşılamak zorundadır. Bu yüz
dendir ki; çogunun bir kansılkadını vardır. Bu "insani" mali
yetierin tam olarak ne kadarının ev işleri vasıtasıyla kadıniann
OJllZ una yüklenebilecegini düşünmeksizin şunu söyleyebiliriz:
Kadıniann ve Üçüncü Dünya'da yaşayan ücretsiz işçilerin ço
gunlugu, dünyanın tamamının bu şekilde yagmalanmasının
yol açugı sonuçlann bedelini karşılamak ve bu yagmanın ön
koşulları olan hammaddelerle insan gücünü üretmek ve yeni
den-üretmek amacıyla sistematik olarak ve ifrata varacak dere
cede kullanılırlar. Bunun soygun ve talan oldugu gerçegi de
sistematik olarak yalanlanır. Tek kelimeyle, sözüm ona muaz
zam liberal ve demokratik, yine sözüm ona "kendi öz kaynak
larından" böyle kocaman ekonomik başarılar elde etmeye
muktedir, karmaşık ve ince "mübadele" toplumumuzun imajı
na uygun düşmez.
"Sosyal" maliyetleri karşılamak, ya onlann altında ezilmek,
onlar tarafından yok edilmek ya da onları dengeteyecek veya
en azından hafifletecek bir yol bulmak demektir. Her şeye rag
men, birinin ganimeti olma pahasına dahi olsa, pek çok insan
yaşamını sürdürmeyi tercih eder. Kendisini başkalarının sö1 55

mürüsü için kullanılabilir hale getirme zahmeti, kuşkusuz ki
"dogal olarak" ödüllendirilmez. Gönüllü yapılmaz, fakat zo
runludur ve yapılması şarttır. Ama bu neden karşılıgı ödemesi
gerektigi anlamına gelsin? Günümüzün zorla çalışurma [ for
ced labour] biçimini oluşturan bu mudur?
Bunu yapmak zorunda olmayanların çogunlugu (genelde
beyazlar, kapitalistler ve çogu ücretli işçi) için bu emek "gö
rünmez" olarak kalır. Ya onu görmeyi başaramazlar ya da uza
ga bakarlar; "gerçek" ücretli emegin gölgesinde (I. Illich) , ka
ranlıkta yapılan "çalışma", "ekonomiye" hiçbir maliyeti olma
dıgı gibi, fayda da saglar. "Ekonomi"nin parçası sayılmayan bu
gölge-işçiler açısından çifte sömürü anlamına gelir. "Ekonomi"
onları, neredeyse sıfır maliyetle, iki defa çalışmaya zorlar. 11kinde muazzam miktarda ucuz hammadde ve canlı emek üret
mek için, ikincisinde ekonominin bunlara verdigi zararın, be
dava, ananlması için. Başka hiçbir seçenekleri yoktur, eger ya
şamaya devam etmek istiyorlarsa. Bu kazançlann en temel ola
nı, tam da sömürülen şeydir. Birincisi , bununla birlikte, sömü
rülebilir bir form içinde kurumlaşmak zorundadır. Bu dunim,
uygun koşullann yaratılmasını gerektirir: i nsanlar, al.e tler, bilgi
ve kendi kendileri üzerindeki eski kontrollerinden öylesine
büsbütün ve yalın çalışma yeteneginden başka hiçbir şeye sa
hip olmayacak derecede yoksun bırakılmalıdırlar. Bu çalışma
yetenegi, yardımıyla hayalta kalabilecekleri tek araçtır. Bu ne
denle, ücretleri ku kanaat ödense ya da hiç ödenmese bile çalı
şacaklar ve aslında her işi yapmaya zorlanacaklardır. Ö te yan
dan kapitalizm öncesi zorla çalışurmanın [ forced labour] tersi
ne, elinde kamçıyla başlannda duracak birisine ihliyaç yoktur.
Üretim yapan fakat hiçbir maliyeti olmayan emek, maliye
tinden fazlasını üreten ernekle aynı ilkeye tabidir. Bu bakım
dan, ücretli emek "ekonomi" için epeyce pahalıdır. Koşullar
başka türlü olsaydı ücretli emek tek başına, "proleterleşme
nin" genelleşmesini katiyen karşılayamazdı. Çogu beklentile
rin tersine gerçekleşmemesinin nedeni budur ve sistemimiz
içinde gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır.
Sistemi eleştirenierin bile, aslında kapitalizmin küresel çap1 56

ta büyük ilerleyişinin neticesi olan şeyi ve kendisi için tek bir
"dogal kaynaga" dönüşmesini, henüz kapitalist olmayan ya
da kapitalizm öncesi gerilik olarak tanımlamayı sürdürmesi
tuhafur. Bu nedenledir ki küresel anlamda, "proleterler" bu
denli nadirdir. Bu durum gelenegin degil aslında modemiLe
nin ürünüdür.
Dogaya yönelik yüzyıllar süren şiddet alemlerinin sonucun
da açıga çıkan şeyin "tabii" olduguna bizi ikna ederek parlak
bir ideolojik zafer kazanır. Elde etligi başarı ise, dünya nüfu
sunun çogunlugun un (kadırılarla siyahların) zorla sömürül
meleridir. llk başta bir tehlike olarak gösterilen ve daha sonra
avlanıp imha edilen; en sonunda beyni yıkanan ve alışurılan;
evcil, meden i, Hıristiyan ve kültürlü yapılan bir grup insan
söz konusudur. "Tabiatlanndan kaynaklı olarak" şeytani nite
likler taşıyan cadılar ve vahşiler egitilerek, yine "tabiatlanndan
kaynaklı olarak" her işi yapan pasiF ve uysal hizmetkarlar hali
ne getirilirler. Onlardan beklenen ise, ilerleme ve medeniyet'in
beyaz adamın gelişiyle başladıgına, cins ve ırk ayınınının Tan
nnın buyrugu olduguna itaat etmenin, siyah erkegin (ve bü
tü.n kadınların) "dogal" rolü olduguna inanmalarıdır.

Doğanın sınırları ve kadınlar ve toprak
üzerinde tekel zorunluluğu
Ekonomik, politik veya ideolojik faktörler, farklı dönemlerde,
"doga" ile "doga-olmayan" arasındaki sınırlan ücretli işçilerin
de "dogaya geri gönderilmesinin" gerekecegi noktaya kadar
degiştirebilir. Dogayı neyin oluşturduguna dair belli bir üst li
mit olmamasına ragmen , yine de, doganın kendisi (alınu işa
reti olmadan) çıplak gerçegi dayatır.
Bu sınırı belirleyen, tamamen dogal olan sınırlar, yani, son
suz sayıda işçinin, sonsuz toprak alanlarının ya da sonsuz
miktarlarda maden kaynaklarının hiçbir zaman var olmadıgı
gerçegidir. Işçiler, toprak ve madenler sadece keşfedilebilir,
fethedilebilir, deger biçilebilir, ele geçirilebilir, biçimi degiştiri
lebilir ve yok edilebilir. Sermaye bunu öte yandan tek başına
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yapamaz; dogurmak bir yana, arazi alanlan genişletemez ya da
daha önce olmayan madenieri el çabukluguyla onaya çıkara
maz. Hiçbir şey sermayenin kerametinden onaya çıkmaz. Ser
maye tamamen ölü; geçmiş, "cansız'' emektir. Kagıt para ya da
makineler kendi başına, sadece, kagıt yıgını ya da hurda yı.gı
nıdır. Sermaye yalnızca bir ilişki, kendisini insan yaşamı, yaşa
yan insanlarla temasa sokan sermaye ilişkisi vasıtasıyla "yaşa
maya" başlar (edebiyattaki vampir moti[i ve korku filmleri ) .
Makineler, dügmesini birisi çevirene kadar hiçbir anlam y a da
en azından deger taşımaz. Üretim gerekliginde makinesiz de
gerçekleşebilir, fakat insansız asla.
Sermaye, beşeri olmayan, dış dünyayla da bir tek insanlar
vasıtasıyla ilişki kurabilir. Hatta en verimli ve ışıltılı traktör bi
le kendi kendine tarla süremez; bir sü rücüye, bir kişiye ihtiyaç
duyar. Insanların yegane saglayıcısı kadınlar ve onlann rahim
leridir. Fakat rahimler, öyle basitçe, talep edilebilecek kadar
çok yeni insan üretemez, hatta çocuk üreten makinelere dö
nüştürülmüş olsalar bile. Bugüne degin, erkekler ve özellikle
kapitalistler, ne yazık ki, kendilerini rahme bagımhlıktan kur
tannayı başaramadılar (Bunun telafisi olarak, "yar�tıcı" Ruh,
Tanrı, Müteşebbis, lnsanoglunu "yarattılar") . Ve bugüne kadar
rahmin yerine geçecek herhangi bir şey olmadıgına göre, onun
"hamili" olarak kadınlar, üzerlerinde kontrol kurulması zo
runlu ilk insanlar oldular ve erkeklerin üzerlerindeki kontrolü
bırakacaklan en son insanlar olacaklardır. Genelde erkekler ve
özelde kapitalistler; vazgeçilemez oldugundan dolayı, en
önemli "üretim aracı" olan canlı işgücünün üretilmesi süreci
olan döl verme (hem anırma hem sınırlandırma) üzerindeki
kontrollerinden vazgeçemedi ler, vazgeçemezler de. Aslı nda,
çocuk dog,urma kapasitesi, muhtemelen tarihte. hiç yaşadıg,ı
mız sistemde oldugu kadar merkezi bir rol oynamadı. Selefie
rinin aksine, dogurma kapasitesi üzerindeki kontrol, bu siste
min vazgeçilmez önkoşuludur. Olabildigince çok miktarda
canlı emegi cansız ernekle degi.ştirrnek istediginden dolayı., do
ganın ve insan işgücünün böylesine devasa yagmasına başka
hiçbir sistem kökten bagımlı olmamışu. (Belki de, ataerkinin
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önceki ve günümüzdeki biçimleri arasındaki en temel ayınm
lardan birisi budur.)
Hemen hemen aynı durum, endüstriyel üretim de dahil bü
tün diger üretim biçimlerinin bagımlı oldugu ve olmaya de
vam edecegi madenieriyle birlikte arazi ve toprak için de ge
çerlidir. Bunların yerine de ikame edilebilecek herhangi bir
şey yoktur. Ve tekrar, toprak ve maden kaynaklan arzının zo
runlu biçimde sınırlı olması nedeniyle, (sermaye ve emegin
onlara ne kadar ve nasıl verimli uygulandıgına bakmaksızın,
elde edilebilir olsun ya da olmasın degiştirilmesi imkansız bir
gerçek olan) onlar üzerinde de kontrol kurulmalıdır.
Yaşadıgımız sistemde, dogal sınırlarnalara tabi olan her şey
tabiatından kaynaklı kıt olarak görünür. Sermaye doymak bil
mez. Doganın sahip oldugundan fazlasına ihtiyaç duyar; ihtiya
cı sonsuzdur. Dolayısıyla, dogal sınırlarnalara tabi, sistemin te
rimleriyle "kıt" olan her şey ve aynca daha fazla üretim için
üretim araçlannın vazgeçilmez önkoşulu olan her şeyin, bizim
ki gibi bir ekonomik sistemde, yalnızca bir tür kontrol altında
tutulması yetmez; aynı zamanda tekelci kontrol altına alınması
gerekir. Kadıniann ve topragın durumunda, bu kontrol çabası
bir tekel çabası haline gelir, çünkü her ikisi de tehelleşebilir.
Topragı, onun içindeki zenginlikleri ve kadınlan kontrol eden
kimse, onlann kullanımı üzerinde, ihtiyacın, daha iyisinin ya
da doganın zorlamasıyla geri kalan her şeyin tabi oldugu bir te
kel uygulayabilir. Tekelcinin tekeli serbesttir ve amacı bolluk
içinde yüzmektir; sanki "kıtlık" yokmuş gibi, sanki istendigi
kadanna ulaşılabilirmiş gibi. Tersine, başka herkes için suni bir
kıtlık yaratabilir ve bir ürünü ya da kaynagı başka birinin kar
şıtayabilmesini imkansız kılacak şekilde pahalı hale getirebilir
ve kadınlar ve toprak ö meginde oldugu gibi, tekelcinin dışında
hiç kimse üretim yapamaz. O halde, rekabetçi bir sistemde, her
biri ötekini erken davranıp önlemek için tekelci olmaya çalış
malıdır. Dahası, şu anda kullanamayacagı şeylerin tekelini bile,
bir rakibin kullanmasını engellemek için elde etmek için çaba

sarf etmelidir. O halde, kadınlar ve toprak üzerinde mutlak bir
tekel kurma çabasıyla başlayan tekelleşme kadınlar ya da top1 59

rak gibi, başka her türlü şeye de uzanır ve tekelci, "hayat veren
yaratıcı" olarak görünmeye devam eder.

Tekel �iddet demektir:
"Ilkel birikimin" sürdürülmesi
Bu süreç sermayenin kendisine ulaşır ulaşmaz, sanki bu üre
tim tarzının tarihinde tekel yeni bir şeymiş, "son evresi"ni n
bir özelligiymiş gibi birden tekelin v e " tekelci kapitalizm"in
tehlikesi hakkında kaygı duyuldu. Yine de, Avrupa'nın bir za
manlar tekelsiz oldugu söylenen sözde "rekabetçi kapitalizm"
evresi tarafından karakterize edildigi gerçegi, liberallerin bizi
inandırmaya çalıştıgı gibi bunun kapitalizmin " tipik" ya da
"otantik" özelligi o ldugunu kanıtlamaz. Birincisi, bu evre
Üçüncü Dünya'da hiçbir yerde yaşanmamaktadır ve nedeni,
bu bölgelerin kapitalizme " henüz" "entegre" edilmemiş olma
lan degildir. Ve ikinci olarak, Avrupa'daki rekabetçi kapitalizm
bile tekelden uzak degildi; sadece sermaye yogunlaşması yok
tu. Sözde "özgür ve kusursuz rekabet" denen bu evreden ön
ce, "rekabeti" olanaklı kılan koşulları oluşturan başka bir sü
reç, "ilkel" ya da ''ilksel birikim" süreci yaşanmıştı; keşke hızla
gelip geçse ve bir tek Birinci Dünyada yaşanmış olsaydı.
Bir gözlemi ya da eleştiriyi önceden belirtelim; ne tekelin
oluşumu yenidir, ne de "ilkel" birikim sadece geçmişe ait bir
şeydir. En azından 18. yüzyıldan bu yana ölü oldugu söylenen
şey, aslında dünyanın her yerinde en sadık eş olarak yaşamak
tadır. Buna, kapitalist olmayan (Frank) degil, fakat bilhassa ve
üstüne basarak kapitalist "kesintisiz ilkel birikim" adını veri
yorum. Bizleri sadece bu sürecin uzun zaman önce tamamlan
dıgına degil , aynı zamanda özünde Orta Çaga ait "karanlıga
gizlenmiş" "acımasız güç gösterisi''nin ürünü olduguna ikna
etme çabası harcanmaya devam eder. Elbette bu durumda suç,

18. yüzyılda sanayinin doguşuyla başlamış oldugu kabul edi
len kapitalist üretim tarzının üzerine yıkılamaz. Kadınların,
"cadılann" ve sömürgelerin (degişmeyen) kaderi , bu acımasız
sermaye birikimi biçimine özgü bir şey olarak degil, a ma daha
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çok "yabancı zihniyetlerin" ya da "feodal geleneklerin" bir dı
şavurumu olarak görülür. Bu görüş açısından, yine de, onlann
ne yabancı ne de reodal olması , daha dogrusu yerli ve çok mo
dern olmaları can sıkıcıdır. "Ilkel biri kim", o halde, üretim
tarzımızın tarihsel ve çagdaş bir zorunlulugu olarak ve dünya
çapında işleyen bir süreç olarak görülmelidir.
Gerçek çok basit: "llkel" birikim süreci, her şeyden önce,
kadınlan ve maden kaynaklanyla birlikte topragı sermayenin
tekel iktidarına zorlamak için verilen mücadeleyi anlatır.
Böyle bir sürecin, banşçıl olması ihtimali düşüktür. "llkel
birikim" yöntemi, nerede, ne zaman ve kime karşı olursa ol
sun soygun amacıyla hareket eden, "ekonomik olarak" zorun
lu, politik olarak mümkün ve teknik olarak uygulanabilir açık
şiddettir. Gördügümüz gibi, kadınlara ve topraga karşı bu
yöntemin kullanılması kaçınılmazdı; bugün de kaçınılmazdır,
çünkü servetin üretilmesi onların kontrol edilmesine baglıdır.
Bu, ilk ve en başta, topragın eski mal ikleri ve dölleme eylemi
ni düzenleyen güçler, ardından köylüler, kadınlar ve sömürge
lerio halklan üzerinde iktidar sahibi olmak demekti. Yagmala
ma, yakıp yıkma, şiddet, tecavüz ve adam öldürme o günden
beri sona ermedi.
Ozellikle sömürgelerde yaygınlaşmış olan ücretsiz çalrşma
nın diger biçimlerinin yanı sıra, bu sürecin en önemli ürünü
çagdaş ev içi emektir (bkz. Bock ve Duden). "Cadıdan ev ka
dınına yolculuk" birkaç yüzyıl aldı. Kadın "cadaloz" olarak,
sozde engel tanımayan "Seytani dogası" ile hatırlanınaya baş
ladı. Bu, daha sonra "dogayı zapt etme" amacıyla kadınlara
karşı atılan her adımı mazur gösterdi. Mücadele edilmesi ve
sonra da hükmedilmesi gereken "doga" , bu yüzden ilk önce
keşfedilrnek zorundaydı (G. Becker, C. Honnegger, A. Dross).
Kadınların mutlak doğa olması ve
kadına yönelik tahakkümün şiddeti

Bu sürecin nihai ürünü olan ev kadını, evcilleştirilmesi karşılı
gında herhangi "bedel" ödetmez ya da " topluma" yeniden ka1 61

bul edilmek için ayak diremez. Tam tersine, kadın sadece "do
ga" olarak kalınakla yetinmez, "gerçek dogasını" bulmuş ol
maktan dolayı da minnettarlık hisseder. Ister "fahişe" isterse
"azize" olsun, uysal olsun ya da olmasın, kadın, kadın olarak,
yani "dog;a" olarak kalır.
"Doga" olarak muamele gören siyah ya da öteki insaniann
tersine, her koşulda her zaman "doga" sayılan yeryüzündeki tek
insanlar kadınlardır. Bu ideolojinin dogal temeli onların döl
verme kapasiteleri, yani çocuk dogurma yetenekleridir. Kadın
lar adeta bu kapasitenin dogal tekeline sahiptirler. Bu onları ,
yerkürenin neresinde yaşadıklarına, siyah ya da beyaz, zengin
ya da yoksul, uşak olup olmadıkianna bakılmaksızın, yaşadıg;ı 
mız sistemin doguştan ölümcül düşmanlan kılmaya yeter. Yaşa
dıgımız sistem, bir tek erkekler tarafından uygulandıgı ve ser
mayenin kontrolü alımda oldugu zaman tekeli hoş görecektir.
Esasında, kadınlar kendi dogalarından yoksun bırakıl mış
oldukları için, "doga" olarak nitelenrnek ve muamele görmek
zorundadırlar. Çünkü, kendi dogal güçlerini dog;aya aykırı bir
biçimde kontrol etmelerine fırsat verilmez. Kadınları dcrgaya
çevirmenin arkasındaki evrensel teşvik, günümüzün üret im
tarzının mutlak ekonomik ö nkoşulu olmasıdır ve bu teşviki
öncüllerinden ayıran özellik budur. Kadınlar üzerindeki ataer
kil denetimin bundan önceki sistemlerde görülen, degiş-tokuş
ve zorla alıkoyma, evlilik kuralları ve akrabalık sistemleri gibi
çeşitli biçimleri, şimdi yürürlükte olan denetim mekanizmala
nnın keskinligine, aşırılıkianna ve kesinligine hiçbir zaman
erişemediler. Bu denetim biçimlerinin küresel yayıl ımından
bahsetmiyorum bile. Üstel ik bu yayılma herhangi bir sözde
"kurtuluş" hamlesince degiştirilemeyen bir gerçektir.
Eger "ilkel" birikim başkalannın emeginin, ürettiklerinin ve
çalışma yeteneklerinin yagmalanarak ele geçirilmesi anlamına
geliyorsa, kadınlar ömegi, neden bu süreci tarihsel olarak so
na erdirmenin mümkün olmadıgını ve neden kapitalisı üretim
tarzı varoldugu sürece devam edecej!;ini gösterir. Kadınlar top
rak degil, insandır. Topraga el koyma ve sahiplenme gibi tek
bir eylem, prensip olarak, topragvı ebediyen elde tutulması
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için yeterlidir. insanlarla ilgili meseleler ise bu kadar basit ola
maz. Onlardan emeklerini, ürettiklerini ve kapasitelerini sö
küp alma yeteneginin kuşaktan kuşaga ve hatta günden güne
yenilenmesi gerekir. insanlar üzerindeki kontrol, tekrarlanan
soygun ve zor tekeli, direniş karşısında devamlı olarak tesis
edilmek, sürdürolrnek ve dayaLılmak zorundadır. En yakın,
do&rudan, sözde uekonomi dışı zorun" şimdi dolaylı , "yapı
sal", sözde ekonomik zora" teslim olduguna ve bu "ekonomi
u

dışı" safhaclan geçmiş olan insaniann şimdi başkalan tarafın
dan zorlanmak yerine kendi kendilerini çalışmaya zorladıkları
savma inanmamız beklenir.
Şiddetin bu yeni biçiminin epeyce açık olmasına karşı lık, es
ki biçiminin onun tamamlayanı olarak, muhtemelen başka kı
lıklara bürünmüş halde devam ettigi de açıktır. Yalnızca aileye,
okula, silahlı kuwetlere, cezaevlerine, günah çıkarma eylemine
ve doktor muayenehanderine bakılması yeterli olur. Kısacası,
dogrudan zor, hem ruhsal hem de fiziksel olarak bütün ögre
nim ve tedavi kurumlarında uygulanır. Potansiyel isyankarhgın
basunlabilmesi için çocuklar "layıkıyla yetiştirilmek" zorunda
dır. Isyanlar daima insaniann soyulmakLa oldugu yerlerde bek
lenir; özellikle Üçüncü Dünya'da ve kadınlar arasında. Bu yüz
den, bu insanlara en baştan itibaren şiddet kullanmama rikri
telkin edilir; bu yaklaşıma göre insanların hem başkalarını hem
de kendilerini herhangi bir şiddetten sakınmaları gerekir. Hiç
kimse kadıniann dogrudan şiddet kullanımına yönelik duruş
lanndan daha fazla önemsenmeye deger bir ilişkiye sahip degil
dir (Üçüncü Dünya için , bkz. Franz Fanon ) . Kadınlar, hem
başkalarına hem de kendilerine yönelik şiddete ilişkin derin
kaygı duyar. Fakat bu hemen hemen "doguştan" gelen açık şid
det korkusu "do&al" degil, yüzytllar süren ve kesintisiz biçimde
sürdürülmüş olan hadmlara karşı savaşın sonucudur.
Bu savaş sürer; çünkü, yaşadıgımız sistem içerisinde kadın
ların dogurganhklan üzerindeki öz kontrolleri korkunç bir
tehdit oluşturur. Kadınların çogunun başka herhangi bir kapa
site, çalışma eylemi ve ürün üzerindeki kontrollerinden mah
rum kalmalarının nedeni de budur. Bir alanda özgür irade
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(self-determinationJ deneyimini yaşar yaşamaz, digerlerinde
de yaşama zevkini ya da yetenegini elde edemezler mi? Bu ne
denledir ki, her durumda, bütün kadınlar çocuk dogurma ya
şında olsun ya da olmasın lar, sanki bir rahimmiş [ ute rus 1 gibi
muamele görürler.

Suni toplumsal cinsiyet
Hiçbir siyah ya da beyaz erkek, bu derece bir şiddetle ya da
kökten ve kayıtsız şartsız biçimde "dogaya" tahsis edilmiş ol
ma gibi bir durumla karşı karşıya kalmaz. " Doga" olarak ta
nımlanan siyah erkekler de dahil olmak üzere, her bir erkege
bir kadın üzerinde mini-tekel verilir. Büyük beyaz erkek gibi,
küçük beyaz erkegin de "doga"nın bir parçasına, sanki "do
gal" mülkiyeti ya da "sömürgesi" gibi, hakim olmasına izin ve
rilir. Hatta siyah erkege bile "dogasının dogası" verilir. Bir er
kek için, sermaye şöyle dursıın, toprak ve aletlerden yoksun
bırakıldıgında bile, garanti edilen şey bir kadındır. Kadının gö
revi, elinden alınmış topragın, yitirilen menkullerin, kaybedil
miş özgur iradenin ve sömürü deneyiminin yerini alarak hiz
met etmektir (bkz. K. Theweleit) .
Tarihte, cinsler arasındaki dogal farkı bizimki gibi acımasız
ca ve sistematik olarak genişleten, çarptıran ve kullanan başka
bir toplumsal düzen yoktur. Bu "düzen" ilk önce dogal cinsleri,
suni bir toplumsal cinsiyete dönüştürdü, erkeklerden "erkek
ler", kadınlardan "kadınlar" yarattı. Aslında "erkekleri" "insan
ırkına" ve kadınlan da sadece bir cinse çevirdi. Cins meselesini
önemli bir toplumsal sorun, daha dogrusu, genel sınıf meselesi
haline getirdi. Aynı zamanda, deri, saç ve göz rengi, biçim, bü
yüklük ve fizik gibi dogal farklılıklann her birini toplumsal so
runlara dönüştürdü . Ve nihayet, bu farklılıkları yarattıktan
sonra, ekonomik bakımdan sömürülebilir duruma getirmek
için onlan yeniden "dogal" ilan etti. Hatta, din, ulus ve bölge
gibi. toplumsal farklar bile "dogal" farklar haline getirilerek
toplumsal sorun oldular. Bu biyolojicilik, biyolojiyi toplumsal
bir meseleye ve toplumu da biyolojik bir meseleye dönuştürdü .
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Erkekler, kadınları küçük düşürerek ve kadıniann küçük
düşürülmesine razı olarak, kendilerinin küçük düşürülmesine
alet edilecek vekaletnameleri imzalamış oluyorlar.
Bu odada, burasının hakimlerin, doktorların, kadrolu sekre

terlerin, emlakçıların yaşadıgı yer oldugunu düşünerek, en iyi
kıyafetl eriyle ot u rdu lar... Iki uslu erkek orada oturmuştu,
kendilerini vazgeçilmez sayan iki erkek, kendilerini idarenin

eşit ortakları olarak gören iki erkek, tamamen özgür old ukla
rına inanmış iki erkek...
Ustabaşı bi rden yanında

beli rdiginde bedenine buz gibi bir

soguk yayılmaya başladı; personel bürosuna çıkarken, işten
çı karma belgesi verilirken buz kesmişti. O anda, sahip oldugu
her şeyi, işini, evini, kansını, çocuklarını, hatta hayaunı on·
dan alabi leceklerini fark etti. (G. Fu chs,

Der Arbeitslose)

Işsiz erkek, ücretsiz bir işçidir. Ücretini yitirdigi zaman, "er
kekligi " , "insanlıgı" , kendisine garantilenmiş olan "ikinci
cins" hakkı, "dogası" ve sahibi oldugu ev kadını kaybolur. Biz·
zat kendisi " dogalaşır " , "evcilleşir" , bir tür "siyah"a dönüşür
ve bir zamanlar üzerinde durdugu "toprak" haline gelir.

Kadınlardan ve sömürgelerden
rant sağlayarak "doğanın" sömürülmesi
"Doga" ucuz, hatta bedavadır. Emegine karşılık ücret, ürenik
lerine karşılık bedel talep etmez. Ihtiyaçlan yoktur ve yenilen·
rnek zorunda degildir. O, "zoraki doga", zorla sömürüye tabi,
küçük ve büyük tekelcilerin "gayri menkulü"dür.
Doga ve "doga" üzerindeki tekel ile, yeryuzu üzerindeki en
degerli ve yeri doldurıılamaz şey olan canlı iş gücıl, insanlar ve
dogal kaynaklar, aynı anda, en degersiz şeyler haline gelirler.
Onlara ait "kıtlık", doganın bollugu, istege baglı olarak üreli
lebilir toplumsal bir bolluk olarak ve sırf "istege baglı olarak
tüketilebilen ve yok edilebilen madde" olarak görünür. Hiçbir
"deger" taşımaz, çünkü paraya mal olmaz. Hayat deg,il, ama
para bir deger taşır. Ekonomimizin dehşet verici manugına ka1 65

lırsa, "şiddet vasıtasıyla üretim yapan insan kendi ait oldugu
türe de sırf hammadde gibi davranır" (G. Anders).
Şiddet gerçegi dış görünüşten öze dogru gider. Şiddete du
yulan gereksinim, analizierin tepeden tırnaga degiştirilmesi
demektir: Hammaddeler bulunmaz, insanlardan çalınır. Er
kekler hammaddeleri çalarlar, çünkü, dogrudan ihtiyaç duyar
lar. Kullanım-degeri o denli yüksektir ki, asla karşılıgı ödene
mez. Yaşadıgımız sistem, bu konudaki en sınırlı deneyin bile
altından kalkamayacak durumda. Esas itibariyle, bu kullanım
degeri para olarak ifade edilemez. Bu nedenle, hiçbir degere,
degişim değerine sahip değilmiş gibi ele alınır. Değeri ödene
mez; çünkü, "ekonomi-dışı" doğadan sayılır. O halde, çalın
mış ürünler ve emek hizmetleri, "dogalan geregi" "değersiz"
degillerse de, toplumsal ballımdan deger biçilemezdirler ve degi

şim değerleri yolnmış gibi hor kullan ı l ırlar ( "ilkel" birikim).
Bu "deger taşımaya n" maddeler, sadece biriktirildikten ve
ücretli emek aracıhgı ile degere dönüştürüldükten ("degerlen
dirme", "va lorisation") sonra çogunlukla Birinci ve Ikinci Dün
yada (mümkün olan en yüksek değerde) mübadeleye tabi olur.
Metalara toplumsal olarak yüksek değer biçHmesi, degişim 
degeri ne ya da fiyata sahip olmaları, dolayısıyla, üretimleri
için gerekli emege mümkün olan en düşük degerin biçilmesini
ve metanın "degersizleşmesini" ("de-valuation") getirir. Bu
yüzden özellikle ücretli emekten önce gelen ya da ona eşlik
eden emege karşılıgı asla ödenmez. Ü stelik, mübadele edilme
yip çalınan bu emek, karşılıgı ödenmediğine göre , dogrudan
ya da dalaylı bir zora dayalı olarak çıkarılmalıdır; aksi taktirde
üzerine düşeni yerine getirmeyecektir.

.
Deger teorisini tekrar ayakları üzerine oturtmanın bir yönte

mi de, neredeyse unutulmuş olan rant teorisini formüle etmek
tir. Rant ekonomisinde söz konusu olanın, gayri menkule ben
zer biçiminde kadınların ve sömürgelerin tekeline dayalı muaz
zam bir kapitalist rant elde edilmesi oldugu açıkça görülür.
A ksine, karşılıgı ödenmeyen emegin rant olarak ele geçiril
mesi sürecini inceleyen sınırlı sayıda girişim, kapitalizm önce
si rantın ortaya çıkışını temel aldı (örneğ i n , C. Meil lasso166

ux'nun ortaya auıgı "emek rantı" kavramı). Bu emek, emek
olarak tanınsa da, karakteri yanlış anlaşılır. Bu tür emegin te
mel özelligi ve gerçek varoluşunun temeli, sermaye birikimine
girmiş olması gerçegidir. Ataerki'ni sermaye ilişkisinden ayn,
kapitalist "olmayan" bir "çifte" sistem biçiminde gören çok sa
yıda feminist de bu noktayı gözden kaçınr. "Radikal" feminist
lere göre, erkek kansını bir kez sömürdükten sonra ekonomik
süreç sona erer. "Sosyalist" feministler ise, ücretsiz emekten
arınmış biçimde (çogunlukla ev işi) varalamayacak olan siste
mimiz için ücretli emegin taşıdıgı önemin çok göreceli oldu
gunun hila farkına varahilmiş degiller (PROKUda; Fransa'da

Questions Feministes; ve Ingiltere'de Sosyalist Ekonomi Konfe
Capital, Class and Feminist Review'da yapılan

ransı yayınında

tartışmalara, özellikle Datar'a bakınız). Ekonomi, çogunlukla
sanıldıgı gibi, sadece evde meydana gelmedigi gibi, sadece ha
neden aynldıgı noktada da başlamaz. Ücretli işçiler işgücünü
sadece elde etmekle yetinmemeli , bir yandan da sürekli olarak
tüketmelidirler. Bir erkek, çalışma yetenegini, yani karısı tara
fından üretilen ran u , gelişi güzel istif edemez ; bu rantt taşıma
�ının amacı, ücretli emek sürecinde, mümkünse hepsini bir
den harcamaktır.
Kad ınlardan ve sömürgelerden elde edilen ran t , merkeze
transfer edilir ve ücretli emek sürecine girer. Aslında, bu, süre
cin mutlak önkoşuludur. Sömürgelerde üretilen ve buradaki
ücretli emek sürecinde kullanılan ürünler de, ücretli işgücü
nun kendisi de, ücretsiz emege (özel olarak ev içi emege) el
koydu�u ve içinde bir tür rant Laşıdıgı için var olabilir (Benn
holdt-Thomsen, Werlhof) .
Öyleyse, ücretli işçiler tarafından yaratılan anı-deger. kesin
likle ücretli işçinin katu� ek degerden daha fazla bir de�er ta
şıyan bu rant unsurunu içerrnelidir. Başka bir deyişle, kar da
esasında bu ranuan oluşur. Doguştan sahip olduklan nitelik
lerle yeryüzü üzerindeki en bereketli ve zengin grubu oluştu
ran kadınlar ve sömürgeler bu yüzden, "dogal olarak" ve zo
runlu biçimde en yoksullara dönüşürler.
Zorla çalışurma ile aynı anda gerçekleşen çalışanların yarat1 67

ugı rantın soyulması süreci, çagdaş kapitalist " ilkel" birikimi
oluşturur.
Ekonomi "dogallaşır" ve doga "ekonomileşir". Bu baglanu
ların ve ilişkilerin tersine çevrilmişligi olgusunu ihmal etme
mizin kaçınılmaz sonucu, ekonomicilik ile idealizm arasında
bir ileri, bir geri mekik dokumamızdır.
Demokrasinin, mübadelenin, endüstrinin ve ücretli emegin,
vazgeçilmez temellerinin tam karşıtları oldugunu fark ettigi
mizde, sistem birden bire epeyce farklı görünmeye başlar. Ar
u-değer, değer, meta, kcir: Bunların gerçekte nasıl meydana
geldigini kim düşünmüştür ki? Bizim "gelişmiş toplumumuz"
gerçekte kimdir ya da nedir?

Toplum kavramı: "Toplum"
anlamına gelen şeyler
Her şeyden önce, toplum kavramının, kapitalizmin egemenligi
altında, bütün insanların evrensel beşeri örgütsel formu anla
mındaki toplum ile hiç ilgisi yoktur. Insan olma hasebiyle aiıla
yabilecegimiz herhangi bir şeyle ilişkili degildir. B.a hsedilen
toplum tahayyülü daha ziyade, insan gruplannın ortak keseni
olmasına karşın yer yer farklılıklar gösterir, ama en başta, in
san-olmayan şeyleri ve doğayı bile "toplum" olarak adlandırır.
Sermayenin du ruş noktasından hareketle, sermayeye kar üre
ten her şey, yani neye mal olursa olsun sermaye olmayan her
şey üreticiler ve tüketkilerin hepsi "toplum"dur ya da en azın
dan öyle muamele görür. Başka bir deyişle, " toplum" , değişim
degeri taşıyan ya da pazarda kapitalizmin egemenligi altında
evrensel eşdeğer olan parayla mübadele edilebilir her şeydir. Bu
"her şey", üretim sürecinin pazarda (mallar ya da işgücü pazarı
olsun) meydana çıkan bütün "çıkular"ı, yani metalarıdır, diye
biliriz. Bu, tüketici mallarını, sermaye mallarını, parayı ve in
sanlıgın işgücü yani bir meta olarak görülen kısmını ve doga
nın meta olarak görülen, yani ya satılabilir ya da saulmak zo
runda olan; dönüştürülmüş olan ya da dönüştürülmeyi bekle
yen kısmını içerir. O halde, alınmak ve saulmak zorunda olan,
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bir fiyatı olan ya da fiyat biçilen her şeye toplumsal bir karakter
atfedilir ve metanın fiyatı ne kadar yüksekse "toplumsal" ka
rakteri de o kadar belirgin olur. En pahalı şeyler, başka nilelige
gerek duymaksızın, kayıtsız şartsız toplumsaldırlar. Son tahlil
de, ya para ya fiziksel üretim aracı ya da sermaye-yogun yön
temler alunda yapılan bir ürün olarak sermayenin kendisidir.
Tek tek insanlar, sırf insan olmalan nedeniyle "topluma" ait ol
mazlar. Çünkü birey, ancak sermayeyle (para) ve genelde meta
lada ilişkiye girmeyi istedigi ve bunu yapabildigi ölçüde "top
luma" ait olabilir. Birisinin "toplumsal bakımdan" raydalı ya da
gerekli vb. olarak, "insan", bir şahıs, bir birey, yurttaş ya da öz
ne olarak tanımlanmasının ölçüsünü, yani toplumsal kimligi
nin derecesini belirleyen basit anlamda varolması gerçegi degil,
sermayeyle girdigi ilişki, üretim araçlan üzerinde sahip oldugu
kontrol ve sahip oldugu mülkiyetin ya da maliann derecesidir.
Sonuçta yalnızca bir kapitalist hakiki ve tam bir insan olabilir
(Schumpeter) ve ..gerçek" toplum nihayetinde girişimcilerden
oluşan topluluktur. Bir kişinin kapitalizm içerisinde "insan"
olarak tanımlanıp tanımlanmayacagı ve ne dereceye kadar ta
oımlanacagı böylece kendisinden daha fazla şeye ve "toplum
sal" şeylere yani sermaye, para ve metalara baglıdır. Bu şu anla
ma gelir (ve burada şimdiki baş aşagı olmuş hali özellikle net
leşir): Baştaki "toplumun" "ne" oldugu sorusuna gelince "ne"
ön plana çıkar ve "kim" ikinci planda kalır. Doga kavramının
tersine, toplum "bir şey"e ve doga " bir kimse"ye dönüşür.
Bloch'un metanın "kadavramsı" nitel iginden, yani geçmişte
canlı olan emekten elde edilmiş "ölü" emegin en üst ifadesini
(sermaye) oluşturdugu bir toplumun ölüseviciliginden bahse
derken kasteuigi şey budur. Bu arada, canlı emek, insan degil
de, sanki bir hayvan, bitki ya da madenmiş, bir "dogal" mad
deymiş gibi, kadavranın doymak bilmez bedeniyle birleşir.
Gördügümüz gibi, kapitalizmin egemenliginde "doga" aslın
da, herhangi " iyi" bir şey ifade etmez. Daha çok, degerlenme
sürecine girdi olarak atılmayı bekleyen herhangi bir ögeye kar
şılık gelir. Çünkü o "doga"dır ve ücretten muaftır. Buna karşı
lık, toplum kavramı sadece pek az insana uygulanırken, bütün
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"çıktıları" gittikçe daha çok kapsayan bir hal alır. Hakiki "top
lumsal" ve "beşeri" anlam taşıyan yegane şeyler olan maddi
mallar, degerli ve "haklı olarak" pahalı ve dolayısıyla yüceltil
mesi meşru şeyler haline gelirler. Doğa kavramı, bütün insanla
n ve onların emeğini kapsayacak şekilde ileriye doğru genişler
ken, öte yandan toplum kavramının insanlar ve onların doğayla
ilişkileri de dahil, meta (şey) olabilen ya da meta haline getirile
bilen her şeye uzanması , bu sistemi digerlerinden ayıran özelli
ğin, yani doğa ile insanların hor görülmesinin temelini oluştu
rur. Hatta bu, sömürülenlerin bile kendilerini ayıramadıkları
bir duruş noktasıdır; bu sistem içerisinde "insan" olmak isteyen
herkes dogayı ve diğer insanları, özellikle de sömürülenleri, da
ha az " topluma", metalara ve paraya sahip olanları küçümse
rneyi öğrenmelidir. Bu nedenle, yoksulları, kadınları, siyahları,
yaşlıları, çocukları, "asosyal" olanlan küçük görmeye başlama
ları gerekir. Onlar "yukarı" bakan vakarlı ve ateşli bakışlarının
tersine, kendi öz "doğallıkların ı", yoksulluklarını, karılarını.
bedenlerini ve duygularını yadsımak ve kendilerini onlardan
kurtarmak için "aşagı doğru" devamlı kuvvet uygularlar. -lki
büklüm fakat aşağıya doğru bastıran bisikletçilerdir. Onlar ırk
çıdır, cinsiyetçidir, takınulı hijyenikür, aşk bekçisidir, rasyonali
tedir; üstün nitelikli olanlan emrinde olanlarla birlikte otoriter
dir ve sıkıştınldığınd� ise faşisttir. Kapitalistler gibi, asi "doğa"
karşısındaki şaşkınlıkları kaçınılmaz olarak ona karşı fanatik
bir düşmanlığa dönüşür. Onlara göre; doğa (sermaye olmayan)
bir "kişi" olma ya da haline gelme mücadelesinin önünde en
geldir. Kadın, siyah, işsiz ve Üçüncü Dünya hareketlerinin var
lığı, bu nedenle, "doğal felaketlerle" akrabadır. Sadece "insan" ,
beyaz adamı hedeflerine ulaşmaktan al ıkoymakla kalmazlar, fa
kat aynı zamanda onu geriye, çok zaman önce geçtiğine inandı
ğı doğanın fethedilmesinden önceki çağa doğru iter.

Makinenin "insanlığı"
Sermayeye göre, eğer büW11 insanlar "doga", yani gayrı insan
olmaya meyilli ise o halde, birilerinin "insan" olma umutlarını
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beslemelerine imkan tanıyan ve digerlerine tanımayan maddi
ilişkiler nelerdir? Bu yanılsamanın asıl kaynagı ücret ilişkisi ve
bu yanılsamayı paylaşanlar ücretli işçilerdir. Sendikalann ve iş
çi hareketlerinin önceki tarihinin özünde erkek ücretli işçilerin
"insanlar" olan kapitalistler tarafından insan olarak tanınma
mücadelesi olup olmadıgı ve ne boyutta oldugu il ginç bir araş
urma konusu olabilirdi. "Insan hakları" en azından o zaman
dan beri "özgür, eşit ve kardeş" ( ! ) sayılan beyaz erkek ücretli
işçiyi içerir hale geldigine göre, bu mücadele besbelli ki başarı
lar elde etmiştir. Oy hakkını ilk elde edenler anlardı ve belli bir
yaştan sonra (suçlu, deli ya da devrimci olmadıklan sürece) re
şit, sorumlu, oy verme hakkına sahip yurttaşlar, sözleşme im
zalamaya ve mülkiyet sahibi olmaya muktedir sayılırlar. Bu gibi
haklardan, dünya nüfusunun çogunlugunun (kadınlar, halta
ücretli işçiyken bile, siyahlar ve ücretsiz işçiler ve çocuklar) ya
rarlanması ya çok fazla gecikmeden sonra gerçekleşti ya da hiç
gerçekleşmedi. Onlar suçlular, deliler ve devrimcilerle eşit dü
zeyde muamele gördü ve görüyor. "lnsan hakları" , yine de, iş
çilerin işten çıkarılacagı yerlerde hep askıya alındı. Ücretli işçi
lerin kapitalistler gibi "insan" olarak kabul edilmek için verdiği
mücadele, o halde, bi rkaç nedenden dolayı yanıltıcı bir müca
deledir. l lhönce bir azınlıkta (ücretli erkek işçiler) sınırlıdır ve
başarı umudu bundan dolayı eşit derecede sınırlıdır. Sendikalar
genellikle eski ü cretli işçileri , işsizleri ve üyelerinin eşleri gibi
ücretsiz işçileri temsil etmeyi hala reddediyor; ömegin küçük
Alman kasabası Erwitte'de bir fabrikada oldugu gibi bunlar ta
lep etse bile. lhinci olarah, sadece ücretli çalışma ilişkisi evren
selleşlirilmekle kalmaz, fakat bir süre için, hem niteliksel hem
de niceliksel olarak ve anan hızda ricat durumu söz konusu ol
maktadır. Ücretli işçilerin çogunluğu kalıcı istihdama sahip de
ğildir; " geri dogaya" sepetleme, "kadınlaşma " , "evcilleşme" ,
�evkadınlaşma", "marjinalleşme" yaşanıyor. B u durum, önceki
kazanımiann nasıl egreti ve geri alınabilir oldugunu resmeder.
Son ve muhtemelen en temel olanı, ücret ilişkisinin kendisi,
hem kapitalist hem de ütopyacı anlamda "insan" olma olasılıgı
nı ya tamamen engeller ya da ona giden yolu gizler.
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"Topluma" ail olma yanılsaması Ocret yanılsaması, "cepteki
paradır" (Selma james). Başka herhangi bir şeyden daha açık
insanları farklılaştıran şey, " metaların kraliçesine" (Marx) sa
hip olmak ya da ondan yoksun olmaktır. Ü cret işçilere, öte
yandan, sadece kendilerinin Ocretli işçi olarak, gelecek kuşak
lar ve ücretsiz çalışan ev kadınlarının da hayatta kalabilmeleri
için ihtiyaç duyulacak kadar meta almalan için verilir. Ü cret
ler bu nedenle mfızmin olarak bir müteşebbisin "insani" nite
ligine yaklaşmaya bile yetmez. Bu nispi "insanlaşmanın" kapi
talist anlamda dehşet verici karakteri, terimin "gerçek" ya da
ütopyacı anlamı içinde bir kişi olmanın tam karşıtı olması ger
çeginden kaynaklanır. Neden o zaman ücretli işçiler sadece
kendilerinin bir meta biçimine bürünmesini kabul etmekle
kalmadı fakat ugrunda mücadele etmeye deger bir şey olarak
gördü? Neden her şey yani sennaye birikiminin nesnesi olarak
"tarihin öznesi" olabilecegine inandılar ve hala inanıyorlar?
Bu nesne statüsü, sırf "sosyal" dendigi için, "dogal" olarak görülmeye devam etmekten gerçekten daha iyi miydi?

.
"Sosyal" nesne, yine de "dogal" olmaktan daha iyi sayılabi

lir. Çünkfı ücret iktidar, sermayenin üzerrnde bir iktidar degil
ama, "dogal" nesneler ve özel olarak kadınlar üzerinde iktidar
saglar. Ü cretli işçilerin kendilerinin yabancılaşmasını, bir meta
yani bir şey, bir nesne düzeyine indirgenmelerini hoş görebil
melerinin bir nedeni, muhtemelen ücretsiz işçilerin daha da
kötü durumda olmaları ve bir hiyerarşi içinde ücretli işçilerin
onların ıizerine yerleşmiş olmalarıdır. Her ücretli işçi, yabancı
laşurılması ve sömürütmesi karşılıgında tazminat olarak bir
kadına sahip olma hakkı ve teminatı, yani "dogal" bir nesne
olarak onu sömürıne hakkı alır. Bugüne kadar pek az ücretli
işçi, bu toplu olmayan pazarlıkla kazanılmış, ömür boyu ikra
miyeyi reddetmiştir; hatta bilakis "normal" ücretinin düşmesi
ni gerektirse bile. Ü cretli işin yanı sıra karısını da kaybetme
ihtimalinin, düşük ücret, sömürü ve yabancılaşmanın bir ara
da olmasından daha büyük bir kaygı nedeni oldugu açıktır.
ldeolajik faktörlerle uyuşmayan , erkek ücretli işçilerin kapita
lizmde aslında " temel üreticiler" olmaması neden olabilir mi?
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Onlar, ölü şeyleri , "kadavramsı" metalan üretmeye mecbur
edilirler fakat kadınlan canlı işgücü üretir. Sermayenin işgü
cünde ilgisi nedir? Onun canlı olması gerçegidir. Sermayede
olmayan şeydir. Sermaye en hararetli ilgiyi metalara, işgücüne,
işçinin nesneleştirilmiş, tek vücut haline gelmiş, disipline edil
miş ve dolayısıyla az ödenen nesne görevine göstermez. Kur
şun işçilerin kendi özlerinin ve kimliklerinin, sahip oldukları
meta karakterlerine, emeklerinin " toplu msal" karakterine,
kendi "insanlıklanna" dayandıgına inanmaları için bu ödeme
yapılır. Fakat bu; bu "üretim" ya da daha dogrusu "yıkım" tar
zının aldatıcı olan yüzeysel görünüşünün tuzagına düşmek
olacaktır. Kendi işgüçleri ne kadar çok bir metaya dönüştürü
lürse yani istihdamlan ne kadar kalıcı olursa o kadar yüksek
ücret alacaklarına ; aslında, kendileri ne kadar çok metalar,
makineler haline gelirse, o kadar "insan" olacaklarına inanır
lar, inanmaları gerekir (çalışma disiplininin idealleri; prensip
leri, Puıitanizm ve işçi hareketlerinin örgütsel biçimleri).

Işgücünün çifte karakteri ve
evcilleştirilmiş doğa
Iş gücünün ikili karakteri, yani hem standartlaştınlmış meta
olma hem de canlı kuvvet/ doganın insan gücü olma karakteri,
kapitalist toplum kavramı ve onun altında yatan "gerçeklik"
tarafından gizlenir. Bunun yanında, yalnızca canlı işgücündeki
evcilleştirilmiş unsuru hesaba kaulır; insani anlamdaki dogal
hgı (Alfred Schrnidt) veya canlı olması gerçe� reddedilir. So
nuç olarak, ücretli işçi kendi öz dogasından boşanmış bir kişi
olarak görünür ve bu gayrı insan olarak sayılır. Tam tersine
ücretsiz işçiler (ve özel olarak kadınlar), kendi meta karakte
rinden yani kendilertni insan olarak damgalayan toplumsal ni
teliklertnden ayrılmış görünürler. Bu dış görünüş ve onun al
onda yatan "gerçeklik" , pozitivist anlamda, ücretsiz işçiler ve
özellikle kadıniann yanı sıra, en iyi kazanan işçinin bile eme
ıtnin karşılıgının ne kadar az ödendigini (ve onun ugruna ya
şamlarını verdiklerini) görmekten bizi alıkoyar. Daha da kötü1 73

su, bu şizofreni hali (sistemin sınırları içerisinde sınırlı kalan
bölünmüş bir varoluş da olsa) şu anlama gelir; bu sistem için
de "dogallık" ve "insanhk"ın gerçekleşebilmesi aslında hakiki
dogamızdan ve insan potansiyelimizden sapurma oldugunun
pek farkına varamayız.
Kendi realitesinin esasını bu şeylerde bulan şeyler, nesneleşti
riimiş ilişkiler, parçalara aynlmış emek, maddileştirilmiş emek
gücü, insan kınntılan ve yalnızca insanlıgın küçük bir grubu
nun "toplumsal" sayıldıgı ve "toplum" olarak muamele gördü
gü iddiası doganın kendisine de uygulanır. Toplum "doga" ve
"doga" da toplum sa}ılır. Insanlan ücretsiz olarak hayvanlar gi
bi sömürebilmek için onlara "doga" gibi muamele edilir.

Doğa karşısında "özgürleşme"
kapitalist üretim tarzının ölümü demektir
Tıpkı insanların ve çalışmanın toplumsal karakterinin yadsın
ması gibi, toplumun, insanlığın, metaların ve semıayenin do
gaya olan bagımlılıklan da yadsınır. Meta, isıege baglı olarak
sınırsız miktarda üretilebilir bir şey olarak ele ahiı ı r. Onu doga
nın üzerine çıkaran ve bu sınırlı ve sınırlayıcı varlıktan ayıran
şey, tam da bu "niteliktir". Ilerleme, yalnızca doganın (ya da
"doğanın") ele geçirilmesi, tahakküm ve boyunduruk altına
alınmasına dayanmai; son tahlilde, doğa ve onun kısıtlamalan
karşısında "özgürleşmeye", dogadan ve kadınlardan ve dolayı
sıyla hepsinden önce çocuk dogurma yeteneginden , sözde
ukıtlıgı" ile topraktan ve onun maden kaynaklarından bagım
sızlaşmaya da baglıdır.
Sermayenin yalnızca insanlan ve dogayı yok ederek kendisi
ni deger haline gelirebilmesi çelişkisinin aniaşılmasını bugüne
kadar gizleyen, ilerlemeye duyulan inançtı; yani, dogal sınırlı
lıkların nihayetinde "saP' sermaye ilişkileri ile aşılabilmesinin
mümkün olacağına duyulan inançlı. Yolculuk, bütün emegin
ücretli emege, bütün ürünlerin metaya, bütün çalınanların
mübadeleye, bütün dogrudan zorun dalaylı zora ve bütün in
sanların "özgür", eşit, oy hakkı olan yurttaşiara dönüşmesi
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dogrul tusunda bir tür evrim olarak görülür. Buna karşılık
Ü topyacılar, neredeyse tamamen makinelere devredilecek bir
etkinlik olan çalışmanın ortadan kalkmasıyla ugraşıp dunırlar.
Ü topyacı vaat, bu yüzden, tam ve evrensel toplumsaliaşmaya
ve dolayısıyla dogadan "kurtuluşa" yani dogadan ve onun sı
nırlamalanndan özgürleşmeye dayanır.
Bu evrimci yolun her engelienişinde "günahkar av partileri"
başlar. Şimdiye dek, savaşların ve krizierin nedeni, kapitalistler
degil de, "doga" , yani kadınlar, yabancılar, "ötekiler", komşular,
düşmanlar, Üçüncü Dünya olarak görüldü. Saf sermaye ilişkisi
ideali, "doga" tarafından engellenmeyen, bozulmamış ve onun
üzerine çıkanlmış bir roket gibi hızla yükselen bir şey oldu ve
bundan sonra da, muhtemelen sürekli araştırılan ama yine de
nesnel olarak imkansız bir ideal olarak kalacaktır. Eylem ve sü
reç olarak görülen, bu araştırma fahaL asla bulmama, kapitalist
üretim tarzının gerçek, güçsüz, bagıınlı karakterini oluşturur.
Doga karşısında özgürleşme bu üretim tarzının sonu ola
caktır. Onun "başarısı", ölümü demektir.
Aslında, süreç "reçete" idealden epeyce farklı iterler. Evren
selleşmekte olan şey. ücretli emek degil, ev işi ideal tipi ve üc
retsiz emegin diger biçimleridir. Sermayenin kar ve deger ka
zanma hırsı öylesine umutsuz durumdadır ki var olan doga ar
tık kafi gelmez. Sermayenin doymak bilmez ölü bedenini bes
Ieyebilecek bir canlı bulmak için, uzun süre önce yerini yeni
sine bıraktıgı iddia edilen "ilkel" birikim safuasının karakteris
tik yöntemleri olan soygun ya da dogrudan zorun daha çok
kullanılarak, yapay olaralı yaratılması gerekir. Dogaya hük
metme giderek azalan degil, anan bir sorun; dogaya hükmedi
lemeyecegi için degi l, fakat dengesi tahrip edilip yok edilmek
üzere oldugu için. Bundan böyle o denge olmayacak.
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ALT I N CI B Ö L Ü M

KADlN EM EG ININ G E LECEGI VE
KADlNA YöNELIK Ş I D DET
Veronika Bennholdt-Thomsen

Kadın emeginin kadına yönelik şiddetle ne ilgisi var? Burada,
yaşadıgımız toplumda kendilerini içinde buldukları çalışma
ilişkisi turlerinin defalarca durmadan zorla kadınlara dayatıl
dıgını savunacagım. Kadınlar söz konusu oldugunda, toplum
sal zor ilişkileri, basit bir şekilde ekonomik yasaların urünu
degildirler; bireyler tarafından uretilirler. Kadıniann her gün
yaşadıgı dogrudan, somut şiddet eylemlerinden çıkar. Bu bö
hlmde amacım, bunun kadıniann emegi üzerindeki etkilerini
ve nasıl meydana geldigini göstermektir.
Mevcut durum:

Baza genel tezler

Kadınlar mevcut krizlerden ilk ve en olumsuz etkilenenlerdir.
Bu, temelde iki biçimde gerçekleşir.
Birincisi , işsizliktir. Işsizlik olgusu, kadınları erkeklerden
daha hızlı ve daha büyük bir boyuna etkiler. Bir erkegin işten
çıkanlmasındansa, bir kadının işini kayheLmesi tercih edilir.
Faka t bu, vasıflı ya da iyi ücretli işleri kapsar. Buna karşılık,
"güvencesiz" istihdam denen, genellikle pis ve tekdüze işlerde
çalışan kadınların sayısı anıyor. Buna paralel olarak, daha ön
ceden tipik olarak kadın emegini kapsadıgı düşunülen alanlar1 77

da (bakıcılar, kreş çalışanlan, temizlik vb. işlerdeki uzman ve
idareci pozisyonlar) şimdi daha fazla erkek istihdam ediliyor.
Krizin kadınları mutfaga geri yolladıgı görüşü, bu nedenle öy
künün yalnızca yansını oluşturuyor. Erkeklerin gelirinin düş
mesi ve güvencesizligin artması, kadınları, koşulları ne olursa
olsun giderek daha fazla ücretli iş aramaya zorluyor.
I kincisi, kadınların ev kadını olarak ikincil kon umu, yani
nispeten güvenli işleri kaybetmeleri ya da onlara daha zor
ulaşmalan, giderek daha fazla kadını ev kadını statüsüne hap
setti. Fakat işin can alıcı yanı , ücretsiz ev kadınları olarak ve
güvencesiz ücretli işlerde ve düşük ücretli işlerde çalıştırılacak
olan kadınlar bu statüye razı ediliyorlar.
Kadınların ücretli işlerdeki egreti [precariousj durumları,
onlara ev kadını olmayı zorla dayauyor ve bu rol , işgücü piya
sasında güçsüzlüklerine temel o luşturuyor. Dolayısıyla ev işi
ile kadının ücretli emegi birbirini koşulluyor. Yapısal şiddet
unsurunu kapsayan şey tam da bu karşılıklı ilişkidir. Kadınlar
(erkeklerle aynı becerilere sahip olanlar bile) daha az kazanır,
daha kötü koşullarda çalışır (yanm zamanlı çalışma ve çakılı
sözleşme, "geçici işçi" vb.) ve daha pis v.e daha te�düze işleri
yaparlar, çünkü onlar ancak erkeklerin "aile ücretini" takviye
eden "ikinci gel ir"i saglamak için çalışırlar. Kadınlar düşük
ücretle ve düzensiz. işlerde çalıştıklan için, hele çocuklan da
varsa, tek başlanna, erkeklerden ekonomik anlamda bagımsız
bir biçimde yaşayamazlar. Kadınlar bu nedenle evlilige ya da
benzeri bir bagımlılık ilişkisine zorlanırlar ve bu, ikincil gelir
kazanan konumlarını sabitleşlirir.
Bu zor ilişkisinin kökeni nerede yatar? Ev kadını olarak ka
dınlarda mı, yoksa kadının ücretli çal ışmasında mı? Hangi
noktada yapısal şiddet açık şiddetin sonucudur? Neden kadın
lar şimdi yeniden ev kadını o l mayı, hem de daha büyük bir öl
çekte, sürdürüyorlar?
Kadınların ücretli istihdamının
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anlamı

nedir?

Batı toplumunda kadın emeği:
Iki tezat yaklaşım
Batı toplumunda kadın emeıi sorununu anlaşılması için iki
yaklaşım önerilmektedir: l) "kadın işgücü kapasitesi" yaklaşı
mı ve 2) "Kadın Emeginin Gelecegi" adlı Bielefeld Proje Gru
bunun geliştirdigi biçimiyle (benim taraftan oldugum) "zorla
çalışurma olarak kadın eme�i" ("Zukunft der Frauenarbeit").
Bu iki yaklaşım ı karşılaştırma niyetindeyim. Süreç içinde
kendi yaklaşımımı netleştirmeyi ve daha kesin olarak sınınnı
çizmeyi umuyorum.
"Kadının işgücü kapasitesi" yaklaşımı , Beck-Gernsheim

( 1981, 1976) ve Ostner (1978) tarafından aşagıdaki sorulara
yanJL vermek üzere geliştirildi: Neden kadıniann işgücüne ka
tılımı erkeklerden daha azdır? Neden kadınlar ekonominin
birkaç dalında yogunlaşırlar? Neden kadınlar genelde ücretli
işgücü içindeki en al ttaki mevkileri, yani mesleki hiyerarşi
içinde en düşük maaş ödenen ve en az degerli olanlan işgal
ederler? Bielefeld Grubu da bu sorularla ugraştı. Her yaklaşım
farklı yanıdar üretti.
·

Bu yaklaşım, cevap anahtarını kadın emeginin muhtevası,

mevcut faaliyetlerinin özıl içinde saklı oldugunu gördü. Tersi
ne, kadın eme�inin zorla çalışurma oldugu görüşü ise, zavallı
kadıniann ücretli işlerdeki düşük statülerinin nedenini, yap
tıklan şeyin ne oldu�unda de�il. nasıl yapmak zorunda kaldık
larında, yani kadıniann bir insan olarak bütünüyle kullanıla
bilir olma zonınlulugunda aradılar. Ele geçirilen sadece kadın
ların işgücü deıil. aynı zamanda, fiziksel karakterleri, duyarh
lıkları ve cinsellikleridir. Ücretli çalışmada da kadının bütünü
ele geçirilir. Erkeklerin yaklaşımında, " kadın işgücü kapasite
si", zımni olarak, kadınların iş gücünün, özel kadın becerile
riyle donanmış bir meta oldugu varsayımından kaynaklanır.

Bize göre, aksine, erkeklerden farklı olarak kadınlar işgüçle
rin i bir meta gibi serbestçe satmayabilirler. Bilakis, onların iş
gücü, hiç de serbestçe olmayan bir şekilde, bedenleri ve cin
sellikleriyle (yani kadın olarak ayın edici özellikleriyle) birlik1 79

te satılır (ya da basbayagı ele geçirilir) ve haliyle onları da o iş
gücünün taşıyıcıları olarak kapsar. Kadınların "özgür olma
yan" , "özne" konumu bundan dolayıdır, emeginin özünden
dolayı degildir. Kadın istihdamının tahlil edilmesinde kritik
bir noktadır.
Her iki yaklaşım da, çok farklı öncüllerine ragmen , çagdaş
kapitalizmde kadın emeginin belirlenmesinde ev işine veyahut
ev

hadını olma Slalüsüne merkezi bir anlam at[eder. "Kadın iş

gücü kapasitesi" yaklaşırnma göre, ev kadını olarak toplumsal
laşmalan nedeniyle kadınların geliştirdikleri nitelikler, ücretli
işlerinde kullandıklan ya da mesleki olarak tipik kadın işleri
biçiminde kendilerinden talep edilenlerdir: Hemşirelik, ögret
menlik ve sekreterlik, başkalanna bakmak ve yetiştim1ek gibi
ev içi yetenekierin kullanımını gerektirir.
Buna karşılık "Bielefeld yaklaşımı", modern toplumda kadın
emeginin, hem ücretli istihdama hem de ev içi emege eşit öl
ç üde damgasını vuran, bir tipik biçimi oldugunu ve bunun
başkalarının ihtiyacını karşılamaya hazır olmaları için kadın
lar üzerinde zor uyguladıgını iddia eder. Bu nitelik, bir deste
iskarnbil kagıdı içindeki jokerle kıyaslanabilir. Kadınların öz
gün karakteri tam olarak etkinliklerinin sabit olmamasıdır_;
böylece her tür [onksiyon için kullanılabilirler. Bununla bir
likte jokerler oldukça az bulunurlar, oysa kadın emegi her yer
dedir. Kadıniann evde ve ü cret karşılıgında dışarıda çalışrnala
n, kadınların ücretli istihdamdaki konumları, evdeki topye

kıln kullanımlarını kolaylaştırdıgı müddetçe ve ev kadını ve
anne olarak konumları, kendilerini ücretli istihdamdaki ikin
cil konuma zorladıgı sürece, karşılıkl ı olarak birbirini koşul
lar. Bu yapısal zor ilişkisinin gerisinde dogrudan zor ilişkileri,
özel olarak yasaların, dini kuralların, sendikaların erkek işçile
ri desteklemesinin ve kadın bedeni üzerinô.eki tıbbi kontrolle
rin yarattıgı zor ilişkileri saklıdır.
Aşagıda, ilk önce ukadının işgücü kapasitesi"ni ele alarak ve
ardından uzorla çalışunna olarak kadın eınegi"nin karşısında
konumlandırarak
lirecegiz.
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yaklaşırnlara ilişkin bir açılım gerçekleş

"Kadının işgücü kapasitesi"
Bu yaklaşım, kadınların çalışmasının ev işi tarafından belirlen
digini varsayar. Beck-Gemsheim'a göre, toplum iki temel ala
na bölünür: erkek olan istihdam alanı ve kadın olan ev işi ala
nı. Kadının ücretli çalışması bu yüzden aslında yabancı LOp
raklara akın etmeye benzer; muhtemel tek nedeni, kadınların,
erkeklerin sahip olmadıkları niteliklere ve belli başlı bazı mes
lekler için gerekli özel becerilere ve bilgilere sahip olmalarıdır.
Kadınlardan oluşan bu uzman toplulugu aşagıda anlatılan şe
kilde ortaya çıkar:

Ailenin mahrem alanının sorumlulugunu taşımalannın etki
siyle . . . kadınlar ... uyum saglama rızası ve duygusal bagımlılık.
yetiştirme yetenegi ve duyarlılık meziyetleri edinirler. (Beck
Gemsheim, 198 1 : 9)
Ya da, başka bir kaynakta şöyle der: "Yeniden üretime yö
nelmiş emek başkalan için bir yürek ve bir akıl gerektirir; kişi
sel ve kişiyle ilgili duyarhlıgı , hem hissetme hem de merhamet
�uyma yetenegi gereklirir" (s.

38).

Bu yetenekierin belirli etkinliklere tabi olması gerektigi göz
önüne ahndıgında, köle gibi davranan bir sosyal statü grubun
dan ziyade, soyut bir çehreye benzemesi dikkate degerdir.
Dogrusu, Beck-Gemsheim, kadınların konumunu sürekli kul
lanılabilir bir kaynak şeklinde nitelendirme eğilimindedir. Yi
ne de, temelini oluşturan zorlamayla birlikte bu şekilde analiz
etmez, çünkü bu "insani" niteliklerin olumlu yanını methet
mekle ilgilenir. Böyle yaparken tehlikeli bir şekilde kadınlara
boyun egdirilmesi gerçegini çarpıtan bir ideolojiye yakınlaşır.
Örnegin, alışılmış uygulamanın tersine, özel kabiliyetleri hatı
rına dogru düzgün ödüllendirilmek ya da emeginin karşılıgını
almak yerine özellikle az ücret ödemek ve düşük itibar göster
mek sureliyle bu kabiliyetleri nedeniyle adeta cezalandırılma
larının sebebini sormaz. Bu soruyu sormak, "hisleri", "kalbi",
" düşünceleri" v e "duyarlılıgı" ve aynı şekilde degeri artmış
olan emeginin hepsiyle beraber kadınların birey olarak bütü1 81

nünün ele geçirilmesi fikrine götürecektir. Zira özel bir saygı
görmek şöyle dursun , özellikle hor görülmelerinin ve yagma
lanmalarının nedeni, köleler ya da serfler gibi kadıniann da
"bütün" olarak ele geçirilmeleridir.
Beck-Gemsheim, tarihsel ya da güncel olarak ne kadar ge
çerli oldugunu sorgulamaksızın, burjuva ideolojisine çok şey
borçlu oldugu açıkça belli bir aile imajı yaratır. Bu tahayyülde
aile, güvenli bir sıgınak, olumlu duygularla dolu mahrem ve
sonsuz bir kişisel alan gibi görünür. Ömegin, ailede şiddetin
akla gelmesi bile söz konusu olamaz.
Aynı şey " toplumsallaşma" kavramı için de geçerlidir. Top
lumsallaşmamn kökenini ve esasını sorgulamak yerine, hem
geçmiş hem de günümüz açısından, bu fikir, her sorunun ya
mu olmaya zorlamr. En sonunda, uygun bir kökenden türetil
memiş olması, biyolojiciligin yeni versiyonlarına yol açar ve
sosyal-biyologlar için gen i n oynadıgı rol ü toplumsaliaşma
devralır.
I lona Ostner, istihdam ve ev arasında karşılıklı bir etkileşim
oldugunu saptayarak kadın işgücünün ev içi emek tarafından
belirlenmesini daha az dışlayıcı bulur:·

" Ev iÇi em�k, bu ne

denle, endüstriyel meta üretimiyle ilişkili olarak varolan
emektir" COstner, 1978: 1 50- 1 ) . Fakat ücretli ve ev içi emegin
ortak paydası , her ikisinin de kadınlar tarafından yerine geti
rilmesi degil, kadın için " istihdamın" da aslında erkek olması
dır. Kadınların ücretli istihdamı, alışı lmışın dışında bir şey
olarak dikkate alınır. Çünkü, kadın işgücünün ayırt edici özel
ligi, empati, deney, bilgi, sezgi ve farklı düşünme yetenegine
dayalı olmasıdır; bu da ücretli istihdamın gerçekçi, soguk , ras
yonel dünyasından adeta sapmış gibi görülür.
Buna karşı ileri sürülmesi muhtemel bir iddia kadınların
her zaman ücretli istihdamcia çalışugı olabilir. Bunun kanıtı,
Ostner'in kendisinin Willms ile ortak tebliginde ileri sürdügü,
Almanya'da kadınların işgücüne katılım oranının son 100 yıl
da 'J6J6 civarında degişmeden kaldıgı hipotezi olabilir ( 1 982:

'
216) . O halde neden ev işi kadıniann ücretli emegi tarafından

belirlenmesine müsaade etmesin? Dogrusu, ömegin A. Wol f1 82

Graaf ( 1981) ilk ücretli işçilerin tipik olarak kadınlar oldugu
nu göstermeye çalıştı. Endüstrileşmenin ilk evrelerinden bili
yoruz ki, ömegin tekstil sektöründeki işgücünde kadınlar er
keklerden daha yüksek oranla izah ediliyordu. neden kadın
emegi için paradigma olarak ev işinin maddi ve duygusal do
gasını hesaba katmamız gerektigi konusunda egemen ideoloji
hariç hiçbir neden yoktur. Benim görüşüm ise, her ikisinde de
ev içi emegi ve ücretli istihdamı belirleyen üçüncü bir ortak
faktör vardır ki o da, şiddet aracılıgıyla sürdürülen, kadıniann
düşük, köle benzeri statüsüdür.
Kadınların toplumsallaşmasının onlan özel bir role adapte
euigini ve kadıniann kendilerinden beklenen işleri az çok gö
nüllü olarak yerine getirdigini ileri süren bu görüş, şiddetli
öznelci [ subj ectivist ] "kadın işgücü kapasitesi yaklaşımına"
tamamen karşıdır. Kız çocukları ve kadınlar tarafından yerine
getirilen meslegin seçi mine gönderme yapıl ması degişmez;
sanki vinç operatörü ya da kuaför olması kadınların yaşam
tarzında büyük bir degişiklik yapacakmış gibi . Kadınların
vinç operatörü olmasının oldukça normal karşılandıgı De
-

mokratik Almanya Cumhuriyeti ya da öteki Dogu Avrupa

ül

kelerine şöyle bir bakıverrnek bu fikri defetmek için yeterli
olmalıdır. "Erkek Işlerinde Kadınlar"

(Frauen in Mdmıerbem

frn) projesi içinde yapılan deneyler ters yönü işaret etmekte
dir. Kadınlar, gelecek için daha az kariyer fırsatı vaat eden er
kek işlerine daha kolayca kabul edilir (Glöss ve diger, 198 1 :

141). Üstelik, kadınlar b u tür alanlarda da mesleki hiyerarşi
nin ah seviyelerinde kapana sıkıştırılırlar. Bana göre, kadınla
rın düşük mesleki statülerini onların özel davranışların ın
ürünü olarak yorumlamanın suçluluk duygusu yaratması ve
herhangi bir şeyi açıklamaktan ziyade kadınları hareket et
mekten ahkoyması muhtemel gibi geliyor. Ostner yine de
şöyle düşünür: "Kadınların . . . ev işiyle özdeşleştirilmesi, kadın
işgücü kapasitesini ve dolayısıyla mesleki davranışlarını ka
nş urmadan olmaz" ( 1 978: 157). Ayrıca, " mesleki taleplere ta
bi olmanın kadınlara ait tipik bir biçiminin" farkına varır (s.

lS).

"Ev içi emek, kadın işgücünün en başta yöneldigi nokta1 83

dır ve bunun sonucunda istihdam kadınların hayatında ancak
nadiren en önemli unsur olur" . Hatta Beck-Gernsheim " ka
dınların tercih ettigi işlerin mesleki hiyerarşinin en altına"
yerleştirildigini iddia eder ( 198 1 : 83) . Bunun gerisindeki ne
den , söylendigine göre, kadıniann degişim-degerinden ziyade
kullanım-degerine yönelmesidir; meslek seçimlerine ücretin
düzeyi degil işin dogası yol gösterir. Buna yanıtım şöyle ola
caktır: Neden o halde kadınlar profesörden ziyade ögretmen
olurlar? Her ikisi de insanlarla ilgilenmeyi, ögretmeyi içerir
ve her ikisi de empati ve anlayış gerektirir. Başka bir seçenege
bakarsak; Neden kadın lar elektrik mühendisligi sanayiinde
araba ustası olmak yerine montaj hattında işçi olarak çalışır?
Neden birinin digerinden daha fazla kullanım-degerine yöne
lik olarak görüldügünü anlamak zordur. Neden kadınlar da
nışman degil de hemşiredir? Ve nihayet, her zaman yemek pi
şiren kadınlar neden nadiren aşçıbaşı olur?
Bana kalırsa faaliyetlerin içerigine (önemine) dair saplantı
sıyla, kadınların ücretli istihdamını ev işi etkinlikleri olarak
yorumlaması mecburiyeti ile birlikte, bu öznelci "kadın işgücü
kapasitesi" yaklaşımın kökeni , günlük hayaua·k. i şiddetin bas
kısında yatar. Bir şey kesindir: Kadınların seçme özgürlügü
yoktur. Sırf kullanım-degerine büyük önem verdikleri için

az

ücretli ve düşük statülü işlerde çalışmaya gönüllü degildirler.
Ya b u meslekler kadınlar çalıştıgı için düşük statülü o l u r
velveya d a düşük statülü oldukları için kadınlara tahsis edilir
ler. Başka bir deyişle, kadınlar kendi mesleklerini seçmek için
tamamen özgürdürler, fakat bu özgürlügü kullanma)1 başar
dıkları her yerde, bu meslekler kadın çalışanların sayısındaki
artışla dogru orantılı olarak düşük ücretli ve düşü k statülü
olur. Ya da bir kez daha ifade etmek gerekirse; kadınlar az
ödenen ve düşük statülü meslekleri seçmekte özgürdürler,
çünkü aslında bu işlerde çalışabilecek olanlar kendileridir. Her
kadın istihdamını analiz etme girişimi, kadınların bütün ey
lemlerini ve özellikle çalışmasını iliharca düşük sayacak şekil
de kadınlan toplumsal bakımdan küçültmek amacıyla hareke
te geçen bu mekanizmalara, er ya da geç, dikkatini vermelidir.
1 84

Mesele, o nedenle, sosyal varlıklar ve bütün bireyler olarak ka
dınlardır, yoksa kadıniann yaşamının bir yönü degildir.
Kadın işgücü kapasitesi yaklaşımı, aksine, keyfi olarak belir
li ve kısmi bir yönü üzerinde yogunlaşır; kadın işgücü kapasi
tesi sosyal bakımdan edinilmiş bir rol olarak tanımlanır. Kar
maşık sosyal g�rçeklerin parçalara ayrılmasını, bireyselleşliril
mesini ve tarihsellikten uzaklaşurılmasını gerektiren rol teori
sinin genel eleştirisi, özellikle buraya uygun düşecektir. Kadın
Iann "rolü" , tam da cinsel kimliginden dolayı düşük bir statü
bagışianan bir cinsin tamamını belirtmek için hiç de uygun bir
terim degildir ve bu sürecin mekanizmaları "toplumsallaşma"
sayılamaz. Bu tavır, gerçekten pireyi deve yapmakur. Asıl me
sele, kadınların tam olarak bedenleri, kadınlıklan, duyarlılıkla
n ve cinsellikleri yüzünden düşük degerli etkinlikler için ne
den ve nasıl hazır bulunduroldugunu anlamak oldugu zaman,
kadıniann sosyal bir rolün (başka bir toplumsallaşmayla degiş
lirilebilir ! ) taşıyanları olarak nitelendirilmesinin pek az anlamı
vardır. Neden Beck Gemsheim ve Ostner kadın bedeni ya da
özellikle kadınlardan talep edilenleri, ci nsel kısmıyla ilişkili
mesleki yetenekleri atlıyorlar? Verena Fiegl'in bir günlük gaze
tedeki (Franlifurıer Rundschau, 3-10 Ocak 1 98 1 ) , bir haftanın
iş ilanları üzerine yapugı .çalışma onu şu sonuca götürdü:
"Genç", "çekici", "şirin", "empalik", "güzel " , "alım lı", "ba
kımlı" ve "hep gülümseyen", kendisinden "çalışma arkadaşla
nnın ve patronunun Pazanesi sabahı bir tebessüm bekleyebi
lecegi" ve aynı zamanda dogal o larak "şık" ve "insanlarla kar
şılaşmaktan hoşlanan", "sekreterler, daktilolar, yöneticiler"
(hepsi Almanca dişi soneki taşı yor) "aranıyor".

Kadınlara boyun egdirilmesinin her şeyi kapsayan karakteri,
onların ele geçirmesinin her şeyi kuca.klayan dogasına tekabül
eder: Özellikle kadınların ücretli istihdamı Söz konusu oldu
gunda birbirlerinden ayrılmazlar. Kadınlara insan olarak saygı
duyulmaz. Aksine, ''kadınların özel sınırlan uzamsal, sözlü ve
ftziksel bak\mdan sürekli ihlal edilir" (Fiegl, 1983: 7 ) . Öme
&in, BM Genel Merkezinde çalışan 1 72 kadından, l 5 2si kendi1 85

leriyle yapılan röponaj larda, cinsel taciz ve ayırırncılık yaşa
dıklarını belintiler. ABD Deniz Kuvvetlerinde bu sayı %82;

Redbooh'ta %89 idi (Bernhard, 1980; Fiegl:
3). Kişilikle cinselligin genel olarak ayniması (bu toplumdaki
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norm) zarfında kadınlar cinselligi temsil eder. Kadınlar, ofis
araçlarıyla birlikte satın alınan, fabrikanın ya da ofisin cinsel
kısmı olur. Büro aletleri ve iş-kıyafetleri reklamları, etrafta çıp
lak halde oturan sekreterleri ve kadın ofis çalışanlarını göste
rir. Ve Stern dergisinin ön kapagı için seçilen imajiara göre,
Bonn'da casuslukla suçlanan sekreterler de çıplak olarak çahş
maktadırlar, fakat bu kadıniann yüzleri yoktur. Kadınlar de
giş-tokuş edilebilir ve kadınlar daima "kendileriyle birlikte
cinselliklerini" de satarlar (Fiegl: 5).

Kadın emeği ve zorla çalıştırma
Kadın emeginin zorla çalışurma o l arak nitelendirilmesiy le
amaçlanan, kadınların wplumda yapugı işlerin ne özgürce se
çildigini ne de kadına özgü oldugunu açıklıga kavuşturmalüır.
Bu baskıcı karakter, ev içi ve ücretli emegi:n her ikisine de eşit
olarak damgasını vurur. Kadınlar doguştan başlayarak ev ka
dınlarına dönüştürülürler; kadınların kalitesini gösteren ka
rakteristik işaret, yani her tür faaliyeti aynı şekilde ücretsiz ya
da mümkfın olan en düşük ücretle yapmaya yarayan dogal bir
kaynak olması, kadınlara cinsiyetlerinden dolayı dayatılır. Bu,
sonradan kazanılan özel bir beceri ya da nitelik türü degildir.
Bu görevlendirme, kapitalist gelişmenin her tarihsel evresinde
ve her bir örneginde, sosyal ve özellikle devlete ait kontrol
mekanizmaları yardımıyla kadınların somut tecavüze ugrama
sı biçiminde ve kadıniann boyun egmedigi yerlerde dogrudan,
vahşi zor yoluyla yeniden üretilir. Batı toplumlarında, bir ev
kadını olmak, kadınlara ayrılmış ve onlara zorla dayatılan, dü
şük sosyal statüye ait olmaktır. Kapitalist üretimin çalışma iliş
kileri, ücretli emekten çok daha fazlasını kapsar; ücretli çalış
ma gibi, daha ziyade kadına özgü ev kadını konumu içerisinde
tutulur. Meslek seçiminde, hareket kabiliyelinde ve genel ola1 86

rak kadıniann hareket özgürlugünde aynı zamanda aşın sınır
lama anlamına gelir. Başka bir deyişle, toplumumuz erkekler
(kol işçileri, beyaz yakalı işçiler, devlet memurlan, kendi hesa
bına çalışanlar ve g1rişimciler) ve bir köle ya da serf kastından
(içerik bakımından erkeklerle tamamen aynı işleri yapan, an
cak kölelik benzeri bir konuma sahip ev kadınlanndan) olu
şur. Kadınlar erkeklerden daha çok iş yapmak zorundadırlar
ve daha pis, daha nahoş ve daha yorucu işleri üstlenirler.
Fethedilen topraklardan Roma'ya taşınan kölelerle yapıla
cak bir kıyaslama ev kadınlarının konumunu aydınlatmaya
yarayabilir. Kölelerin asıl görevi, evdeki ve tarlalardaki günde
lik temel işleri üstlenmekti; ögretmen olan birkaçı da kölelik
koşullan içinde bu görevlerini yapariardı ve her zaman diger
işlere gönderilebilirlerdi. Sömürgeleştirilmiş halklar gibi, ka
dınlar da, (hatta en yoksul Beyaz Adamın da üyesi oldugu) yö
netici Beyaz Adamın toplumunun üyesi degildir; onlar başka
kurallara, boyun egmenin kurallarına tabidirler (Bennholdt
Thomsen, Mies, Werlhof, 1993).
Cinsiyete dayalı güncel işbölümü içerisindeki mekanizmalar
boyundurugu saglamlaşlırmak için çalışıyorsa da, işbölümü
nun kendisi esas neden degildir. Bütün toplumlar cinsiyeıe da
yalı bir işbölümü sergiler. Bu nedenle biz, cinsiyete dayalı iş
bölümü yapılarının tarihsel olarak nasıl degişim geçirdigini
analiz etmeli ve bu degişikliklerden neyin sorumlu oldugunu
teşhis etmeliyiz.
Bu gerçek, erkegin buna neden olan ilk günahını araşurma
yı epeyce gereksiz kı lar. Cinsiyete d�yalı bir işbölümü, özün
de , mutlak hiyerarşi ve eşitsizligi içermez; bunlar daha ziyade
cinsiyete dayalı işbölümünun belirli biçimlerinin sonucudur.
O nedenle, cinsiyeıe dayalı işbölümünün, kendisini hiyerarşik
ve eşitsiz kılan bileşenlerini ve kombinasyonlarını anlamak bi
zim açımızdan önem taşır.
Bütün kapitalizm öncesi toplumlarda, cinsiyete dayalı işbö
lumü, faaliyetlerin belirli bir içerige göre ayrılmasıyla meyda
na gelir. Belirli istihdam biçimlerinin aynimasını (çalı.şma iliş
kilerini) temel alan cinsiyete dayalı işbölümünün mümkün ol1 87

ması ancak kapitalizmin ve soyut emek kategorisinin gelişi
miyle oldu. Başka bir deyişle, kapitalizm öncesi çalışma ilişki
lerinin (ömegin kölelik, erkek ve kadın kölelerle ya da serfler
le) cinsiyete dayalı işbölümünü kapsamasına ragmen, bizzat
cinsiyet temeli üzerinde yükselen erkeklere ve kadınlara özgü
olarak nitelendirilen özel çalışma ilişkisi yoktu. Burada kaste
dilen, çalışma ilişkilerine göre bir işbölümü olmadı�ı. ama et
kinliklerin muhtevasına göre bir işbölümü yapıldıgıydı. Bu
nunla bırlikte, çagdaş toplumda bulunan cinsiyete dayalı işbö
lümü ilişkileri, ücretli işgücünün niteliksel olarak birbirinden
farklı erkek ve kadın türlerinin oldu�u anlamına da gelir. Me
sele, kadınların bu "ücretli-ev-işi"nin özel karakterini belin
mektir. Bundan ötürü, işgücü piyasasının cinse-özgü bölün
mesi, farklı işlerin muhteviyatının ölçütleri açısından degil,
muhtevadan ba�ımsız olarak, iş sözleşmeleri ve çalışma koşul
lannın farklılaşması, iş sürecinin örgütlenmesinin farklı bi
çimleri ve farklı baskı mekanizmaları açısından incelenmeli
dir. Bu noktada, zamanla ve şiddetle kurulan farklı ilişkiler ve
farklı bagımlılık ilişkileriyle ilgileniyoruz. Bu hipotez aşa�ida
ortaya çıkacak.
"Soyut emek" kriteri, erkegin ve kadının çalışmasına eşit
olarak uygulanır; yani, kadınların çalışması somut emek iken
erkeklerin çalışmasının (ücretli emegin) soyut emek ol ması
söz konusu degildir. Ev işi de soyut emektir. Tıpkı herhangi
bir kimsenin ücretli emegin herhangi bir türünü üstlenebilece
gi gibi, herhangi birisi de ev işini üstlenebilir. Kendine ait so
yut kuralları ve standartları vardır; dolayısıyla, bir ölçüte tabi
dir. Tıpkı ücretli işçinin iş sözleşmesine tabi ol ması gibi, ev
kadınları da benzer şekilde ev işinde evlilik sözleşmesi yoluyla
genel bir ölçüte tabidir. Ayrıca, ücretli istihdam alanında kadın
emegi, erkek emegiyle eşit derecede soyuttur. Bu ortak özellik
lere karşın, yine de, soyut emegi iki türe (erkek ve kadın) ayı
rabiliriz. Birini digerinden ayıran şey de soyuttur. Işgücünün
farklı kullanılmasıyla ve dolayısıyla, aşa�ıda savundu�um gibi,
erkeklerin ve kadınların emek-zamanından farklı yararlanıl
masıyla baglantılıdır.
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Bir erkek işçi açısından, bir birey olarak erkekle satmaya
mecbur o ldugu işgücü arasına oldukça net bir çizgi çizmek
olanakhdır. Kadınlar açısından bu ayınm im kansızdır; işaret
ettigirniz gibi, kadın işgücünün kullanımı kadının bedensel
karakterini, hassasiyetini ve cinselligini içerir. Bunlardan mer
kezi önem taşıyan şeye göre, kadından neredeyse zorla çekip
alınabilir. Bunun sonucu olarak gelecekte "cinsel pazarlık" ke
sinlikle artacaktır. Kadınlar, az bulunur bir işi elde etmek için
yine mini etek giyiyor, kalçalarını oynauyor, gülümsüyor ve
anneye özgü sıcaklık ve huzu ı:u takdim ediyor. Bu, her kadı
nın kendisiyle birlikte getirdigi somut şahsi niteliklerini degil,
daha ziyade "işgücü olarak kadınlara ait" soyut özellikleri içi
ne alır. Onları n ne kadar gerekli oldugu, kapitalizmin farklı
evrelerinin bir işlevidir. Kadınlardan çalınan ya da refah döne
minde yüksek bir fiyata satın alınması gereken şey, darbogaz
sırasında ucuz bir biçimde ya da ücretsiz olarak elde ed i l ebilir.
Bu, (aşagıda gösterecegim gibi erkeklerin tersine kadınlan bel
li sıkıntılara zorlayan) genel toplumsal baskı ilişkileri ile so
mut zor kullanımının buluşma noktasıdır. Yapısal ve dogru
�an zor aynı zamanda birbirini takviye eder.
Fiegl, kapitalizm içinde kadın ve erkek emegi arasındaki
farkı hatta daha anlamlı bir biçimde niteler. Erkeklerin duru
munda, işgücü bir meta olur; oysa kadınların durum unda ,
bireyin tamamı meta olur (Bkz. lrigary, 1976: 7). Ancak meta
olarak nitelendirilmenin zaten ima eu igi gibi, bu belirli bir
kadının ele geçirilmesini degil, kadın bedeninin ve kadın ye
teneklerinin gen el soyut niteliklerini içerir: Kadınlar eşsiz
degildir, birbiriyle degiştirilebilir. Kapitalizmde kadın ların
ç alışması nın soyut emek olarak nitelendiri lmesiyle kadınla
rın tam bireyler olarak en somut biçimde kullanılmaya hazır
olmaya mecbur olması gerçegi arasında hakiki bir çelişkinin
olmadıgın ı şimdi görebiliriz. " Kadınsılık" şekli nde " kadı n 
dan" talep edilen şey hakikaten soyuttur. B u soyut nitelik e n
iyi, "ürünlerini" sadece, tamamen degiş LOkuş edilebilir ka
dın bedenleri ya da erkeklerin sanşın sevdigi güzel "bebek
ler" ve onları bir parmak çikolata gibi saun alan fragınanları
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kullanarak sunan reklamiara göz auıgımızda anlaşılır ( Fiegl:
1)_ Thewelweit, somut kadının soyudanması sürecinin, kadı
nın, bedeninin ve cinselliginin birkaç sembolik nesneye in
dirgenmesinin nasıl meydana geldigini ve gerçek kadınların
bu soyut modele korse gibi nasıl zorlandıgını tarif eder. Onu
"soyut meta işgücü 'kadı n"' olarak kullanmak için o halde
küçük bir adım yeterlidir.
Beş temel toplumsal mekanizma çagdaş kadın emegini zorla
çalıştırmaya dönüştürür. Onlar:
1 . annenin tek sorumlulugu çocuklarla birlikte çalışmanın
örgütlenmesi
2. kadıniann istihdamında zamanın kendine özgü yapılan
dmlması
3. kadıniann sosyal güvenceden az yararlanması
4. kadıniann basmakalıp, tekdüze ve dolayısıyla stres yüklü
üretim süreçlerine atanması
5 . kadının "ikinci gelir" olan statüsüne dayalı düşük ücreder.
Burada kritik rolü, annenin yegane sorumlulugu çocuk ba
kımıyla birlikte ataerkil çekirdek ailedeki izolasyonunun ·oy
namasına ragmen, bahsi geçen başka mekanizmalar kadınların
kendilerini bu durumdan kurtarmalarını ve alternatif yaşam
biçimlerini özerk olarak oluşturmalarını engellemek için bir
araya gelirler. Bu yüzden , her ne kadar öteki noktalar basitçe
çocuk bakımı çıkmasa da, çocuk bakımı birincil yer tutar.

Zorun çağdaş, buhran mekanizmaları
Mevcut istihdam biçimleri içinde kritik önem taşıyan, cinsiye
te mahsus bir ilke; erkeklere sınırsız ya da uzun dönemli istih
dam verilmesi yönelimi yaşam boyu bir iş ya da bir kartyer an
lamını taşırken, kadınların belirli aralıklarla kısa dönemli söz
leşmelere dayanarak çalışmasıdır. Sebebi, çocuklarla, özellikle
küçük çocuklarla ilgili bütün işlerin yegane sorumlulugunun
ev kadını rolleri ile annelere verilmesinde yatar.
Bunun tipik tezahürleri , kadınların çocuk bakımıyla başa
çıkmak için kendi çalışma yaşamiarına ara vermeleri ya da
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kadınların her iki çalışma alanını bir arada yürütmek için
azalulmış günlük ya da ha ftalık çalışma sürelerinden fayda
landıgı, yarım-zamanlı çalışmadır. Eger son on yıllardaki uc
retli kadın istihdamının yapısına bir göz atarsak, aratarla ke
sintiye ugramış tam-zamanlı çalışmadan yarım-zamanlı çalış
maya gözle görülebilir bir yönelim vardır. %90'ı kadınlar ta
rafından yerine getirilen yarım-zamanlı çalışma, tipik bir ka
dın istihdamı biçimidir. 1 960 yılında yarım-zamanlı çalışan
kadınların, ücretli istihdam edilen kadınların %19'unu oluş
tttrdugu açıklandı, 1 980 yılına kadar bu oran %30'a çıku. Ya
rım-zamanlı çalışan kadınların neredeyse %60'ının bakacak
çocukları vardı (G uttstadt ve diger) . Petra Mül ler'in derledigi
son rakamlar, yarım-zamanlı çalışmaya dogru yönelimin art
makta oldugunu gösterir. Evli kadınların işgücüne katılımın
da görülen muntazam artış, aynı zamanda, istihdamdaki ke
sintilerde düşüşün de bir göstergesidir. Kadınlar işgücü piya
sasına kalabalık sayılarda giriyor. lşsiz kadınların sayılarının
yanı sıra, çalışma çagındaki bütün kadınlar arasında istihdam
edilen kadınların payındaki büyümeyle ifade edilen bir ger
çektir. Çocuk bakımı sorumlulugunun degişmeden kaldıgı
_
dikkate alınırsa (Bau Almanya'da bile çocuk sayısı dramatik
bir düşuş gösterirken, özel bakım son derece arttı) , bu ancak
yarım-zamanlı çalışmayla olanaklı olabilir.
Annemarie Tröger, Ü çüncü Reich'ta annelik ideolojisi ve ka
dınların çocuk bakımının tek başına sorumlulugunu üstfen
ıneye zorla mecbur bırakılmasının, ücretli istihdamdaki çalış
ma saatlerini düzenlemek amacıyla nasıl kasten kullanıldıgını
göstermektedir. Tam hedefi, Taylorlaşmış işler için, kimsenin
bu tür çalışmayı çalışma hayatının tamamı boyunca fiziksel ve
zihinsel bakımdan tahammül edemeyecegi varsayı ldıgına göre,
hayaunda sadece belli birkaç yıl süresince bu işleri yapacak iş
çiler elde etmekti. Faşist hükümet o nedenle, prensipte, ka
dınlann ücretli istihdamda çalışmasına düşman degildi; yal
nızca kalıcı ve uzun dönemli istihdamına karşıydı. Naziler, ka
dınlann montaj hatunda çalışmasına itiraz etmediler ve kesin
likle kadınların hem evde kitlesel ölçekte hem de aile tanmın191

da yardımcı çalışan olarak ücretsiz çalışmalanna karşı çıkma
dılar (Trüger, 1982) .
Oysa Üçüncü Reich'taki gündem, birkaç yıl için montaj hatıı
işçileri elde etmek iken, şimdi ilgi odagı, günlük ya da haftada
birkaç saatlik istihdam biçimlerine direnç göstermeyecek ve
aslında zor ilişkileri nedeniyle "gönüllü" girecek işçiler elde et
meye dogru kaydı. Güvencesiz istihdamın yeni biçimi olan
"Çagrı Üzerine Çalışma" (KAPOVAZ) , ev kadını statüsü ile ti
pik kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi özellikle netleştirir. ls
tihdamın bu biçimi, kadınların firmanın bul undug,u yerin civa
rında yaşamasını; ev kadınlan olarak evde dunrıasını ve öme
gin, ansızın kalabalıklaşan atölye gerekıirdig-i zaman çagrılabil
mesini; bu gelire ikinci bir gelir olarak bel baglamasını gerekti
rir. Başka bir deyişle "KAPOVAZ" ev kadınını gerekli kılar.
Taylorizm, nitekim bugün de mikro işlemciyle, kritik bir
teknolojik devrime damgasını vurmuş durumda. Giderek daha
fazla kullanılması, kaçınılmaz olarak, parçalanmış çalışma sü
relerine yönelik talepte büyük bir artışa yol açtı . Örnegin ,
VDU'larda (Görsel Çıkış Üniteleri)1 çalışma, zaten günde -aııı
saat ile sınırlıdır ve eğer şirketler yanm-zamanlı işçi arzından
yararlanabilecekse fazladan iki saat ödemeyi istemesi için hiç
bir neden yoktur. Aslında, öyle görünüyor ki bu çalışma biçi
mi, bugün devlet desteği ile Üçüncü Reich'ın kullandığı meka
nizmalar kullanılarak muazzam bir şekilde teşvik ediliyor.
Kadınlara yönelik zor mekanizması, bir tek doğurganlıkları
üzerindeki kontrole dayanır. Yalnızca tecavüz ve cinsel şiddeti
degil , aynı zamanda, rahmin, devlet ve tıp meslegi tarafından
uygulanan zor yoluyla yöneıilmesini de içerir. Batı Alman ya
sal mevzuatının, hamilelig-in sona erdirilmesine dair 218. Pa
ragrafındaki koşulların kadıniann çıkarlarına karşı senleştiril
mesi hakkında süren , örneğin, kürtaj maliyeılerinin hastalık
sigortası fonundan karşılanmasının sosyal gerekçelerle redde
dil mesi ve rehberlik hizmetindeki (Pro-Familia ve benzer ör
gütlerin) kesintiler hakkındaki güncel tartışmanın, nüfus poli1 TV, Bilgisayar Ekranı - ç.n.
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Likasından çok kadınların işçiler olarak disiplin altına alınma
lanyla ilgisi vardır. Bu önergeler, annelik ideolojisinin reklamı
nı yapan propaganda dalgası tarafından çogalulır. Bu ideoloji
nin yükselişi sadece Muhafazakir PanileTin (CDU/CSU) yar
dımıyla olmadı. Hatta aksine, önceki Sosyal Demokratik Pani
(SDP) hükümetinin iktidarda oldugu sırada, kamusal ve üc
retli verilen sosyal hizmetlerin ücretsiz ve özel bir temelde
saglanması için kadınlann işgücünü seferber etmeyi hedefle
yen, "kadınlar daha fazlasını yapabilir" sloganı ile başladı. Bu
nun yanında, çocuk bakımının özelleştirilmesini genişletmeyi
amaçlayan yeni Çocuk Bakımevleri Yasası, küçük çocukların
üç yaşına kadar bakımının özel olmayan şekilde saglanması
için kamu fonlan ayırınayı asla dikkate almamış olan eski po
litikalann bir devamını oluşturuyor. Kadınlar, o yüzden, ço
cuk bakımının sorumlulugunu tek başına üstlenmeye kocala
n, babaları ve devlet tarafından zorlanırlar. Bu suretle, zamanı
sanayiinin belirli dallannın ve depanmanlannın ihtiyaçlanna
uyacak şekilde önceden yapılandırılan bir emek arzı yaratılır.
Devletin emek arzının bu şekilde yapılandırılmasına gös
terdigi ilginin odagında refah devleti modeli içinde sosyal si
gortanın problemleri vardır. Ekonomik buhranın ve yeni tek
nolojilerin girişinin neden oldugu kitlesel işsizlik ve eksik is
tihdamın, sosyal sigorta sistemi içerisinde üstesinden gelin
mesi ancak olaganüstü yüksek maliyetlerle mümkün olabilir.
Masrafların kesilmesine yönelik bir kontrol mekanizması, ka
dınlann sosyal sigortadan yararlanma imkanının azalulması
na baglıdır. Annemarie Tröger, bu mekanizmanın Üçüncü Re
ich açısından da nasıl önemli bir rol oynadıgını göstermekte
dir. Degişmeyen montaj işinin işçileri çabucak tüketecegi ve
zamanından önce çürüge çıkartacagı aşikardır. Tek olası ya
nıt, yani Bismarkçı sosyal sigorta sisteminin lagvedilmesi, si
yasi olarak uygulanabil �r degildi. Yanıt, "sosyal bir teknik çö
züme" başvurmaktı. Düşük ücret ve işsizlik dönemleri, ka
dınların, yabancılann ve zorla çalışurılan işçilerin ya hiç ya
da ancak düşük sosyal sigorta hakkı elde edecegi anlamına
geliyordu. Bu sosyal grupların ihtiyaçlarının başka biçimlerde
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karşılanabilecegini savunarak bu durum mazur gösterilebilir
di. Kadınlar hakiki ücretli işçi degildiler; onların gerçek biyo
lojik görevi bir ev kadını ve anne olmaku. Benzer şekilde, ya
bancı ve zorla çalışurılan işçiler biyolojik olarak aşagı görülü
yorrlu ve gerçek Alman işçileri sayılmıyorlardı. Onların sosyal
güvenliginin yükünü aynı zamanda "Alman halkı ıoplulugu"
taşımamalıydı (Tröger, 1 982, 265-6) .
Günümüzde, kadınların sosyal güvenlikten yararlanma hak
kının önü, geçici ve yarı-zamanlı iş sözleşmeleriyle ukanıyor.
Carola Möller bu konuda şöyle der:
Toplu iş sözleşmeleriyle korunan sözde "çekirdek işçiler"in
( core workersl istihdamı ile

çelişen, yasal, maddi ve toplumsal

bakımdan zayıflaucı, güvencesiz ve kendini sona erdiren ''ko
rumasız ıstihdam biçimleri", yani, geçici, yarı-zamanlı, geçici
yardım, mevsimlik çalışma, vadeli sözleşmeler, "bedava'' yar
dım. evde ve yasal olmayan çalışma (Möller,

1982: 1 83-4).

Bu istihdam biçimlerinin korumasız oldugu önemli bir alan,
çalışanların (haftada 19,9 saatin alunda) işsizlik sigortası ndan
ve ( 15 saatin alunda) hastalık ve emeklilik sigortasından mah
rum bırakılmasıdır. Ayrıca, düzensiz istihdam, yasadışı istih
damı da, yasal bakımdan korumanın zorunlu tutuldugu yer
lerde bile teşvik eder.
Kadınlar korumasız istihdam biçimlerine işverenler, devlet
yönetimi ve (evli) erkekler arasındaki illifak tarafından soku
lurlar. (Evli) erkekler, kadıniann ücretsiz çalışmasından, biz
zat evde çalışmasından, yaşlıtarla ve hastalarla ilgilenmesinden
ve çocuklara bakmasından çok temel bir çıkar saglar. Hem ya
pısal hem de dogrudan şiddet kullanmak suretiyle kadınlara
bu görevleri dayatacak güce sahip olurlar:
•

Kadınlar, işgücü piyasasında esasen ikincil gelir kazanan

lar olarak muamele görürler. Yani, onlara bahşedilen işler yal
nızca kısa dönemli sözleşmeler temelinde düşük ücretli olan
lardır. Bu durum, kadınların (özellikle çocukları olanların) tek
başlarına bir erkege bagımlı olmaksızın yaşamasını neredeyse
imkansız kılar.
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• Kadınların bu toplumda bir koruyucuya ihtiyaç duyması
gerçegi; kocatarla babaların kadınları ücretsiz emek sarf etme
ye zorlayacak güce sahip olmalan ve böylece onların omuzla
rına, tam-zamanlı ödenen bir işi üstdenemeyecek kadar fazla
sorumluluk yüklemeleri demeklir. Yalnız bir kadın, sahipsiz
bir mal parçası gibi muamele görür ve zor yoluyla idare edile
bilir. (Evli) erkekler için sarf edilen ücretsiz emek , koruyucu
sunun ondan talep euigi bir haraca benzer.
• Kadınlar genellikle evlilikle dogrudan şiddete maruz kal
dıkları için bu koruyucu rolün aynı zamanda ikili bir yüzü
vardır. Murray Straus ironik bir şekilde evlilik cüzdanını "da
yak atma lisansı olarak adlandırır (1 976).
Koruyucuların şiddet kullanması da neredeyse dogal karşı
lanır. Bu denklem çok zorlama gelirse, Federal Almanya'da her
beş ila yedi dakikada bir kadının tecavüze ugradıgını gösteren
rakamları ve tecavüzterin çoğunun planlandıgını (Brownmil
ler, 1 975); kadıniann sürekli olarak gece sokaga çıkma yasagı
na maruz kaldıklarını ve kadın bedenlerinin 2 18. paragraf hü
kümleri alunda doğurmaya zorlandıgını haurlayın. Bu durum,
örgütlü çeıelerin köylüler, küçü k zanaatkarlar ve iş çevresi
üzerinde terör esıirdigi, sonunda bir çetenin koruyucu alınayı
ve hizmetlerine karşı haraç Lalep etligi, sürekli bir savaş haline
benzer.
Devlet, aile sigonası planı ile hastalıkta ve yaşlıhkta kadınla
ra ve çocuklara bazı güvenceleri koca aracılıgıyla saglayarak,
erkeklere, kadınlan tam-zamanlı işten uzak tutmaları için ik
ramiye verir. Sırasıyla bu durum, ek sigorta maliyetleri getir
meyen, ucuz, kısa süreli, mevsimlik ve geçici işgücü talepleri
ne payanda saglayarak şirketlerin yaranna olur. O nedenle, ka
dınlara yalnızca kendilerine bagımsız ekonomik yaşam kur
malarını engelleyen bu işleri sunarak, nüfuzlarını çıkarlar ko
alisyonuna tahsis ederler.
Bu amaçla kullanılan ve herkesçe bil inen bir mekanizma,
kadınlar için koruyucu iş düzenlemelerine başvurulmasıd ır.
Annelik potansiyelinin kadınlan sözüm ona güvenilir ve sü
rekli devamı garanti edemeyen, daha pahalı ve yogunlugu az
n
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işçiler haline getirdigini ileri süren argümanlar da iyi bilinir.
Bu gizli zor mekanizmalarına, işverenler ile poumsiyel meslek
taşlar ve çalışma arkadaşları tarafından onların daha iyi ücret
almasını ve uzun süreli, güvenceli istihdamını reddederken
kullanılan cinsiyetçi, kadına yönelik dogrudan şiddet eşlik
eder (Bemard, 1980 ; MacKinnon, 1979) . Sabine Klenke, eko
nomik kriz baglamında yeni teknolojinin girişinin daha ilginç
ve az stresli görevleri elde etmek ve çogunlukla geçici işçilere
yöneltilen tekdüze işleri kadınlara yüklemek için erkeklerin
nasıl dogrudan bir iş dagılımı mücadelesi başlatmaya sevk et
tigini göstermektedir. Bu, VDU işleri için gerekli bazı ev kadı
nma özgü empatinin sonucu değil, fakat cinsiyetçi zorun ürü
nüdür (Klenke, 1983).
Kadınların ikincil geliri kazanan ve ev işi yapan kişi şeklin
deki çalışma statüsü, erkekleri evi geçindiren asıl kişi olarak
tanımlayan şeyin , dikkat ve sorumluluk gerektiren işlerde ça
lışmaları olduğu savıyla, yani hep kuşku duyulmuş bu argü
manla mazur gösteriliyor. Ve mevcut koşullar erkege ödenen
"aile ücreti" fikrini daha çok sorgulanır hale getiriyor. Bugün
kü kriz, kocalar ve babalar tarafından sağlanan aile sigona pri
minin ortadan kaldınlmasıyla, erkeğin "geçindirme" yeteneği
ne ciddi biçimde zarar vermiş oldu. Kitlesel işsizlik, kısa süreli
ve azalmış kazanç, erkeklerin hayatları boyunca bir "aile ücre
ti" sağlayıp saglayamayacağı meselesi üzerine çok temel bir
soru işareti koyar. Geriye kalan en uygun çözüm, bireyler ve
yalnız yaşayan anne-babalardan daha ucuza olan ortak bir aile
altyapısıdır (ev, beslenme, psikolojik ihtiyaçlar), fakat kadınlar
açısından ekonomik yararı anık su götürmez. Son tahlilde, bu
altyapıyı ücretsiz emek harcayarak oluşturan ve sürdüren ka
dınlardır. Başka bir deyişle kadınlar, kendi öz yaşamını ve ço
cuklarının hayatta kalmasını garantiye almak için ücretli islih
daında yer almaya zorlanırlar. Öyle ki , evli kadınların yükse
len işgücü piyasasına katılım oranları bunu gösterir. Bu du
rum, iki sonuç doğurur. Birinci olarak, kadınlar kendilerine
sunulan iş ne olursa olsun onu kabul etmeye zorlanırlar. Ikin
cisi kadınlar, kocalar ve babalardan ol uşan çoğunluğun hege1 96

manyasının ekonomik zemininde yaşanan erozyonla anan
dogrudan şiddetini hesaba katmak zorundadır. Batı Alman�
ya'da 1 10 kadın mültecinin çarpıcı olaylarla dopdolu tanıklık�
ları buraya uygun düşer (Bkz. Franhfurter Rundschau, 27 Ara�
lık 1 982). Suç istatistikleri de tecavüzde anış oldugunu göste�
riyor (Franhfurter Rundschau, 23 N isan 1 983; Fiegl: lO).
Kadınlara tahsis edilen istihdam biçimlerinin besledigi her�
hangi bir kadın tipi çalışma kapasitesini karakterize eden şey,
empati kapasitesi degil, zaman esnekligi i le tekdüze işlerin
stresine gösterilen tahammülün bir bileşimidir. Ü çüncü Reich
zamanında, annelik yeteneginin ve doguştan mantıktan yok�
sun oluşun, kadınlan özellikle montaj hattında çalışmaya uy�
gun hale getirdigi savunuluyordu.
Çabucak ögrenilen işler. . . Kadınlar yapuklan işlerle daha be
lirgin olarak çalışmalannın anlamı arasında yakın ilişki kur
mazlar... Çalışırken hayal güçlerinin anımsaıugı imgelerden
zevk alırlar; örnegin, ugruna böyle çok çalıştıkları çocukları
nın gözündeki sevinç ışıgı. (jalırbuclı der Deutsclıen Arbeiısf
roııt l937: 339; Tröger in alınusı, 1982)
'

Kadınların işlerinin bugün ayırt edici özell igini en kötü ve
en insanlık-dışı çalışma koşulları oluşturur. Sabine Gensior
ve Lothar Lappe, özellikle kadıniann çalışugı endüstriyel iş
lerde basit TUtinin rutinine bölünmüş emek süreciyle aşırı iş
bölümü oldugunu açıga çıkardı. Aynısı endüstri dışındaki
sektörlerde de, elektronik veri işlemciliginin söz konusu ol�
dugu her yerde geçerlidir. Bu işlerden pek azı beceri gerekti�
rir. Ancak, "işbölümü taksimatında , muh tevasını parçalara
ayırma, vasıfstzlaştırma ve stres merkezi öneme sahip olan
işin kendisinin örgütlenmesinde kullanılan yön temlerdir"
(Gensior ve Lappe, 1 982: 93�94). N eredeyse sadece kadınlar
ca yapılan yan-zamanlı çalışma yalnızca az ücrete tabi tutul�
makla kalmaz, yaşadıgımız sistemde norm oldugu biçimiyle,
en kötü çalışma koşullarını da zorunlu kılar. Eger tipik olarak
yorucu parça başı çalışma sistemi alunda, tekdüze ve anlam
sız işin bir göstergesi olarak düşük gelir alınırsa, o zaman, ra197

karnlar bu koşulların tamamen kadınlarla sınırlı oldugunu
belirtir. 1981 yılında erkeklerin sadece %7 ,3'ü, kadınların ise
%20'si 600 DM'den az aylık net gelire sahipti; erkeklerin yal
nızca % 1 , 1'i, kadıniann % l l'i 600 ila 800 DM arasında kaza
nıyordu; erkeklerin % 1 ,6'sı ve kadıniann % 1 3'ü 800 ila 1 000
DM arasında al ıyordu ve e r kekl erin %4, l 'i , kadınları n
%14,3'ü 1000 ila 1 200 DM arasında kazamyordu (Statisticlıes
jahrbuch 1982: 97).
Yine de, tekdüzelige tolerans göstermelerinin yanı sıra, ka
dı nlardan bir de zamanlan bakımından esnek olmaları bekle
nir; ömegi n, çagn üzerine çalışmada (KAPOVAZ) oldugu gibi
çok kısa bir süre içinde bir işten digerine yer degiştirmek. Ve
"sevgi için çalışma" degil, soyut bir emek ve çalışma ilişkisinin
özel bir türü olarak görülen ev işi, hem tekdüzelik hem de yı
kama, temizleme, alışveriş vb. gibi vazifeterin sürekli tekrar
lanmasının ve ev işinin hem erkeklerle kadınların ücretli istih
damı hem de çocukların okul saatleri ritmine bagımlı olması
nın yol açugı çalışma sürecinin parçalara ayrılmasıyla biçimle
nir. Son olarak, bilgisayar terminallerinin eve kurulması, hem
ev işinin soyut, tekdüze karakterini hem de kapitalizmde ka
dın emegini birlikte "ücretli-ev-işi" olarak görme ihtiyacını
çarpıcı olarak gösterir. Böylesi bir ev-çalışması her iki biçimin
de ritmini ve stresini birleştirir: Terminalde çalışma ile ev işi,
birbirinin uzantısıdır.
Aslında, kapitalist düzende (hem ücretli hem de ücretsiz)
kadın emegi, istikrarlı olarak muhtevası belirli işlerden görü
nüşte herhangi bir yararlı anlamdan yoksun soyut süreçlere
dogru yer degiştirmektedir. Krizin, refah devletinin çözülmesi
ve yeniden yapılanması ile yeni teknolojilerirr girişinin bir so
nucu olarak şu anda had safhaya varan bir süreçtir. Kadınlar
için anlamlı işler ve işlerin maddi içerigine dayalı olarak cins
ler arasında sosyal emegin bölüştürülmesi giderek geçmişe ait
bir şey haline geliyor. Sıradan varsayımın tersine, güncel geliş
meler; erkekler için bütün entegre ve anlamlı işlerin tahsis
edilirken kadıniann parçalara aynlmış ve anlamsız işleri alma
sı şeklinde görünüyor (Gensior ve Lappe, 1982). Hatta öbür
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türlü anlamlı olabilecek çalışma çocuklarla birlikte giderek za
rar verir. Daha fazla mekanikleşmiş ve kirletilmiş bir çevre,
kadınları, kendi günlük onarnlarındaki tehlikelerden koru
mak amacıyla çocuklan üzerinde mutlak kontrol ve disiplin
uygulamaya zorluyor. Çocuklar ne evde (elektrik, maki neler,
temizlik ajanları, ilaçlar) ne de sokakta hiçbir yerde serbestçe
hareket edemiyorlar. Hiç degilse, tanıdıklan birisi tarafından
sürekli olarak gözetlenip denetleornek zorundalar, çünkü ya
bancılar çocuklara ne sorumluluk ne de ilgi gösterirler. Çocuk
bakımının yegane sorumlulugu ve kadınlan sürekli olarak te
laş içinde kararlaşunlmış egreti çözümlerle yeıinmeye zorla
yan yetersiz alternatifler ile işin yıkıcı ritmi birleşince, ücretli
işle meşgul olma baskısı, anne-çocuk ilişkisindeki herhangi
bir keyif ve süküneli bir kenara atar.
Eger kadın emegi , ev işi ile ücretli çalışmanın aynlmaz birli
gi olarak yorumlanırsa, kadınları bu zorla çalışurma ilişkisine
mecbur eden zor karşısında her düzeyde kendilerini koruma
nın dışında başka çaresi yoktur. Ev işine anlamlı etkinlik ola
rak bakmak, anneligin anlamlı deneyimine dogru geri çekil
mek ve erkek kurumları içerisinde bir birey olarak varolmayı
ögTenmek, aslında varolmayan bir fantezi dünyasında hayaller
kurmaktır. Ev kadınları, ücretli çalışmaya ya da tekdüzelige
başlama baskısından ve cinsel tacizden yakayı kurtaramaya
caklardır; zamanı, huzuru ve para)'l keşfetme mücadelesindeki
en büyük zafer anneliktir; hem de bunu zorla imkansız kılma
yı amaçlayan bir dünyada. Sırf beraber hayatta kalma, gücün
ve direncin bir işaretidir. Erkek kurumlarıyla barışan kadın,
en iyi durumda aptal küçük bir kız muamelesi görmeyi göze
ala cakur. Sadece bir şahıs olarak saygı görmeyecegi gibi, ke
sinlikle şiddetten yakasım kunaramayacakur.

Özet: Kadın emeğinin geleceği
Ekonomik kriz özellikle kadınları olumsuz yönde etkiler. Bu
nedenle, ekonomik gelişmenin yönü ve bunun içerisinde ka
dınların sahip olacakları yeri anlamak büyük önem taşır.
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Güncel egilim, kadınları ücretli işten çekip çıkarmak ve eve
geri kovalamakla sınırlı kalmayacaktır. Kadın lara eş, ev kadı
nı ve yegane çocuk bakıcıları olarak dayatılan yükümlülükle
ri sömürerek, kısa sürede işe alınabilir ve işten çıkarılabilir,
kötü koşullar altında ve yeterince yasal ve sosyal koruma ol
maksızın, daha az sosyal sigorta maliyetiyle dönemsel ve
mevsimlik olarak dalgalanan emek taleplerini karşılamaya ha
zır, düşük ücret karşılıgında h erhangi bir yerde çalışmaya
zorlanan kullanılıp alllabilir bir emek birimi yaratmak için
harcanan çabalar artacakur. Azalmakta olan , kadınların isLih
dama katılımı degil, (ekonomik kriz kadıniann hem ücretli
hem de ücretsiz çalışmasında bir artışa tanık olmaktadır) da
ha kazançlı ve güvenceli işlerden yararlanma imkanlarıdır.
Ücretsiz emek cephesinde ise, sosyal hizmetlerdeki kesintiler
ve kazançların azalması nedeniyle artık ulaşılamayan hizmet
lerin yerini almaya yaptıkları işlerle mecbur bırakılırlar. Hatta
bu durum kadınları daha yogun olarak, daha az kazanıp daha
kötü koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları ücretli iş arayışı
na (öncekinden daha fazla) zorlar.
Bugünlerde, bununla birlikte, küçük çocukların bakımı için
varolan her halükarda yetersiz yapılara yıgınsal katılımın yanı
sıra, kadınlan daha iyi kazandıran sözde vasıflı işlerden uzak
tutmak için özel tedbirlere gereksinim vardır. Annelik ve aile
ideolojisinin yeterli olmadıgı burada açıkça bellidir, çünkü ka
dınlar elbette direnirler, kendi öz yönetimleri alunda çocuk
bakımevleri kurarlar, ev işi ve çocuk bakımıyla ilgili olarak ba
balara ve kocalara farklı bir işbölümünü zorla kabul ettirirler
ve daha fazla beceriler kazanırlar (Müller, Hand l , Willms,
1983: 1 7) .
Gelecek açısından bizi bekleyen bir görev, kadınların b u di
reniş biçimlerini daha ciddiyeıle dikkate almak ve onlar üzeri
ne bir gelecek kurmak olacaktır. Bunlar, muazzam bir ölçekte
özellikle kadınların birlikte ve yoksulluk yaşamadan, kendi
başlarına ve kendi çocuklarıyla birlikte (ve çocuklar evliligin
ataerkil yasaları ve evlilik Sôzleşmesi altında otomatik olarak
babanın malı olmadan) ayakta kaldıkları yerlerde uygulanır.
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Bununla birlikte, kadıniann bu şekilde hayatta kalma biçimle
rinin giderek daha fazla bireysel ya da toplu zor biçimindeki
saldırılara maruz kalmasını da bekleyebiliriz. Bu özellikle, ka
dınları erkeklere bagımlı olmaya zorlayan erkeklere geçimi
saglayanlar olarak gerçek ekonomik bagımlılıktan ziyade er
kek çıkarlarının politik koalisyonunun ekonomik kriz anlamı
na geldigi bugünkü durumda şiddetlidir. Zira erkekler de sırf
erkek olarak varo\malanna dayalı paraya giderek daha az ula
şabilmektedir.
Gelecekte kadınlar, kendilerine ait politikalar oluştu rmak
zorunda kalacaklardır; erkeklerin siyaset anlayışı bizim için
pek az kullanışlıdır ve yalnızca bizim dışlandıgımız erkekler
dünyasında geçerlidir. Kendisini gerçek hayattan yalıtılmış
olarak birbirleriyle karşı karşıya gelen örgütlerle sınırlar ve
düellolar, parlamento, toplu pazarlık, hana savaş gibi erkekle
re ilişkin kurallara ve ritüellere göre oynanır. Kadınlar ise, ter
sine denetimsiz şiddetin hedefidirler. Ne failierin ne de mag
durlann oldugu kurumlara, kurallara ve sosyal koşullara daya
nan bir siyaset, kadınlar için, tek kelimeyle geçersizdir. Böyle
bir siyaset bizi hareketsiz kılar. Kadınlar, sokakta, işte ve evde,
şiddet eylemleri yardımıyla sürekli boyun egmeye zorlanırlar.
Oysa kadınlar olarak, dogrudan yanıt verebilmeliyiz. Bunu an
cak -bu toplumda çalışma biçimimizin de bir şiddet ürünü ol
dugu bilgisine duyulan korku da dahil olmak üzere- korkuyu
yendigimiz zaman gerçekleştirebi\iriz.
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H INDI STAN KIRSALINDA SINIF M Ü CADELESI
VE KADlNLARlN M ÜCADELESI
Maria Mies

Topragın sahibi olan erkek topragın kadınianna da sahiptir

.

Yukarıdan sınıf mücadelesi
Hindistan'da kırda yaşayan kitlelerin, Batılı medya tarafından
sunulan resmi şöyledir: Milyonlarca yarı aç, cahil, duyarsız
köylü, kendi sefaletini "gönül rahatlıgıyla" kabul eder, çünkü
dini ve karması öyle buyurmuştur. Bu egzotik sefaletin, tele
vizyonu vasıtasıyla oturma odasına girmesiyle canı sıkılan ve
tiksinti duyan, besili Batılı yurttaş televizyonunu kapatır. Bu
kadar can sıkıcı olan, dilenecek kadar yoksul düşmüş bu kitle
lerin, kendileri gibi yoksul mahluklardan milyonlarca daha
ürettigi haberleridir.
Hindistan kırsalında yaşayan halkın böylesine karikatürize
edilişinin başka bir görünümü de, Batı medeniyetinin sagladı
gı bütün konforlardan mahrum olmasına karşın "iç huzuru
nu" koruyabilen ve kendisiyle ve dogayla barışık yaşayabilen,
"mutlu yoksul" mitidir. Bu mitin yayılmasının nedeni, özellik
le, Yeni Çag hareketiyle birlikte yükselen, Dogu'nun ruhani
inançlarına yönelik ilgidir.
Hindistan'daki kır yoksullannın bu imgesinden daha yogun
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biçimde gerçeklikten kopuk bir tutum olamaz. Günümüzde
bu gerçeklik nedir? Kırsal mekanın -özellikle son 15 yılda ar
tan- gündelik şiddetle nitelendirildigi başka bir ülke daha
yoktur. Köylerdeki durumla ilgili haberler kentlere ya da Batı
medyasına ulaştıgında bile, bir yanda zengin köylüler ve top
rak agaları ile öte yanda yoksul köylüler ve topraksız halk ara
sındaki sen çatışmalar, genellikle kast ve din farklılıkianna da
yalı toplumsal çatışmalar olarak yorumlanır. Bu görüş akla
yatkındır; çünkü topraksız tarım işçilerinin çogunlugu, Gand
hi'nin "Harijanlar" dedigi, "Adivasiler" adı verilen Hindulaş
mamış kabilderin ya da öteki alt kastların üyeleridir. Toprak
sahibi sınıfiann çogunlugu, üst kasuan olan Hindulardır.
Bununla birlikte, sözde "zayıf kesimlere yapılan zulüm" ko
nusunda yazılı medyada yönünü şaşımıış haberler topland ıgı
ve analiz edildigi takdirde, zengin köylülerin ya da toprak aga
larının ve polisi n, kabilelere, yoksul köylülere ve kadınlara
karşı kullandıkları şiddetin (çünkü resmi terminolojinin "za
yıf kesimler"le kastettikleri bunlardır) , olagan sınıf mücadele
sinin, yani yukarıdan sınıf mücadelesinin bir parçası oldugu
açıklık kazanır.
Zenginlerin yoksullara , güçlülerin zayıflara karşı yürüttügü
bu savaş; Hindistan'ın kırsal bölgelerini (Üçüncü Dünya'nın
başka yerlerinde oldugu gibi), kapitalist pazar sistemiyle bir
leşmeye zorlayan kalkınma stratejilerinden ayrı tutulamaz.
Esasen Dünya Bankası'nın buldugu ve Üçüncü Dünya'nın her
tarafına yaydıgı bu kalkınma politikası, ABD sermayesinin çı
karına yönelikti. Vandana Shiva'nın yazdıgı gibi, Dünya Ban
kası'nın pek çok Üçüncü Dünya ülkesinin kaderini şekillendi
ren bu kalkınma savaşı, son otuz yılda, ardında askeri savaşla
rınkinden daha fazla magdur insan bıraktı; neden oldugu çev
renin tahribi de cabası. 1 Bu kalkınma politikasının ana hedefi;
sanayi kentlerinin ve Batı'nın lehine, "köylüleri geçimlik üre
timden çekip almak", geleneksel tarımın yerine ticari tarımı
geçirmek ve kırsal alanlara sadece hinteriand muamelesi yapI

Bkz. Vandana Shiva, "The Politics of Aid", The lllusıraırd
Eylul 1987.
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maktı(r). Pek çok ülkede kalkınma politikası hayata geçerken,
büyük baraj projeleriyle başlayan muhtelif programlar ve bu
nun ranı sıra, Yeşil Devrim , (Hindistan'da Operalion Flood
adı verilen) Beyaz Devrim, Sosyal Ormancılık Projeleri, Enteg
re Kırsal Kalkınma Programı vb. gibi muhtelif "devrimler", is
tisnasız biçimde, kırsal alanda büyük sınıf kulUplaşmasına ve
dolayısıyla kırda yaşayan insanlar arasında daha fazla çatışma
dogmasına yol açtı. Durum bu denli açık oldugu halde, bu an
laşmazlıklar ve şiddet içeren çalişmalar, kapitalist tarımsal kal
kınma politikasına degil de, etnisite, kast ve din farklılıkianna
mal edilir. Bu nedenle, ömegin, Pencap'taki Sihler ve Hindular
arasında süren çalişma Yeşil Devrim'in bir ürünü olarak degil
de, dinsel bir savaş olarak görülür.
Sonraki sayfalarda, modern kapi lalist gelişmenin yukarıdan
sınıf mücadelesine yol açligı noktasını göstermek için Hindis
tan kırsalında "daha güçsüz bölgelere karşı yürü Lülen meza
lim" konusunda birkaç örnek sunacagım. Güçlülerin zayıfiara
karşı yürü.ttügü bu savaşta kadınlara yönelik şiddet kritik bir
rol oynar.

l . 1969 yılı Ocak ayında, Tamil nacl'daki Kilvenmani Kö
yü'nde, yaşlı erkeklerle kadınlar ve çocuklardan oluşan 42 Ha
rijan bir barakaya doldurulup, yakılarak öldürüldü.. Madras
Yüksek Mahkemesi , dört yıl sonra, bu katliamın sanıgı 25 top
rak agasının hepsini delil yetersizliginden dolayı heraat ettirdi.
Yargıçlar, "böyle zengin ve ü.st kast beyefendilerinin uşakların
dan hiçbirinin yardımını almadan, evleri ateşe verrnek için su
çun işlendigi yere yaya yürümesi "nin söz konusu olmayacagı
görüşü.ndeydiler. Barijanların bu kitlesel katlinin kökeninde
ne vardı? 1966 yılında Nagapattinam talukunun çeltik yetişti
ren toprak agaları, topraksız gündelikçi işçilerin sendikası, Kı
zıl Bayrak Sendikası'na karşı kendi çıkarlarını korumak için
"Çeltik Ü reticileri Birligi"ni kurrnuşlardı. Tarım işçilerinin ço
gu parya, yani Harijandu. Sendikanın her grev c;agnsında, Çel
tik Ü reticileri Birligi grevi kırmak için diger köylerden işçiler
gönderdi . 1969 yılında da aynı şey tekrarlanmıştı . Komünist
Kızıl Bayrak Sendikası'nın liderliginde, işçiler daha yüksek üc207

ret için greve gitmişlerdi. Toprak agalan dışandan emek ithal
edince iki grup arasında bir çatışma başladı. Toprak agaları,
her biri 250 Rupi'lik para cezasını ödemedigi ve Çeltik Ü retici
leri Birligi'ne üye olmadığı sürece, greveilere gelecekte iş ver
meyi reddetti. işçiler bu koşullan kabul etmediler. Bu mese
leyle ilgili görüşmeler sırasında toprak ağalarının bir ajanı öl
dürüldü. Bunun üzerine toprak agaları hemen mutat intikam
seferini düzenledi. Silahlar, sapalar ve baltalarla polis kamyon
larına binerek geldiler ve işçilerin kaldıkları barakaları ateşe
verdiler. Agalann ajanının öldürülmesine karışan sekiz Hari
jan uzun ve ağır hapis cezalarına çarptırıldılar, ancak toprak
agalannın hepsi heraat etti.

2. 4 Temmuz 1974 tarihinde, Andhra Pradesh'in Cudappah
bölgesindeki Ramanapalle'de çoğu Reddy kastma mensup,
toprak ağalarından oluşan 500 Hindu, balta, kılıç ve silahlarla
bir Harijan köyüne saldırdı. Aralarında yaşlılarla hamile ka
dınların da oldugu 30 Harijanı yaraladılar ve 1 18 barakayı ,
Harijanlann bütün eşyalarıyla birlikte yakıp kül ettiler. Hari

jan işçilerinin yüksek ücret talebine toprak agalarının ya n ıtı

Kilvenmani'deki gibi bu mezalim oldu. Hanjanlar aynı zaman
da hükümetin kendilerine dagıtmak üzere ayırdıgı ekilmemiş
topraklardan bir parselini ekme hakkı da talep ediyorlardı. Ne
var ki, toprak işgal eımeye kalkıştıklarında, toprak ağalan on
ları sürüp çıkardı . Devlet görevlileri ve polis, Reddy toprak
agalannın yasayı ihlali karşısında çaresiz olduklarını söyledi
ler. Reddylerin vahşetine karşı Harijanları koruyabilecek du
rumda değillerdi. Harijanlann, Kilvenmani'de oldugu gibi, ko
mü nist bir yapı altında örgütlendiğinin belirtilmesi gerekir.

3. Reddy toprak ağalannın "yukarıdan sınıf mücadelesi"ne
başka bir örnek de 1 9 74 Tem m uzu'nda rapor edi l d i . 300
Reddy toprak agası, Andhra Pradesh'de bir dag kabilesi olan
Sugalilerin toprağını zorla ele geçirmeye kalk ıştı. Reddyler
toprağın mülkiyelinin tek taraflı mahkeme kararıyla kendileri
ne tahsis edilmiş oldugunu iddia eltiler. Ö te yandan Advasiler
toprağı yıllarca ekip biçmişlerdi. Reddyler sapalar ve silahlarla
çıkıp geldiklerinde, Sugaliler bu kez hazırlıklıydılar ve karşılık
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verdiler. Çanşmada kadın ların da o ldugu 40 S ugal i ve 27
Reddy yaralandı . Ramanpalle'de yaşanan olayda oldugu gibi,
polis, Advasiler kendilerinden koruma istedikleri halde çok
geç geldi. Reddylerin şiddetini önlemeye güçlerinin yetmeye
cegini iddia ettiler.

4. 12 Eylül 1974 tarihinde , dört topraksız işçi, Pencap'taki
Jat toprak agaları tarafından öldürüldü. Andhra Pradesh'deki
Reddyler ve Karnmalar gibi, Pencap'ta da egemen toprak sahi
bi kast jatlardır. Eyaletteki ekonomik ve politik iktidan kont
rolleri altında tutarlar. Hindistan'ın bütün eyaletleri arasında
Yeşil Devrim'den en karlı çıkan Pencap eyaleti oldu ve jatlar
güçlü kır kapitalistleri haline geldiler.
Devbaath'ın Harijan işçilerini, Hindistan Komünist Panisi
(CPI) örgütlemişti. Daha fazla ücret için greve gittikleri za
man, toprak agaları onlara karşı sosyal boykot ilan ettiler. 1 2
Eylül'de Harijanlar, bu boykota nasıl tepki vereceklerini tanış
mak için bir agacın altına toplandılar. Ansızın bir grup toprak
agası silahlı halde ortaya çıkıverdi. Grubun liderlerden birine
seslenerek kollannı yukarıya kaldırmasını söylediler ve derhal
ateş ettiler. Digerleri kaçmaya çalıştılar; fakat birisi kadın, biri
si erkek çocugu, üç kişi daha öldürüldü. Polis olay yerine, 15
dakika süren yaylım ateş kesildikten sonra vardı. Işçi sendika
sının l iderleri, toprak agalarının planları hakkı nda önceden
polisi bilgilendirmişti ve polisten ]atların ateşli silahianna el
koymasını istemişti. Ancak hiçbiri gerçekleşmedi.
Bütün bu çatışmalar üst kast Hindularla, Advasiler ya da
Hanjanlar arasında yaşandı . Ne var ki, onları ateşleyen kast
meseleleri degil, ekonomik ve politik meselelerd i . Topraksız
işçiler daha fazla ücret ve toprak talebiyle çıkarları ugruna
mücadele etmek için örgütlenmeye başladılar. Öte yanda n ,
egemen kırsal sınıf kendi tabiriyle, k ı r proletaryasını "oldugu
yerde" tutmak için, dogrudan şiddet de dahH olmak üzere po
litik, ekonomik ve kültürel gücünü kullanmaktadır. Bu sınıf
mücadelesinde egemen sınıf kast ayırımcılıgını, kast duyarlı
lıklannı ve paryalann toprak agalanna bagımlılıgını silah ola
rak büyük bir marifetle kullanır.
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Içişleri Bakanhgı'nın raporuna göre, her yıl 200 Harijanın ,
Hindu kasn tarafından öldürüldügü gerçegi, burada anlattıkla
nmın münferit örnekler olmadıgını gösteriyor. Aynı rapor, bu
tür olayların sayısının son yıllarda artmış oldugunu ve Hari
janlara yönelik mezalimin günümüzde Hindularla Müslüman
lar arasındaki geleneksel toplumsal sorunları geçtigini ortaya
koyuyor.2
Adeta kural geregi, bu "mezalim" , belli modeli izler. Zengin
köylüler ile toprak agalan silah taŞırlar ve barakaları yakıp yık
mak, erkekleri dövmek ve kadınlara tecavüz etmek için ya ken
dileri büyük çeteler halinde gelip yoksulların köylerine baskın
düzenlerler ya da kiralık gundaları (gangster) gönderirler.
l970'lerin başında polisler, rüşvet aldıklan için, ya geç gele
rek ya da müdahale etmeyerek bu olaylarda pasif bir rol oy
narlarken, l970'lerin sonunda ve l 980'lerin başında bu meza
limde aktif olarak yer aldılar. En tüyler ürpertici olaylardan bi
risi, yoksul köylü sınıfına mensup, çogunlugu aşagı kasttan ve
paryalardan oluşan en az 34 kişinin Bihar polisi tarafından
kasten kör edilmesiydi. Magdurların her biri polis karakoluna
düşürüldü ve burada gözleri bir polis memuru tarafından ig
neyle delindi; ardından tamamen kör olmaları için yaralara
asit döküldü. lndian Express gazetesinde anlatıldıgı kadarıyla,
bu hadise doktor gözetiminde gerçekle-şti . Bu olayın haberi
Delhi'ye ulaştıgında, sabık Başbakan lndira Gandhi, soruştur
ma yapılması ve suçluların cezalandırılması emrini verdi. Fa
kat polisler meslektaşlarının işten çıkarılmasına karşı gösteri
düzenlediler ve bu canavarca olayın suçlulan nın, hana bu iş
kenceden dogrudan sorumlu olaniann hiçbiri görevden uzak
laştınlmadı. Gazetenin bu hoşgörüye getirdigi açıklama, döne
min Bihar Devlet Bakanı jagannath Mishra'nın, "elindeki bü
tün araçlan kullanarak suçun kökünü kurutma" sözü vermiş
olmasıydı.3
2 Bkz. Maria Mies, "The Shahndıı Movemenı: A Peasanıs Movemenı in Mah.1 ·
r.ıshıra" , Joıı mal of Peasanı Sıudies, cilı l ll. No. , 4 Temmuz 1976.
3 Bkz. Arun Shourie, "The Bhagalpur Blindings" . The Evidence
fxpiTss, 10 ve l l Aralık 1 980.
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Buradaki baglarnda "suç" ile kastedilen, yoksulların, geçim
lerini saglama ve emeklerinin karşılıgını alma haklarını veya
kendilerine tahsis edilmiş topragı savunmaları ya da kadınlan
nın onurlarını korumak için sarf etlikleri çabalardır. Yukanda
belirtildigi gibi, zenginlerin yoksullara karşı yürütlükleri savaş
daima, yoksul kadınlara yönelik -çogunlukla tecavüz biçimin
deki- özel şiddeti gerektirir. Olaganüstü Hal ( 1 975-1977) es
nasında ve sonrasında, sıkça yaşanan toplu tecavüzlerin bir
çogu polis görevlilerince gerçekleştiriliyordu. Örnegin, 23 Ni
san 1982 tarihinde gazeteler, Uttah Pradesh bölgesindeki Basti
köyünde l2 polis görevlisi ve 50 erkekten oluşan bir güruhun
21 kadına tecavüz euigini yazdı. Polis, iki polis görevl isini
dövmekle suçlanan köylülerin cezalandırılmalan gerekçesiyle,
bu kitle tecavüzünü mazur gösterdi.4 Bi har, Maharash tra,
Madhya Pradesh ve Andhra Pradesh'de kabHelerin yaşadıgı
bölgelerin çogunda benzer vakalar bildirildi.
Birkaç polis görevlisinin, Mathura adlı on beş yaşında bir
kız çocuguna topluca tecavüz etmesi ise, yeni Hindistan kadın
hareketinin ülke çapında tecavüze ve erkek şiddetinin diger
�içimlerine karşı yürüttügü kampanyayı ateşleyen olay oldu.5
Bombay'da ve ardından Delhi'de küçük feminist grupların kır
sal kesimin yanı sıra kentlerde de yaşanan tecavüz sorununu
gündeme getirmesinden sonra ancak, kadına yönelik şiddetin
boyutu ona sınıfın oluşturdugu kamuoyunda bilinir hale gel
di. Hükümet, polise bildirilen tecavüz vakası sayısının 1972
yılında 2562 iken, 1978 yılında 37 . 8 1 7'ye yükseldigini itiraf
eui. Tecavüze ugrayan Harijan kad ınlarının sayısı özellikle
ı 9Bı ve ı 982 arasında muazzam bir artış göstermişti.6
Kadınlara yönelik şiddetin öteki biçimleri , koca dayagı ve
kentlerde kırsal kesimden daha yaygın olarak görülen, "yeter4 Bkz. Maiıreyi Haziran-Temmuz 1982. Maiıreyi, Bombay"da , kadınlara yOnelik
mezalim hakkında sistematik olarak raporlan birikıirip belgeleyen Feminist
Kaynaklar Merkezi tarafından yayınlanan bir bültendir.

5 Bkz. Maria Mics, Aıaerlıi ve Düııya Çapında Birilıim; Vlu5lararası lşlıclümündt
Kadınlar, Zed Books, Londra 1 986: 145-74.
6 Bkz., Sunday. 27 Te mmuz 1980.
21 1

li drahoma getirerneyen genç gelinierin öldürülmesi" uygula
masıdır.

Kapitalist gelişme ve şiddet
Hindistan Solu, zenginlerin yoksullara karşı yürüttükleri bu
gibi terörizm vakalarını, özellikle kadınlara yönelik cinsiyetçi
şiddeti, Hindistan'ın kırsal kesimindeki " feodal" ya da "yan-fe
odal" üretim ilişkilerinin kalınusı olarak yorumladılar. Ne var
ki, şiddetin, bilhassa cinsel şiddetin, sadece kırsal kesimle sı
nırlı kalmayıp kentlerde de artması artık inkar edilemez hale
geldigi için, feodal geri kalmışlık tezi inandıncılıgından çok
şey kaybetmişti. Şiddetin ve cinsiyetçi terörün en acımasız bi
çimlerinin yaşandıgı yerler, tarımın son yıllarda hızla "gelişti
gi", yeni servet biçimlerinin ortaya çıkugı, "modernleşme'nin
göstergeleri olan sinema, alkol , televizyon ve diger yeni tüke
tim mallannın girdigi atanlardır. Kapitalist gelişme ya da 'mo
dernleşme", kır yoksullarını, topraksızları ve ezilenleri feodal
kölelikten kurtarıp "özgür" ücretli işçilere dönüştürmedi. Ak
sine, kıı:saldaki toprak agalarının ve zengin köylülerin gelişme
si ve yeni serveti; borçlanmanın ürünü olan ve Hindistan'da
borçlandırarak çalışurma [bonded labour] denilen bir tür köle
emegini de içeren, bir takım ücretsiz çalışma ilişkilerine daya
nır. Bu tür çalışma ilişkileri, feodal bir geçmişten kalma ilişki
ler degil , tersine, hakiki kapitalist icatlardır. Bihar kökenli bir
toprak agasının ifade ettigi gibi, "tarım işçilerini oldugu yerde
tutmanın iki yolu vardır: ( 1) krediler yoluyla onları bagımlı
hale getirmek ve (2) kadınları nın cinsel istismarı" . Egemen sı
nıflar, emegin kontrol altında tutulmasının en ucuz ve en etkili
yöntemi olarak her ikisinden de bôinçli olarak istifade eder. Bu
yeni kapitalist tarımın yakalanmasının neredeyse imkansız ol
dugu söylenen "büyüme oranını" elde edebilmesi için, yoksul
ların, asgari ücretten ya da kendilerine tahsis edilen topraktan
yararlanma haklarından feragat etmeleri şart koşulmuştur.
Hindistan kırsalında son yıllarda yaşanan her kapitalist ge
lişmeye bakugımızda dogrudan şiddeti ve zoru görürüz. Bun212

lar "modemleşmenin" gizemleridir ve üretkenlikteki hankula
de aruş, çogunlukla söylendigi gibi , salt teknolojik yenilikler
sayesinde gerçekleşmez. Örnegin, Beyaz Devrim'in (Operation
Flood) sonucunda kadına yönelik şiddetin anması bu konuya
örnek gösterilir. Eskiden yoksul kadınların toprak agalan nın
tarlalarının kenarlarındaki otları kesmesine müsaade edilirdi,
oysa şimdi, kestikleri takdirde dayak yerler. Çünkü bu otlar,
tarla sahibinin mandıraya satugı, yani üzerinde hak iddia etti
gi bir meta haline geldi.7
Oysa cinsel şiddetin artmasına uygun bir açıklama, sadece
tarımın daha çok sanayileşmiş ve kapitalistleşmiş olması ger
çeginden hareketle getirilebilir. Biraz önce gördügümüz gibi,
esasen tecavüz şeklindeki cinsel istismar, egemen sını flarca
sömürülen sınıfları disipline sokmanın bir aracı olarak kulla
nılır. Asi, yoksul köylüleri ve topraksız işçileri cezalandırmak
için toprak agaları ve polis, erkekleri dövmekle ve barakaları
nı yakmakla yetinmez, pek çok olayda bu erkeklerin kadınia
nna da tecavüz ederler. N eden? Açıkçası, bu tecavüzler ço
gun lukla i nanıldıgı gibi tecavüzeünün bastırılmış cinsel is
teklerinin bir tür emniyet supabı degildir. Dogrusu, bu fiilie
rin

cinselligin kendisiyle hiç alakası olmadıgı gibi, hedefi de

bizatihi kadınlar degil , daha ziyade, yoksul sınınarın erkekle
ndir. Kadınlar, muhtaç hale getirilmiş erkeklerin sahip ol
dukları tek mülk olarak görülürler. Kadıniarına tecavüz yok
sul erkeklere ders verir ve statülerinin mu tlak yoksulluk ve
mülkiyetsizlik oldugunu ögretir. Kadınlara toprak agaları ve
polis tarafından yöneltilen bu cinsel saldırı, mülksüz sınınara
mensup erkekleri yenmek ve kırsal kesimde varolan ya da
yeni ortaya çıkan güç ilişkilerini dengelemek için yardımına
başvurulacak bir silahur. Sın ı f egemenligi ve kadınların ezil
mesi burada iç içe geçmiştir. Topragın salıibi olan erkek, topra

gm kadın iarına da sahiptir. Bihar'daki yoksul erkeklerin ka
dınlarına tecavüz edilmesinin öcünü almak için başlattıkları
"tecavüze tecavüz" hareketi, sadece, sınıf egemenligi ile cin7 Bkz. Maria Mies, -ındian Women in Subsistence and Agricultural Labour",
ILO, Cenevre 1986.
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sel tahakküm arasındaki yakın ilişkinin farkında olduklarını
dogrular.
Hindistan'daki yoksulları ve köylü kadınlan etkileyen cin
sel şiddet sınıfsal boyutunun yanı sıra, günümüzde, uluslara
rası ya da emperyalist bir boyuta da sahiptir. Hindistan'da,
başka Üçüncü Dünya ülkelerinin birçogunda oldugu gibi, bu

günlerde baskıcı ataerkil ahiakın geleneksel kontrolünün yıkılışı
gözlemlenebilir. Fakat bu yıkılış, cinsel törelerde yaşanan öz
gürleşme yüzünden de&il, daha çok, son yıllarda hızla zengin
leşen sınıfların gücünün , belirli bir tüketici kadın imajını da
beraberinde getiren modern tüketim mallarını satın almaya
yeter hale gelmesi nden dolayıdır. Ço&u nlukla eski c i nsel
normları ilk atanlar, bu sınıfların genç, "ilerici" erkekleridir.
Modernile ve ilerleme modeli olan Beyaz Adama öykünürler.
Onun kıyafetlerini giyer; porno-filmler de dahil olmak üzere
onun rilmlerini izler; yaşam tarzını benimserler. Onlara göre
"gelişme", Batılı, erkek ve cinsiyetçi "ul uslararası" kültüre ka
tılım anlamına gelir. Fakat, kadınlarından öz milli kültürleri
nin bekçisi ve koruyucusu olarak kalmalarını beklerler. Ka
dınlar ulusaVyerel kıyafetler giymelidirler. CinseL özgürlük
onlar için söz konusu degildir; onlar "geleneksel" anne ve öz
verili eş rolünü oynamaya devam etmelidirler. Rajasthan'da
yakın zamanda Sati (sutee) * adetinin caniandıniması ve genç
erkeklerce teşvik edilmesi, kadınlara yönelik baskıcı tutumun
apaçık bir göstergesidir.8
Ben buna "Küçük Adam-Büyük Adam" sendromu adını ve
r_iyorum. Küçük adamlar büyük adamlara önce kendi ülkele
rinde öykünür; fakat aynı ilişki "küçük" esmer ve siyah erkek
lerle 'büyük' beyaz erkekler (günümüzün "superman"leri) ara
sında da vardır. Ancak kadınlarının "büyük adamlar"ın kadın
ları gibi olmasını istemezler. Bu çelişki Hindistan filmlerinde
(*) Saıi: Dul kalan kadının. Olen koaısıyla birlikte yakılma�ı gelenegi - ç.n.
8

Madhu Kishwar ve Ruıh Vaniıa. 4 Eylul 1987 ıarihinde kocasının cenaze ıôre
ninde cesedinin yakıldıgı yerde (pyre) yakılarak oldiıriılen Roop Kanwar olayın·
dan hareketle, yeniden dirilen Saıl kiılıiıniın 'geri kalmış" köyliıleıce dcgil, genç.
kentli ve e�ilimli erkekler tarafından teşvik edildi�ni ortaya çıkardı. Madhu

Kishwar ve Ruıh Vaniıa: "The Buming of Roop Kanwar" , Manushl, 42-43, 1987.
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açıkça gösterilir; kahraman genellikle Batılllaşmış genç adam
dır, fakat "iyi kadın", bu baulılaşmış erkeklerin anladıgı gibi
bir "geleneksel Hindistan"ı temsil etmelidir. Zira, erkek ve ka
dın kahramanın öpüşme sahnesine izin verilmez; ama, pek
çok filmde tecavüz sahneleri vardır. Hindistan'da yeni yükse
len sınınann kara gösterdikleri ilgiyle kadına yönelik şiddet
arasında bariz bir ilişki oldugunu , hem filmlerde hem de ger
çek hayatta görüyoru m . Filmierin asıl izleyici kitlesini oluştu
ran ve bu endüstriye para akıtan, çogunlukla işsiz ya da mülk
süz "küçük" adamlardır. Batıya gidemeyenlere ya da uluslara
rası erkek kültürüne katılamayanlara, ugradıklan büsran duy
gusunu telafi etmek için filmlerde tecavüz sahneleri takdim
edilir. Böylece kendilerini "büyük adamlarla" özdeşleştirebilir
ve "gerçek erkekler" olduklarını hissedebilirler. Çünkü, hala
saldmlabilecek bir kadın vardır.

Köylü kadınlar örgütleniyor
Yukandaki olay alıntılarında, yoksul köylüler ve yoksul köylü
�adınlar çogunlukla, toprak agalanyla polisin uyguladıgı bas
kının magdurlan olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu duruma nasıl
tepki verdikleri hakkında pek nadiren bir şeyler duyanz. Bazı
haberlerde , egemen sınınann yoksullan baskı altında tutması,
yoksullann yeni oluşan bilincine ve anan örgütlenmesine ver
dikleri yanıt olarak görülür. Oysa, köylü hareketleriyle ilgili
haberlerde bile, köylü kadınlannın bu hareketlerde oynadıgı
rol hakkında neredeyse hiçbir şey ögrenemeyiz.
Ne var ki, kadın hareketinin ve bu hareketin kadın tarihine
gösterilen ilgiyi canlandırmasının bir getirisi olarak, bazı köy
lü hareketleri, ilgi odagına, kadınların rolünün yerleştirilmesi
suretiyle yeniden incelenmektedir.9 Kadınların tarihinin bel9 Aynca bkz. Peter Kusters, "Women in the Tebhaga Movement", Naya Prokash,
Calcuta 1987. Bir de Telengana Peasants' Uprising, Haydarabad'daki St ri Shakıi
Sanghatana adlı örgütOn kadınlan tarafından. kadmlann özel olarak bu mılca
deledeki yerine odaklanarak yeniden incelenmektedir. Raporu yakında Kali of
Delhi ve Zed Books tarafından onakl;ı.şa basılacaktır.
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gelenınesi sürecine bir katkı olarak, burada, topraksız ve yok
sul köylüleri örgütlemeyi amaçlayan Andhra Pradesh eyale
Lindeki bir hareket içinde büyüyen, yoksul köylü kadınların
örgütlenme öyküsünü aktaracagım . Toprak agalarına ve kendi
erkeklerine karşı verdikleri mücadelenin, hareketleri açısın
dan kesinlikle elzem oldugunu bu kadınlardan ögrend i m .
"Toplumsal cinsiyetin" "sınıf" sorununa suni bagımlılıgının
(çogunlukla soldan destek bulan görüş) , kapitalist-ataerkil
sömürü ve tahakküm ilişkisini desteklemek ve dengelemek
ya da yeniden oluşturmak için kullanılan bir hile oldugunu,
hareketlai esnasında gösterdi ler. B u kadın örgütlenmesine
ilişkin araştırma, geçimlik sektördeki köylü kadınlara yönelik
araştırma projesi çerçevesi içinde yer aldı .10 Yoksul köylü ka
dınların örgütlenmesinin analizi , kadınların örgütsel potansi
yeli hakkında bir dizi sorunu gündeme getirir. Shahada Hare
keti içindeki kabile kadınlarını araştırdıgım 1973-1975 yılları
arasında bana ilk olarak bu tür sorunlar aktanldı. 1 1 Buraya al
dıgım örnek durum çalışması, benim ilk gözlemlerimi dogru
luyor, ancak özellikle, köylü kadınların kendi cinsiyet ve sfnıf
çıkarlan etrafında harekete geçme ve örgütlenme potansiyel
lerine ışık tutuyor.
Burada beni ilgilendiren kadınlar "Harijanlar" ya da "parya
lar". Hepsi de, okuma yazma bilmeyen yoksullardı. Yaşamları
nı esas olarak toprak agalarının ve zengin köylülerin tarlala
nnda ırgatlıkla (gündelikle çalışma) kazanıyorlardı ve bazıları
küçük bir toprak parçasına sahipti. Erkekleri çogunlukla ta
rım işçileri ve yoksul köylülerdi; fakat pek çogu geleneksel iş
lerini tarımın "modemleşmesi" nedeniyle yitirmişti. Oysa, ka
dınlar eski işlerini büyük oranda sürdürüyorlardı. Aslına bakı
lırsa tarlalarda yapılan bütün tarım işlerinin yaklaşık %80'ini
onlar üstlenmişti.
10 Bu araştırmanın sponsorlugunu ILO yapu. Alan çalışmasını ben v e iki Hindis
ı.anlı kadın Lalııa K. ve Knshna Kurnari 1978-1979 yıllannda yaptık. Bu araş
urmanın sonuçlannı ILO 'lndian Wornan in Subsistence and Agriculıur.ıl La
bour· başlıgı ile yayımladı, 1986, Cenevre.

l l Bkz. Maria Mies "The Shahada Movemenı".
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Bu gerçek, yani bu işin kolektif olarak yapılması (fide dik
me, ayıklama, biçme ve benzeri) , bilinçlerini ve davranışları nı
etkilemişti. Kendilerine duyduklan şaşırtıcı güvenin ve yürüt
tükleri militanlıgın yanı sıra, sorunlarını mantıklı analiz etme
ve çözüm bulma konusunda büyük bir başarı gösterdiler.
Bu kendine güven, Harijan kadınlannın doguştan gelen bir
niteligi degil, yaptıklan işin, ailenin yaşamını sürdürmesinde
taşıdıklan önemin farkında olmalannın ve bizzat elleriyle çalı
şarak yaşamak zorunda olmaları gerçeginin bir sonucuydu.
Kentli ona-sınıf kadınların tersine, bu kadınlar, kendileıini ev
kadını olarak degil, işçi olarak görüyorlardı; yaşamlannın bü
yük bölümü yoksul barakalann duvarlan arasında degil, dışa
rıda geçiyordu. Kamusal yaşamdan ayrılmış bir özel yaşam
sürdüremeyecek kadar yoksuldular. Erkekleri toplumsal ba
kımdan, üst kast ve üst sınıf erkekleri gibi, eve ekmek getiren
kişi olarak tanımlansa da, bu kadınlar ev kadını statüsüne
"yükselmelerinin", koca tarafından "bakılıp beslenmelerinin"
asla söz konusu olmayacagını biliyorlardı. Aslına bakılırsa,
kendilerinin alışık oldugu zor işleri yapamayan bu tür kadın
lıırdan biraz da küçümsemeyle bahsediyorlardı.

Işin örgütlenmesi ve kadınların bilinci
Bu kadınların gözüpekligine ve özgüvenine katkıda bulunan
ana faktör, tarlalarda yaptıkları işlerin kolektif karakteri idi.
Daima küçük komşu, akraba ve dost ekiplerinden, 10 ila 30
kadından oluşan gruplar halinde çalışıyorlardı. Bu ekipler, bi
reysel ailenin bencilligini aşan dayanışma ve karşılıklı yar
dımlaşma ruhu geliştirmişlerdi. Hatta Hindu kasundan ailele
re özgü kaynanaigelin husumetinin bile bu kadınları bölmesi,
üst kasttakilerle aynı derecede olmadı. Toprak agalarının on
larla kolektif çalışmaları üzerinden ücret pazarlıgı yapmak
zorunda olması gerçegi de kadınlar arasındaki kolektif ruhu
pekiştiriyordu. Toprak agaları bu kadınları tek tek işe alamaz
lar; diger kadın rençperlerce nöbetieşe kontrol edilen sözcü
kadınla görüşmeleri gerekir. Yılın belirli dönemlelinde tarım21 7

sal işler için çok sayıda kadının işe alınması mecburiyeti, ka
dınların kolektif ruhunun ve örgütsel becerilerinin gelişmesi
için nesnel bir zemin sundu. Ortak duyarlılı klar ve Hindu
kastından olaniann Harijanlara yönelik ayınmcılıgı, Harijan
lann ırgat kadınları arasındaki dayanışmanın kuvvetlenmesi
ne katkıda bulundu.
Tarımsal emek sürecinin kendisi, örnegin, pirinç ekimi ve
ayıklanması işinde, birçok kadının birlikte yapugı düzenli,
ritmik beden hareketleri de dayanışma duygularını pekiştirdi;
bu sürece eşlik eden kültürel etkinliklere fiziksel temel oluş
turdu. Pirinç ekimi ve ayıklanması sırasında söylenen şarkı
lar, sadece çalışma ritmini ayarlamakla kalmaz, kadın ların
yorgunlugunu ve duygusal gerilimini de hafifletir. Şarkıların
temalarında genellikle kadın yaşamının temel yanlan vardı :
evlilik, kadın-erkek ilişkileri, anne-kız, kaynana-gelin ilişkile
ri. Şarkılar, "öze l " alan ile çalışma alanı arasındaki birligi de
vam ettiriyordu. Umutları, arzulan ve daha iyi bir yaşam ha
yallerini de içeriyordu; tüm bu toprak agaları, prensler, tanrı
ve tanrıça balatlan, kendilerini ezenlere ait ataerkil degerieri
kadınların bilincine yerleştirse bile. Fakat emek sürecinin
kendisi , bir ücret karşılıgında çalışıyor olmalan gerçegi, onla
n bu rüyaları ciddiye almaktan ve gerçeklik duygusunu yitir
mekten alıkoyar.
Şarkılar, kendi içlerinde kolektiflik hissini açıga çıkaran;
modern emek sürecinde yaygın olan bireylerin atomize ol
masını, yaşamın bölmelere ayrılmasını ve yabancılaşma duy
gusunu engelleyen bir mekanizmaydı. Böylelikle kadınlar in
san olma duygusunu ve onurunu; kültürel yaratıcılıklarını
korudu lar.
Şarkılan ve danslanndaki bu kendini begenmişlik duygusu ,
en açık i fadesini, çalışmadan sonra ve festivallerde bulur.
Uzun balatları bilen kadınlar bölgede ünlüydü. Yorgunluga ve
iş yüküne karşın, neredeyse her akşam yemeginden sonra ka
dınlar dışan çıkıyor ve ayın ya da gaz lambasının ışıgında şar
kı söyleyip dans ediyorlardı. Kendilerini böyle, uyurluklan za
mana kıyasla daha canlı hissettiklerini söylediler. Bu, çalışma
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hayaunın ezici rutinine tahammül edebi lmek için, kadıniann
kültürel üretiminin gerekli olduguna işaret eder.
Yaptıklan işin örgütlenmesinin onaya çıkardıgı kolektif ruh,
kendiliginden geliştirdikleri örgüLSel biçimler ve bu süreçlere
eşlik eden kültürel ifadeler, kurumsal örgütlenmelerine yöne
lik çabalar ortaya konmarlan önce de, bu kadınlar arasında
hüküm sürüyordu. Bu yapılar, kurumsal örgütün üzerine inşa
edilebilecegi temeli oluşturdular. Kadınlar, şayet, tecrit edilmiş
ve atomize, erke�in gelirine bagımlı yaşayan ev kadınlan olsa
lardı, Narsapur'da dantel ören kadınlar12 örneginin gösterdigi
gibi , kadın hareketlerinin içindeki kurumsal örgütlenme daha
zor gerçekleşirdi.

Kadınların sangamr. Tarım
işçisi kadınların kurumsal örgütü
Alan çalışması için bu bölge seçildi; çünkü I 977 yılından beri,
gönüllü bir örgüt Kapsamlı Kırsal Çalışmalar Hizmet Toplulu
gu (CROSS)"' tarım işçisi kadın ları, kadın dernekleri ya da
.sa ngamlar b i ç i m i n d e örgü t l e m i şt i . 1 9 7 6 - 7 7 d ö n e m i n d e
CROSS, Andhra Pradesh eyaletinde Nalgonda bölgesi Bhongir
taluku * "' köylerinde yoksul köylüleri ve tarım işçilerini, ço
gunlukla Hanjanlan örgütlerneye başladı. Bhongir taluk böl
gesinde yoksul köylüler ve tanm işçileri arasında çalışmaya
başladıklan zaman CROSS'un örgütçülerinin aklında kadın
derneklerinin oluşumu yoktu. Teorik olarak erkekleri ve ka
dınları içeren, yoksul köylü sangamlan oluşturmuşlardı. Fakat
kadınlar ne yöneticiler arasmda yer alıyorlar ne de köy der
neklerinin temel etkinlikleri arasında olan Loplanulara ve ak
şam okuluna devam ediyorlardı.

1977 yazında, örgütçüler kadınların kaLılımda bulunmama
ları meselesini tartışlllar. Kadınların bu toplanulara ikna yo12

Mana Mies, Th e lacrnııılıas of Narsapur: /ndiıın /foustwives Product for ıht

(*)

The Comprehensive Rural Operations Service Socieıy.

World Marlıeı, Zed Press, Londra 1 982.

(*•) Hindisıan'da vergi ıo plama bolgesi.
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luyla getirilemeyecegi açıktı; bunun nedeni, kadınların, erkek
lerin içinde konuşmaya alışkın olmamalan degil, akşam er
kekler toplantı yaparken, yemek pişinnek ve ev işi yapmak
zorunda kalmalarıydı. örgı:ıtçüler, kendilerine ait yöneticileri
ve özel programları olan ayrı kadın örgütleri oluşturmaya ka
rar verdiler ve bir kadın aktivist, kadınlan örgütleme sorumlu
lugunu üstlendi. Yeni kadın demeklerinin yöneticileri köydeki
Harijanların ve ö teki alt kastın kadınlan tarafından, kendi
grupları içerisinden seçildi.
Öteki kast kadınları, bu kadın sangamlarından resmen dış
lanmasalar da, kastlarından dolayı kendilerini üstün gördükle
ri için katılmak istemiyorlardı. Böylece ilk defa, Harijan kadın
larının ve diger yoksul köylü kadınların, cemaatlerinin erkek
lerinin ya da egemen üst-kast Hindu toprak agalarının hakimi
yetinde olmayan kendi öz örgütleri meydana gelmişti.
Kadınlar kendi derneklerini kurma umudunu heyecanla
karşıladılar. Sikandernagar'da ilk derneğin kuruldugu Tem
muz 1977 ile Aralık 1978 arasında, toplam 705 kadın üyesi
olan 20 kadın derneği kuruldu . Aralık l 980'e kadar köy el<
senli kadın demeklerinin sayısı 84'e yükselmişti.
Kurumsal bir yapı ortaya çıktı. Çünkü, örgütün hedefine ulaş
ması için, yani küçük ve marjinal çiftçilere yönelik ekonomik
programların fon ve kredilerinden yararlanma hakkı elde etmesi
için bunun gerekli olduğu kanısına varıldı. Örgütçüler, kadın
demegi fikrini kabul ettirmek için varolan topluluk fonlan siste
mini, yani makbuz-fonu (chit-fund) sistemini13 kullandılar.
Kadın demeklerinin hedefleri, erkeklerinkiyle aynı stratejik
ilkeye dayanıyordu: Örgüt, küçük ve marjinal köylülere zayıf
bölgelerin ekonomik kalkınması için hükümetin sunduğu
fonlardan yararlanma hakkı kazanmalan için gerekli toplu pa
zarlık gücünü verecekti.
13 'Makbuz (chiı)' üyenin düzenli katkısının yazılı oldu�u bir kag,ıı parçasıdır.
Makbuz- tonu, bir ıür koy tasarrufu sistemidir. l ler üye düzenli olarak küçük bir

miktar kaıkı sunar. Kadın ya da erkek (erkekler de bu sisteme sahiptir) fena hal
de paraya ihtiyaç duydu� zaman, (aiziyle geri ödenmesi zorunlu bu fondan
borç alabilır. Makbuz-fonundan çekilen borçlar genellıkle küçük mikıarlaıdadır.
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Bu ekonomik programlar, yoksul köylüleri örgütlemenin
zorunlu bir önkoşulu olarak görüldü. Çünkü kendi öz ekono
mik temelleri güçlendirilmedigi sürece, toprak agalannın des
potizmine direnemeyecekleri kanısına ulaşılmıştı. Güvenecek
leri hiçbir şey olmadıgı sürece , ücret aruşının ve toprak için
verdikleri mücadelenin bile başansızlıga ugraması kaçınılmaz
dı . Bu ekonomik programlara, akşam okullan yoluyla okuma
yazma ögrenmeyi politik ve toplumsal egitimle birleştiren bi
linçlenme ve egitim programlan da eşlik ediyordu.
Bu çifte stratej iden, ekonomik iyileşme programlarını bilinç
lenme ve egitimle birleştirme stratejisinden sonra, kadın der
nekleri ilk onak fonu oluşturmak için yerel makbuz-fonu sis
temini kullan maya başladılar. Makbuz-fonu yoluyla toplanan
faiz, ortak mülkiyetti ve akşam okullan inşa edilmesi gibi or
tak projeler için kullanılıyordu. Aynı zamanda, köylerde ka
dınların hayaliarına dair çeşitli konuları tartıştıkları düzenli
haftalık toplantılar yapılıyordu. Kadınlar şarkı söylemeyi, köy
düzeyinde sorunlarının olası çözümlerinin ve stratejilerin tar
uşılmasıyla birleştiren bu toplantıları heyecanla karşılıyorlardı.
Toplantılar kadınlar arası dayanışmayı genişletmeye yardımcı
oldu ve onların eyleme yönelmelerini sagladı. Sadece retorik
düzeyinden öte gitmeyen başka benzeri taruşmalann tersine,
kadın sangamları çogunlukla ortak problemlerini tanımlayıp
bir strateji tartıştıktan hemen sonra eylem başlatıyorlardı.

Ekonomik programlar
Fakat kadınları harekete sevk eden sadece daha çok egitim ve
kültürel faaliyet beklentisi degildi. CROSS, mandalar, kuyular,
genel ambarlar, sebze tezgahı ve başka bu tür gelir gelirici pro
jeler için fon saglamaya yardım eden aracı kurum olarak bi li
niyordu. Kadınlar o nedenle bireysel ekonomik yarar umuyor
lar ve sangam faaliyetlerini de bu maksalla bir araç olarak gö
rüyorlardı.
Kadın sarıgamlarının toplantıları, bu ekonomik projelerden
kimlerin yararlanacagını belirlemek için kullanılıyordu. Seçim
221

kriterleri ve izledikleri yöntem erkek sangamlarında kullanı
lanlarla aynıydı; yani projelerden, bir 'sangamın tamamı degil,
sadece tek tek kadınlar yararlanabilirdi. Bazı köylerde erkek
sangamları bu tür toplu projeler için fon saglayabilirken, kadın
dernekleri saglayamamışu. Örnegin, toplantılarını yol kena
nnda bir agacın altında yapmak zorunda kaldıkları gerekçesiy
le, bir akşam okulunun inşaatı için para istediler ve Harijan
kolanisine de elektrik getirilmesini talep ettiler. Fakat bütün
fonların kredi sistemine dayalı olmasından dolayı, sübvansi
yon ya da borç para veren bankalarta hükümet yetkilileri,
"üretken" olmayan, yani am de&er üretmeyen nitelikte, yal
nızca yoksulların kolektif yaşam koşullarını iyileştirmeye yar
dımcı olan projelerle ilgilenmiyorlardı.
Kadınlara yöne lik ekonomik program ların yanında, egilsel
etkinlikler düzenleniyordu. Bu etkinlikler çogunl ukla, ka
dınlara sorunlarını tanışabilecekleri bir forum sunan ve aynı
zamanda, ihtiyaç duydukları bilgileri ve okuma-yazma, sag
lık bilgisi, çocuk bakımı, beslenme gibi sosyo-ekonomik ge
lişimleri için gerekli egitimi saglayan akşam okulları biçi
mindeydi.
Bu programlar çi fte stratejiye, yani, kadınların ekonomik
statüsünü yükseltme gayretini, onların toplumdaki sosyal, po
litik ve kültürel statüsünü yükseltme ve kendi öz örgü tleri
yardımıyla ezilmişliklerine karşı mücadele etmelerini saglama
çabasıyla birleşıirmeye dayanıyordu. Bu çi fte strateji, söz ko
nusu durumda tek mümkün strateji olmasına karşın, uygula
rnada çelişkiler yaşanmıyor degildi. Bu çelişkiler, tek tek aile
ya da tek tek kadınlara dayalı gelir yaratmayı amaçlayan bütün
ekonomik programiann kaçınılmaz bir sonucudur. Tek tek ka
dınlara bu proj elerden birisi için, örnegin manda için borç
vermek, egitim programının genel hedeflerini, yani kadınların
dayanışmasını ve birligini güçlendirme ve pazarlık gücünü ar
tırma amacını kısmen tehlikeye sakmuş oluyordu. Bazı kadın
lar, bu projelerden yararlanmak için seçilirken, digerleri dışa
nda kalıyordu. Bu nedenle kadınlar arasında bölünmelerin or
taya çıkması kesindi.
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Sangam ları başlatan kadın, sorunun farkına vardı. Bu proj e
lerden herkesin yararlanmasının zaman alacagı varsayımın
dan hareketle, kadın dayanışmasına başvurarak, kadınlardan
en yoksul ve en fazla ihtiyacı olanı ve en çok hak edeni seç
melerini isteyerek bu tür bölünmelerin önüne geçmeye çalış
u. Kadınların ortak çıkarlanndan ziyade, özveri ruhuna baş
vurmak, bu projelerin, bireyler arasındaki rekabeti ilerietme
ve yoksulları kapitalist degerlerle tanıştırma gibi siyasi yan et
kilerini gözden kaçırmış gibi görünür. Bu projeler, kırsal alan
lardaki yoksulların bir sınıf olarak yararlanmasına yönelik de
gildir. Bu programlardan tek tek ailelere saglanan ekonomik
kazançlar o kadar önemsiz boyutta kaldı k i , uzun vadede
yoksullaşmayı artırdıklan bile söylenebilir. 14 Ne var ki, birey
sel iyileşme beklentisi ve alternatiflerin yoklugu, kadınların
pek fazla bir şey umut etmeseler de, bu projeleri tercih etme
leri sonucunu dogurdu.
Bu çelişkilere ve güçlüklere karşın , kadınlar sangaınlara ka
ulmaya can atıyorlardı ve birçok köyde kadınlar kendi san
gamlarır:ıı kurmak istiyorlardı. Ekonomik programiann doga
sında olan bölme egilimleri, kadınların örgütlerinden aldıklan
kolektif güç duygusu tarafından etkisiz hale getiriliyordu. Der
neklerin asıl başanlarının nedeni , örgütlü kolektif güç hissini
kadınlara vermeleri ve mücadelede bir araç olarak kullanılabil
meleri gerçegi idi. 1 978 yılında Kunur ve Sikandemagar'daki
kadın demegince gündeme getirilen meseleler, derneklerin, bi
reysel ekonomik projelerden çok, kadıniann hepsi ile ilgili ve
hepsi açısından önem taşıyan sorun lara yönelik olduklarını
gösterir. Dogrusu, bu köylerde ilk sangam toplantıları yapılır
yapılmaz, kadınlar ücretler meselesini ve bir grev organizasyo
nunu tartışmaya başladılar. Erkeklerle kadınların ücretleri ara
sındaki farklar ve toprak gibi başka meseleleri de tartıştı lar.
Kadınların işçi olarak edindikleri kolektif deneyimler ve
ortak çıkarları, örgütlenmelerini daha genel hedefler dogrul
tusunda kullanmalarına yardım eni . Kunur'daki kadınlarla
11 Bkz. Maria Mies, "lndian Women in Subsisıence and Agriculıural Labour".
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grup tartışmamızda, özlemlerinin, ekonomik program ların
belirledigi sınırlı hedefierin ötesine geçtigi ortaya çıktı. Bize
ilk önce sangamın nasıl başladıgını, ekim ve hasat mevsimleri
sırasında .akşam okuluna devam etme problemlerini ve öteki
kastın kadınlarını kendileri grevdeyken destek vermeye ikna
etme çabalannı anlattılar. Toplantılarda hangi sorunları tartış
uklannı sordugumuzda, önce çeşitli taleplerini şöyle sıraladı
lar: " Genel ambar, mandalar, elektrik, un degirmeni istiyo
ruz " . Daha iyi evler de isteyip istemediklerini sordugumuzda
bir kadın " Evler bizi beslemeyecek. Biz toprak istiyoruz, bi
zim arazimizin tamamı verimsiz ve çok küçük. Biz toprak is
tiyoruz, gerisi yalan" dedi.
Daha sonra, karşılaştıkları bütün güçlüklerin, yaptıklan bü
tün bu işlere karşın kanolannın doymaması. toprak agalarının
kendilerini istismar ve taciz etmesi, otları kesmelerine müsa
ade edilmemesi, digerlerinin topragı varken onların olmaması
ya da çok verimsiz araziler olması gerçeginden kaynaklandıgı
m

aniatmayı sürdürdüler: "Şimdi TOPRAK istiyoruz. O zaman

bizim için bir şey yaptıklannı hissedecegiz. Her u fak tefek şey
için onlardan korkuyoruz. Böyle olmak isıemiyoruz:·.
Bu tartışmalar, kadınların sömürüldüklerinin farkına var
mak için bilinçlendirilmeye ihtiyaçları olmadıgını ortaya çı
kard ı . Ayrıca, bütün sorunları n ı n kökeninde ya tan nedeni
dogru olarak analiz edebiliyorlard ı : temel üretim aracı olan
toprak üzerinde kontrollerinin bulunmayışı. Mandalar, keçi
ler. genel bir ambar, daha iyi evler ve benzerini istemeye karşı
degillerdi, fakat bu şeyleri pek ciddiye almıyorlardı. Çünkü
bunlar yörelerindeki temel üretim ilişkisini degiştirmeyecekti
ve dolayısıyla nasıl "karınlarını doyuracakları" sorununu çöz
meyecekti.
Küçük Çiftçiler Kalkınma Kuruluşu'nun (SFDA) program
larının kır yoksulları sorunu n u çözecegi fikrinin aksine, Ku
nur kadınları gerçekçi bir şekilde bu programları palyatif ola
rak degerlendirdiler. Bunun yanında, ekonomik sömürüyle
sosyal ve kültürel baskı arasında bir ayırım da yapmadılar (Bu,
genellikle dışarıdan bakan aktivistlerce yapılan bir ayırımdır) .
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Toprak agalannın aşagı layıcı ve zorba davranışlanyla kendile
rinin pazarlık gücünün olmayışı arasındaki bagı açıkça görü
yorlardı. Bu nedenle, sangamlar için duyulan heyecan, bireysel
bencilligin sonucu degil, daha ziyade, kendilerine daha fazla
güç saglayacak bir araca sahip olma beklentisi yüzündendi.

Harekete geçme yöntemleri
Şarktlarm rolü
Tarlalarda çalışmanın örgütlenmesinde ve çalışmadan son
raki kolektif ifadeyi yaratmada şarkıların oynadıgı önemli rolü
fark etmiştik. Söyledikleri şarkılara ilgi gösterdik, onları kay
dettik, tekrar kendilerine dinlenik, tercümelerini istedik. So
nuç olarak, bizim ilgimizden dolayı kadınlara ilham geldi ve
daha çok şarkı söylemek ve dans etmek için bir araya geldiler.
Şaı kı söylemek zaten akşam okulu programlarında yer alan
bir uygulamaydı, fakat kadınlar bütün şarkılara aynı heyecan
la tepki vermiyorlardı. Şarkılar iki türdeydi: Çalışırken ve bay
ram vesilesiyle söyledikleri kendi geleneksel şarkılan ve örgüt
çüterin getirdigi toplumsal eleştiri ve yoksulların özlemlerini
ifade eden şarkılar. Günlük çalışmalanndan sonra gayn resmi
olarak toplandıklarında bizim de dansianna ve şarkılarına ka
tılmamızı istediler ve bize kendi şarkılarını ögretmeye başladı
lar; bizden de kimi şarkıları ögrenmek istediler. Araştırma
asistanlanından birisi çok iyi şarkı söyledigi ve bazı yeni, il
ham veren şarkılar bildigi için kadınlar arasında çok popüler
oldu. Genç kızlar onun şarkılarını ögrenmeye başladılar. Oku
ma-yazma bilmedikleri için , aniann akşam okulu ögretmeni
olan köyün kasundan genç bir erkek, bu şarkıların sözlerin\
yazdı ve genç kızlara ögretti. Biz köyden ayrıldıktan iki ay
sonra toplanan hafta sonu kampında, köyün bütün kadınlan
nın bu şarkılan ögrenmiş oldugunu ve bunları, diger kadınlar
la yapılan kongreye kendi kültürel katkılarından biri olarak
sunduklarını gözlemledik. Bu şarkılar kongredeki kadınları
öylesine etkilemişti ki, onlar da ögrenmek istediler. Iyi şarkıcı225

lardan bir grup oluşturulması ve benzer şarkılan diger köyle
rin kadınianna da ögretmeleri önerildL
Benim araşurma asistanımdan duydukları yeni şarkılar kar
şısındaki tepkileri gösteriyor ki; şarkılar, genel olarak okuma
yazma bilmeyen köylü kadıniann iletişim, harekete geçme ve
örgütlenmesinin güçlü bir aracı olarak önem taşımasının yanı
sıra, kadınlar, kendi durumlarının soyut ve yüzeysel analizini
yapan şarkılarla onu somut terimlerle ifade edenleri açıkça
birbirinden ayın edebiliyorlardı. Sonradan popüler olan ben
zer bir şarkı hakkında bir adam şöyle dedi: "Bu bizim şarkı
mız". Başka bir ifadeyle, şairin sözcükleri içinde kendi yaşam
larını, kaygılarını ve umutlarını tanıdılar ve bu şarkıyı "kendi
lerine ait" kıldılar. Kısacası, kadınlar kendilerine dışarıdan su
nulan her şeyi gözü kapalı kabul ya da reddetmediler; kendile
rine dışandan getirilen, yeni kültürel unsurlar arasından kendi
seçimleri ni yaptılar.
Kadıniann yeni anlayışlar, fikirler ve bilgi edinirken göster
dikleri tepki ve inisiyatif, nesnel ve öznel koşullannın kendi
başianna ilerlemeyi başlatması için pek az motivasyon ve cesa
retlendirmeye ihtiyaç duyacak düzeyde -ol d ugunu. ortaya çı
kardı. Tarlada çalışırken kullanılan metodoloj i15 de, kadınların

kendi dinamiklerini, özgün ögrenme mot ivasyonu ile yaratıcı
kendiliğindenliklerini gerçekleştirmelerine katkıda bulundu.
Ne var ki, örgütsel bir çerçeve ve sürecin devamlılıgını sagla
yan bazı etkinlikler olmasaydı, araştırma ekibinin köyde kal
dıgı bi rkaç haftada ortaya çıkan motivasyon sürmezdi ve ka
dın demeklerinin gelecekteki gelişimi üzerinde pek az etkisi
olurdu.

Hafta sonu kamplari
Kadınların militanlıgı, durumun net analizini yapma ve öz
gürlükçü hedefler için örgütü kullanma becerisi, egitim ama
cıyla örgütlenen periyodik hafta sonu kamplannda ortaya çıktı.
15 Bkz. Maria Mies "Towards a M e thodology or Women"s Studies," Occasional
Paper, no. 77, lnsıiıuıe or Social Sıudies, Kasım 1979.
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Tek tek köylerdeki akşam okulu programlan bir dizi pratik
güçlükle karşılaşırken, bu hafta sonu kamplan başarılı oldu ve
ondan sonra kadın sangamlarının düzenli bir özelligi haline
geldi. Bu kampiann gelişimine ilişkin aşagıda anlaulanlar, iki
yıl zarfında kadınların kolektif bilincinin nasıl oluştu�unun
kavranması için fikir verecektir.
B i rkaç köyün

sangamı aras ı n d a , kad ı n l ara yönel ik ilk

kamp, bir yıl süren örgütsel çalışmadan sonra düzenlendi. Bir
taluk kasabası olan Bhongir'deki on köyden elli kad ın bu
kampa katıldı. Kadın aktivist, kadınların sosyal yardımlaşma
dairesinde görevli bir kişi ile kadınlara konuşma yapması için
Haydarabad'daki Ev Bilimi Koleji'nden bir profesör gibi , çeşit
li devlet dairelerinden temsilcileri davet etmişti. Derslerin ko
nuları "Halk Sagl ıgı n ı n Korunması ve Kadınların Rolü" ve
"Dengesiz Beslenme ve Beslenme Degerleri" idi . Bu dersleri
Asgari Ücret Yasası , erkeklerle kadınların ücretleri arasındaki
fark ve hayat pahalılı�ma ilişkin tanışmalar izledi. Kadınlar
yaşadıklan köylerdeki durumu anlamlar ve günlük ücretierin
artırılması için toprak agalarıyla girilecek savaşımda izlene
çek Stratej ileri tartıştılar. Bu hafta sonu kampı revkalade başa
rılı oldu ve örgütçülerle kadınları, gayretlerini devam euirme
leri için cesaretlendirdi.
Bhongir'de bir kolejde 28 ve 29 Ekim 1979 tarihlerinde dü
zenlenen ikinci kadın kampı farklı bir odaga yönelikti. Sarı
gam örgütçüleriyle bizim proje ekibimiz tarafından onaklaşa
planlandı . Bazı bulgulanmızın geri bildirimini yapmak ve on
ların köyleriyle sınırlı ufuklarını genişletmek amacıyla,

san

garnlara ve mücadelelerine dair geçmiş deneyimlerini paylaşıp
tartışmak için birlikte çalıştıgımız köylerden kadınlan getir
menin iyi olacagı kanısındaydık.

lS köyden yaklaşık 70 kadın bu kampa devam etti . Köy
grupları, şarkı lar, oyunlar ve skeçler hazırlayıp izleyicilere
sundular. Aralarından biri de önceki ayiann deneyimleri ile
sorunlan ve kazanımları hakkında konuştu. Kadınlar progra
ma aktif olarak ve şevkle katıldılar. Kendi hazırladıkları oyun
larda, temel sorunlarından bazılarının çok keskin ve esprili ta227

nımlannı yaptılar. Bu oyunların temaları, erkeklerin içmesi ve
koca dayagı, drahoma, hanı magayla ücre tierin görüşülmesi
idi. Bilhassa ücret.lere ilişkin oyuna izleyiciler heyecanla katıl
dılar; hammagadan daha iyi bir ücret almak için yapılması ge
rekenleri oyunculara önerdiler.
Bu kültürel programdan sonra kadınlar gece yarısına kadar
şarkı söyleyip dans ettiler. Her zamanki sevimsiz işlerinden ve
kocalarla çocukların sorumlulugundan iki gün süreyle uzak
kalmaktan hoşlandıkları belli oluyordu.
Ikinci gün köylü kadınlar ve onların sorunları ve ülkenin
diger bölgelerindeki örgütleri hakkında konuştuk. Amaç, Hin
distan'da başka yoksul köylü kadınların da, kadın ve işçi ola
rak sömürülmelerine karşı nasıl başarıyla mücadele ediyor ol
dugunu göstermekti . Bu çalışma, aynı zamanda, okuma-yaz
ma bilmeyen kadınlara ülkelerine ilişkin biraz fikir verdi. Bu
kadınların cografi bilgileri ge nellikle kendi köyleriyle, bazı
komşu köylerle ve bir sonraki taluk kasabası ile sınırlıydı.
Bu kampı asıl anlamlı kılan şeyin, çeşitli köylerden kadınla
rın bir araya gelecekleri, deneyim alışverişi yapacakları- ve
kendilerine ait kültürel üretimlerle hoşça vakit geçirecekleri
bir forum sunması gerçegi oldugu söylenebil ir. Kadınlar bu
fırsatla dinlenip zevkle vakit geçirdiler ve benzeri daha fazla
kamp talep ettiler.
Bu deneyim bize aynı zamanda, tek başına ekonomik du
rumlarının iyileşmesinin, yoksul köylü kadınlarını kesinl ikle
tatmin etmedigi ni; insanın özgürleşmesi , i nsanlık onuru ve
yaratıcılıklannın iade edilmesi için de mücadele verilmesi ge
rektigini gösterd i . Kadınlar, kalkı n manın ve ögeetimin salt
nesneleri olmak istemiyorlar.
Örgütçülerden bazıları ikinci kampın çok fazla kültürel et
kinl iklere, "eglenceye" yogun laşugı ve kadınlara yeteri nce
pratik bilgi vennedigi (örnegin saglık, beslenme ve benzeri)
kanısındaydı. 19 Kasım 1978 tarihindeki üçüncü kampta, bu
nedenle, ülkedeki pirinç bölgelerine ve egitime dair işlevsel
bilgiler gibi ögeler, olagan kültürel programla, oyu n , şarkılar,
skeçler ve danslarla birleştiril m eye çalışıldı. 19 köyden gelen
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90 kadın, daha çok drama ve şarkı hazırlamışlardı ve yeni şar
kılar ö&rendiler.
Bu hafta sonu kamplarının ortaya çıkardıgı heyecan öylesi
ne büyüktü ki kadınlar en az ayda bir kez kamp yapmaya ka
rar verdiler. Ayrıca bu vesileyle, bütün kadıniann tek bir kö
yün özel problemlerini tartışmaianna ve en acil problemleri
ilk önce ele almalarına karar verildi.
Alınan bu iki kararın gösterdigi gibi, kadınlar örgütlenmele
rini köylerinin sınırlan ötesine genişletme ve birbirinin dene
yimlerinden yeni şeyler ögrenme gereksinimini kavradılar. Bu
nun yanında, ancak daha çok köyü kucaklayan bir stratejiye
sahi p olurlarsa, eylemlerinin başarılı olabilecegi kanısına var
dılar. Her ay benzer bir kamp yapma kararı , aynı zamanda dü
şünme ve dinlenme zamanına olan ihtiyacın bir ifadesiydi . Ka
dınların genellikle köylerinde toplanıılara ve uzun süreli egi
timlere katılmak için zamanı yoktur. Ya kocalar sırf dışarı çık
malarına karşı olduklanndan dolayı onlardan iş talep ederler
ya da çocuklar engelleyici bir unsur yaraurlar.
Çalışma gününün analizi , bu kadınların asıl probleminin
zaman yoklugu oldugunu gösteriyor. 16 Daha çok hafta sonu
kampı talebi, bu yüzden, düşünme ve e&i ıim için oldu&u ka
dar, dinlenme için daha fazla zaman bulmak açısından da ka
dı n ların tak ıi&iyd i . CROSS örgü tçül eri , ayda bir yapılacak
kampın kadınlannın sık sık tekrarlanan yoldu&unu protesto
edebilecek erkekleri kızdıraca&ına inanıyorlardı ama kadınlar
direttiler.
Bizim katıldıgımız dördüncü ve sonuncu hafta sonu kampı,

17 Şubat 1979 tarihinde Yeeravalli Köyü'nde düzenlendi. Bu
kamp, tanm işçisi kadınların kadın sangamlarında mücadele
etmek zorunda oldukları başlıca çelişkileri; cins, kast ve sınıf
çelişkilerini açık bir ilgi merkezi haline getirdi .
Bu kamp, daha çok örgütçülerin inisiyatifinde olan belli bir
örgütlenme ve harekete geçme sürecinin sona ermesine ve
sarıgam üyelerinin lider olarak ön sanara çıktığı yeni bir aşa16 Bkz. Maria Mies. "lndlan Women in Subsisıence Agriculıure".
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maya işaret ediyordu. Kadın derneklerinin ilerideki gelişimi
açısından taşıdıgı önem nedeniyle, aşagıda verilen aynnulı an
latım kamptan hemen sonra kaleme alındı.

Veeravalli'deki hafta sonu kampı
Veeravall i'deki kadın sangamı, başka yedi köyden kadıniann
da davet edildigi toplan uyı hazırladı ve düzenledi. Köyün
kamp yeri olarak seçilmesinin nedeni, kadıniann diger kadın
ları agırlamak istemeleri ve bir de genel olarak bu toplantıların
daha fazla köy yaşamı içine kök salması idi.
Başkan oldukça dinamik bir kadındı . Sekreteriyle ve öteki
kadınlarla birlikte, toplantıyı akşam okulunun açık kulübesin
de düzenlemişti. Hoparlör ve mikrofon tedarik etmeyi de ba
şarmışlardı.
Okul kulübesinin kenarına, bazı erkeklerle kadıniann 1 00
kişi için pirinç ve sebze hazırladıgı geçici bir mutfak kurul
muştu. (Ortak yemek bu toplantıların olagan bir özelligi hali
ne gelmişti ve kadınlar, yemek yapma sıkınusı duymamaktan,
daha da önemlisi, kendilerine servis yapılrnasıhdan hoşlanma
ya başlamışlardı) . Sabah 1 1 :00 civarında kulübe kadınla dal�
muşlU; bazıları çocuklarını da getirmişti. Herkes yerine otur
dugu zaman program başladı . Başkanın herkese "hoşgeldiniz"
demesi ve program ı ta nıtınası önceden planlanmıştı . Daha
başlamamışu ki, yaşlı kast kadınlarından küçük bir grup geldi
ve kulübeye girdi, biri ortaya, mi krofonun yanına oturdu. Bi
ze, üst kastın kadınları tarafı ndan yönetilen, eski Mahilda
Mandal'ın (Kadınlar Kulübü) başkanı oldugu söylendi. Kimse
onu davet etmemişti. Kadın sangarnları, esasen Harijan örgüt
leri oldugu için, kast kadınlan onlardan uzak duruyordu.
Durum rahatsız ediciydi. Eski başkanın konuşmak ve top
lantıyı açmak istedigi belli oluyordu. Bu köyün kadınlarından
kendisinin sorumlu oldugunu gösterrnek istiyordu. Sa ngam ın
Başkam, Mahilda Mandal'ın Başkanına söz isteyip istemedigini
sordu. Toplantının katıl ırncılarına hitaben yapugı konuşma
sında, Mahilda Mandal'dan ve etkinl iklerinden bahseui. Onun
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gibi üst-kast kadınının Harijan kadınlarının toplantısına gel
meye kalkışması şaşırtıcıydı. Fakat yine de, kendisi ve arka
daşları, Harijan kadınlarıyla birbirlerine dokunmamak için
özel bir gayret sarf elliler. Konuşması yaklaşık yedi dakika
sürdü. Daha sonra sanganı başkanı bir konuşma yaptı ve prog
ramı açıkladı. Bu bölümün ardından, bir üst kast kadını, hijye
nin, çocuklara bakmanın, onları okula göndermenin gereklili
gi, temizlik ve yemek hazırlama vb. hakkında konuştu. Hari
jan kadınlarının ekonomik menziHnin ötesindeki şeyler hak
kında bu tür bir dersin, sangam kadıniarına saçma geldigi belli
oluyordu; yine de sabırla dinlediler. Nihayet birisi, mikrofonu
dinleyiciler arasında yanıt vermek isteyen kadınlara yöneltme
yi önerdi. Hiç m ikrofon kullanmamış olmaktan duydukları ilk
utangaçlık geçtikten sonra, Harijan kadınları mikrofonun fay
dasını ve gücünü keşfeLti ler. Çocuklarını okula göndermeyi
çok istediklerini, ancak elbiseler ve okul üniforması için ge
rekli parayı bulamayacaklarını kadına anlamlar. Bir kadın şu
nu sordu: "Büyük oglumu okula gönderdigim zaman, digeri
evde kalmak zorunda, çünkü onun elbisesi yok. Bize elbise ve
rir misiniz? " Temel ekonomik sorunlarını, aldıkları düşük üc
retleri, işlerinin ve topraklarının olmadıgı gerçegini , kendileri
ne tavsiyede bulunan kadına hatırlatarak bütün sözlerine karşı
çıktılar. Daha önce konuşan kadın sessizce oturuyordu, çünkü
bu sorulara verecek yanıu yoktu.
Öte yandan, sangam kadınları mikrofonu ele geçirmişlerdi
ve asıl sorunları olan ücretler, topraksızlık, erkeğin aile bütçe
sine yetersiz katkısı hakkında konuşmaya başlamışlardı. Ana
tema düşük tarım ücretleriydi. Birçok kadın taruşmaya kauldı.
Şikayetleri hakkında konuşmak onları yüreklendi riyordu. Kast
kadınları nın hepsi bir köşede o turdu. Harijan kadınlarının
kö�lerde zengin kişiler tarafından sömürüldükle.rini anlatma
Larından hoşlanmadıkları açıkça belli oluyordu, fakat bir şey
söylemeye de cesaret edemiyorlardı , çünkü 200 kadın arasın
da sadece birkaç kişiydiler.
Fakat sonradan·, kulübenin dışında ayakta duran yaşlı bir
Goud kadını, sangam kadınlarını eleştirmeye başladı. Zengin231

!erin lehine konuşuyorrlu ve Harijan kadınlarının onlar hak
kında bu şekilde konuşmaya hakları olmadıgını, kendilerine
verilen ücretle yeLinmeleri gerekLigini vb. söyledi. "Sen kimsin
de bu insanların adına konuşuyorsun ? " diye karşılık veren
sangam kadınlarını sinirlendirdi. Aralarındaki agız dalaşı gide
rek saldırganlaştı. Goud kadını, nasıl para kazandıgı (köyün
erkeklerine içki satarak) kendisine hatırlatıldıgında, karşısın
dakilere meydan okudu. "Hatta erkekleriniz de" diye sertçe
cevap verdi; "yarın gelecekler ve benden Kallu (yerel içki) ala
caklar; ödeyemeseler bile veresiye alırlar. Bugün sömürüden
bahsediyorsunuz. Yarın para dil eneceksiniz " .
Tanışma, bir tarafta sangam kadınları ile öteki tarafta zen
ginlerin sözcüsü Goud kadını arasında saldırgan bir münaka
şaya dönmüştü. (Goud'lar üst kasta mensup olmamalarına
ragmen, bu kadın kendisini Harijanlarla degil de , köydeki üst
kast ve sınıftan insanlarla özdeşleştirmiş görünüyordu.) Niha
yet, Harijan kadınları neden geldigini sordular: "Seni ıoplantı
mıza kim davet etti? Neden buraya kavga çıkarmaya geldin?
Seni biz davet etmedik" . Daha sonra toplantıya ögle yeırtegi
nedeniyle ara verildi. Kast kadınları ve Goud kadını ıoplantıyı
terk elliler ve ögleden sonraki oturum için dönmediler.
Toplantı sırasında birçok çocuk ve erkek açık kulübenin et
rafında toplandı ve sürekli olarak kadınlan rahatsız elli. ögle
den sonra program oyun ve tartışmalarla sürdü. Kadınların
hazırladıkları oyunlardan birisinin konusu koca dayagıydı.
Chandupatla'dan bir kadın sarhoş kocayı oynuyordu, bir tür
han giymişti ve kansına bagınyordu. Oyunda bu sarhoş koca
nın kansını öpmek istemesi di nleyicilerin çok keyiOenmesine
neden oldu. Karısı onu içki içtigi içip parasını çarçur euigi
içi n azarladıgında, kocası sopayla onu dövdü.
Bunu izleyen tartışma pek heyecan verici de�ildi . Fakat ba
zıları iyi önerilerde bulundu. Bir kadın şunu önerdi: "Erkekler
ücretlerinden pirincin parasını ödesinler, biz de geri kalanını,
sebzeyi, şekeri ödeyelim. Eger böyle yaparlarsa, en azından
düzenli olarak eve katkıda bulunurlar. Sonradan içseler bile,
çocuklarımızla birlikte açlık çekmek zorunda kalmayız" . Ku232

lübenin önünde toplanmış erkeklere, böyle bir düzenlemeye
razı olup olmadıkları sonıldu; ancak hiçbiri yanıt vermedi.
Ne var ki, epeyce rahatsızlık yarauı lar. Bazıları e l lerinde
sopalarla dolaşıyor, çocukları dövüyor ve kulübenin dışında
ki kadınları i ti p kalkıyorlardı . Bazıları , açıkça emirler ve tali
matlar yagdırıyorlardı. Sonuçta, kendilerinin hiçbir işlev taşı
madıkları bir kadınlar toplantısı, kabul edebilecekleri bir şey
degildi.
Şimdiye kadar, kadın demekleri ciddi bir muhalefetle karşı
laşmamıştı. Köy sangaınlarında örgütlenmiş erkekler, kad ın
sangamlarına ya yardımsever bir tavırla ya da ilgisizlikle yak
laşmışlardı. Kadın ların gündeme getirdikleri ücret meselesi gi
bi ya da ekonomik programlar gibi meseleler erkeklerin de ya
rarına olacaktı. Erkekler kültürel etkinlikleri, içki, koca daya
gı, drahomaya ilişkin oyunları pek ciddiye almıyorlardı; hele
de bu oyunlar köylerden uzakta, tamamen kadınların katıldıgı
kampların kuytu atmosferinde yapılırsa. Halbuki Veeravalli
kampı, bir köyün ortasında, açık bir alanda erkeklerin ve ço
cukların arasında, üst kastların gözü ve kulagı önünde yapılı
yordu. Bu kampın yeni niteligi, hoparlör ve mikrofon kullana
rak halka açık bir toplantı karakteri kazanmış olması idi. Belki
de hem erkekleri hem de üst kast kadınlarını cezbeden, aleni
lige yapılan bu vurgu ve Veeravalli kadınlarının kampı özenle
hazırlamalarıydı . Erkeklerin aktif katılımının ( 100-200 kadın
için ortak yemek pişirdiler ve çocuklara bakmaları gerekti)
kendisi büyük bir başarıydı; bu, kadın sangamlarının önemi
nin büyüdügüne ilişkin bir işaret olarak görülebilirdi. Benzer
şekilde, üst kast kadınlannın, kastın köyünden çıkıp Harijan
kadınlannın toplantısına gelmeye cesaret etmeleri ve hatta on
larla aynı çatı altında, bu paryalara (dokunulmazların) doku
nabilecekleri kadar yakın oturmaları, bu yoksul kadın örgüt
lenmesinin etkisini gösterir.
Ne var ki, Harijan kadınları nın anan görünürlügü , örgütsel
gücü ve öz güveni, üst kast kadınlarının ve kendi erkeklerinin
önünde açıkça sömürüden ve erkeklerinin baskısından korku
suzca bahsetmeleri, varolan çelişkileri artırdı. Çünkü kadınlar,
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erkeklerini ve sömürgen toprak agalannı aleni olarak teşhir et
tiler; saldınya ugrayanlar ilk kez tepki veriyorlardı. Kadıniann
mücadelesi çok daha ciddi ve hızla yayılan bir karakter taşı
yordu. Veeravalli kampının ardından, bu yoksul kadınların öz
gürleşmesinin, kendilerini ezenlerle ve sömürenlerle sen bir
yüzleşmeye yol açabilecegini gösteren bir dizi olay yaşandı ve
tepki geldi.

Veeravalli'nin aktbeti
Alan çalışmamız Şubat 1979 tarihinde tamamlandıgı için, Ve
eravalli kampından sonra yaşananlara ilişkin aşagıdaki anlau,
kendi gözlemlerimize dayanmıyor. Bu kadar çok kadının açıkça
toprak agalarının kendilerini sömürdügünü anlatması, bunu
yapmak için mikrofon kullanmış olması ve "içme" ve "karısını
dövme" olgulannı erkeklerinin önünde teşhir etmesi, hem top
rak agalannı hem de kendi erkeklerinin bazılarını ölkelendirmiş
gibi görünüyordu. Bunun sonucu, koca dayagının artması oldu.
Özellikle toplantıda konuşan bir kadın, daha sonra sarhoş köca
sı tarafından çok kötü bir şekilde dövüldü. Dahası, toprak agala
n,

kadın derneginin başkanının kızının, bir adamla yasadışı iliş

ki yaşadıgı dedikodusu yaydılar. Bu durum, köy sangamında
agır bir krize yol açtı.17
Veeravalli'nin akıbeti gösterdi ki; yoksul kadınlar ezilmişlik
leri hakkında açıkça konuşmaya başladıklan zaman ciddi so
nuçları hesaba katmak zorundalar. Aynca, yaşanan bu olaylar,
ezilmenin kast ve sınıf egemenligini sürdürmek için nasıl kul
lanıldıgını da gösteriyor. Öte yandan bu olumsuz tepkiler ka
dınları caydırmadı. Tersine, örgütlenmelerini sürdürdüler; er
keklerin köylerindeki baskıcı sistemin suç onagı oldugunu
daha açık bir biçimde anladılar. Erkeklerle kadınlar arasındaki
çelişkileri makul göstermeye çalışmayan, öte yandan kendile
rine daha fazla özerklik ve örgütsel güç saglamayı amaçlayan
1 7 Hepsi üst kast toprak agalanna mensup köyün raşlılanndıın bu dedikodu SO·
rununu karara ba�lamaları istendi. "Suçlu" genç adamı para cezası oderneye

zorladılar ve daha sonra bu parayla Içmeye giııiler.
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bir strateji hazırladılar. Veeravalli'de yaşananlar militanlıkları
nı kırmadı; artırdı. Dogrusu, çevre köylerdeki pek çok san
gamda bu yaşananlar tartışıldı. Motakundur'da ve Aler'de 24
Nisan 1979 tarihinde yapılan bir sonraki ha[ta sonu kampının
ilgi merkezinde koca dayagı, köy yaşlılarının anlaşmazlıklara
çözü.m getirme uygulaması ve "suçlunun" topluluk liderlerine
para cezası ödemesi konuları yer aldı. Veeravalli'de yaşananlar,
bu tartışmaların somut referans noktasıydı. Bu kamplara iliş
kin raporda şu i[adelere yer verilmiş:
Gün boyu süren serbest tartışmaların sonucunda kadınlar, çe
şitli vakaları soruşıurmak, köyler i ziyaret etmek, kadınların
sorunlarına ilişkin toplantılar yapmak, adaleti yerine gelirme
dikleri halde, anlaşmazlıga düşen her iki taraftan da para alan
köy yaşlıianna kadınların davalarının gönderilmesine son
vermek amacıyla, kadın liderlerden bir bölge komitesi oluş
lurmaya karar verdiler. Bu, aynı zamanda kadınların asırlar
boyunca hapsedildikleri parmaklıkları kırmasına da yardım
edecektir. 1 8

.Bu kampın başka bir sonucu da, ü.ç köyün genç kızlannın
kadın sangamlannın bir parçası olarak ayrı bir grup oluştur
malanydı. Yoksul kadıniann harekete geçirilmesi için şarkılar
da ve diger kü.ltü.rel etkinliklerde daha akti[ görev almak isti
yorlardı.
Nisan 1979 kampından bu yana, kadın demekleri sayıca an
maya devam elli. Fakat daha önemlisi, muhalefete ve gü.çlü.kle
re karşın, kadınlar, demekleri giderek daha razla, kendi öz oto
nam örgü.tleri, sömü.rü.ye ve ezilmeye karşı verdikleri mü.cade
lenin genelleştirilmesi için oldugu kadar, egitim için de bir araç
olarak kullanabilecekleri örgü.tler haline getiriyorlar.
Veeravalli kampından kısa süre sonra, erkek ve kadın san
gamları yeniden örgütlendi. Her on beş günde bir toplanan
Küme Komitesi oluşturuldu. Alu ya da yedi köyü.n erkek ve
kadın sangamlarının temsilcilerinden, dolayısıyla bu köylerin
LS Baby l<anakasse ry: "A Report on Women's Organisauan Activiıics aı CROSS"

Bhongir 1 979. yayımlanmadı.
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her birinden bir erkek bir kadm temsilciden oluşur. Bu top
lanularda, koca dayagı gibi kadın sorunlarının yanı sıra bütün
önemli meseleler taruşılır. Kadınlar benzer bir sorunu tartış
mak istedikleri zaman, önce kendi köyünün sangamında ve
kadın temsilcilerle tartışıp o konuda bi r görüş oluştururlar.
Kadın temsilciler daha sonra probl emi erkeklerin de oldugu
herkes tarafından tanışılan wplanuya taşırlar. Bu toplantılar
da, kadınlar erkeklerin karşısına bireyler olarak degil, bir ör
güt olarak çıkarlar. Çözümü hayata geçirmek üzere, çoğunluk
la bir kadın komitesi oluşturul ur. Bu küme toplantılan şimdi
lerde evlilik anlaşmazlıklarını çözme sorunuyla meşgul olu
yor. Bir çözüm bulmayı başaramazlarsa, sorun kadın ve erkek
saııgamlarının temsilcilerinden ve bazı örgütçülerden oluşan
yönetim komitesine taşınıyor.
Koca dayagı meselesinin nasıl ele alındıgına dair aşagıdaki
anlatı, özellikle sözde kadın sorunu söz konusu olduğunda,
bu örgütün etkisini gösterir nitelikte.
Rukamnıa adlı kadın, en başından beri, kadın saııgamları n
da aktif görevler alıyordu ve köyünün küme ı.emsilcisi o fdu.
Aynı zamanda çok iyi bir oyuncuydu ve sarhoş bir kocayı oy
nadığı bir oyun sergilemişti. Alkolik olan kocası, onun on beş
günde bir yapılan küme toplantılarına gitmesinden rahatsız
olmaya başladı. Ayrıca, kansının sarhoş koca rolünde oynama
sından dolayı kendisini aşagılanmış hissetti ve karısıyla kavga
etmeye başladı. Her toplantıya gidişinde onu dövüyordu .
Rukamma ilk önce köyünün sangamına bu konuyu anlattı;
bu, "özel" ilişki hakkında alenen konuşması anlamına geliyor
du. Köy sarıgarnının kadınlan soru nu tartıştılar ve Rukam
ma'nın kocasından ayrılması ve kocasının evi terk etmesi ka
rarı nı aldılar. Adamı, yiyecek ve su vermeyerek cezalandırma
kararı aldılar ve bu karar, öteki kadın sangamlan tarafından da
desteklendi. Erkek yemek için annesinin evine gitmek zonın
da kaldı.
Bir sonraki küme toplantısında, kadıniann kararı tartışıldı;
ancak meseleyi bir de yönetim komitesinde tartışmayı karar
laştırdılar. Toplanuya katılan erkeklerden bazıları cezanın çok
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sen oldugu kanısındayken, diğerleri, kansının politik faal iyet
lerinden dolayı adamın yaşadığı a.şagı lık kompleksini yenme
sine yardım etmek için bir şeyler yapılması gerektigini savun
dular. Yine de bazı erkekler ve kadınlar, kan-koca arasındaki
ilişkinin özel olmasından dolayı, bu meselenin hiç tartışılma
ması kanısındaydı. Fakat kadınların çogunlugu, bunu, kendi
örgütleri üzerindeki etkisiyle ilişkilendirerek, kamusal (poli
tik) bir sorun oldugunda direui. Erkegin içerlernesi esasen ka
rısının on beş günde bir yapılan toplantılara katılması yüzün
dendi. Evi ihmal euigini düşünüyordu ve karısını bu toplantı
larda başka bir erkekle yasadışı ilişki yaşamakla ve mandalara
bakmak istememekle suçluyordu. Kansının kendisinden daha
önemli birisi olmasından şikayetçiydi. Kad ınlar, bu nedenle,
neredeyse oybirliğiyle erkeğin evi terk etmesine karar vermiş
lerdi: "Bir kadın kesinlikle evini terk etmemelidir. Ev kadına
aittir. Erkek gitmelidir". Kadınların köy düzeyinde aldıkları
karar, böylece, başka kadın temsilciler tarafından da onaylan
dı. Örgütçüler kocayla konuşmak için iki kişilik bir ekip gön
derme karan aldılar.
. Yine de kadınlar, erkegin hem kadın sangamından hem de
karısından özür dilemesi ve davranışını değiştirme sözü verme
ı.i konusunda ısrar ediyorlardı. Bu tür bir adamın , eğer değiş
meyi reddederse, erkek sangamından sürülmesini de talep etti
ler. Dolayısıyla, bu tür erkeklere karşı yaptının olarak sosyal
boykot mekanizmalarını kullandılar. Bu stratejiyi kadınlara ör
gütçülerden hiçbiri önermemişti . Dogrusu, örgütçüler kadınia
nn koca dayagı sonıniarını ele alışındaki radikal yöntemden
pek mutlu degildi ve bunu sıradan ve önemsiz bir sorun olarak
görüp, önemserneme egilimindeydi ler. Fakat kadınlar aTllk bu
nu "normal" durum olarak kabullenmeyi reddediyorlardı.
Kadınların bu meseleyi ele alış yöntemi, hareketlerinin ken
diliginden patlak vermediğini; tersine iyi planlanmış, kendi
örgütsel güçlerinin ve durumlarının gerçekçi degeriendirmesi
ne dayandıgını gösteriyor.
Bu vakada bana etkileyici gelen noktalar şunlar:
a) Kadınlar koca dayagını (erkeğin içmesini) özel bir ilişki
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olarak görmeyi reddediyor, kişisel olanın politik oldugunu gö
rüyorlar.
b) Kadının evi boşaltması yerine, erkegi evin dışına çıkarma
kararları maddi ve örgü tsel zeminini (çalıştıkları ve örgütlen
dikleri köydeki bir evi) koruma ihtiyacını açıkça anladıklarını
gösteriyor. Erkekler başka yerde iş bulabilirler. Bu karar bana,
Batılı kadınlarca benimsenmiş, dayak yiyenler için sıgınaklar
kurma stratejisinden daha "devrimci" göründü.
c) Kadınlar erkekle sırf konuşarak onu dönüştürme çabası
na inanmıyorlar. Tarzını degiştirmesini saglamak için kolektif
baskı taktikleri kullanıyorlar. Bu taktikler kadınlar örgütlü ol
dugu için etkili oluyor.
d) Bu meseleye yalıtılmış bir vaka olarak yaklaşınayıp bütün
köylerde kendi aralarında yaygın olarak tartışıyorlar. Böylece
sorun genelleşiyor, yani politik bir nitelik alıyor.
Kamplar ve toplantılar kadıniann harekete geçmesi, egi timi
ve örgütlenmesi için önemli araçlar oldu. Özellikle tamamen
kadınlardan oluşan kamplar ya da konferanslar, bütün kadın
ların buluştugu düzenli yerler halini aldı. Aralık 1980'de ben
zer l3 kampları olmuştu .
Kadınlar bu toplantılara öylesine önem atfettiler ki onlar
için bir günlük işi bile tehlikeye atmaya hazırdılar ki bu, bir
günlük ücret ve yiyecek demektir. Kendi örgütsel ve egitsel fa
aliyetlerini finanse etmek için makbuz fonlarından (chit-fund)
para kullandılar.
Iki yıl zarfında bilinç ve örgütsel güç bakımından kadınlar
çok büyük ölçüde ilerlediler. Kazandıkları insanlık onuru ve
otonomi, esasen onları bir araya getiren bir örgütsel çaba ol
masından dolayıdır. Bundan ve kadın ve işçi olarak çifte sömü
rü yaşamalanndan dolayı, erkeklerinden daha hızlı ilerlerler.
Kadınların militanlıgı ve örgütsel gücü, genel köy demekle
rindeki erkekler üzerinde de etkisini gösterir. Kadınları top
lantılara ve hafta sonu kampianna katılmak istediginde eski
den karşı çıkan erkekler, örgütlü kadınlardan , toprak agaları
ve diger egemen gruplarla ugraşuklan sırada, ezilmiş, bireyci
leştiritmiş karılarının eskiden verdikleri destekten daha sag238

lam bir destek aldıklarını fark ettiler. Egemen sınıfların bir er
kegin karısı üzerindeki ataerkil otoritesine vurgu yaparak ha
reketin birligini kolayca bozabildigini anlamaya başladılar.
Yaygın görüşün tersine, ayrı kadın örgütlerinin kendi hareket
lerini zayıOatmak yerine güçlendirdigini fark etti ler.
Belki de bu hareketin en yüreklendirici başarısı, kadın sall
gamlarının köy eksenli liderlik ve akşam okulu ögretmenlerini
yaratabilmiş olmasıydı. 1982 yılında sa11gamların akşam okul
lannda, köylerden gelen, ilk ögretimden biraz olsun yararian
mış 75 genç kız çalışıyordu. Henüz yönetim ve koordinasyon
becerilerinden yoksun olmalarına karşı n, çok aktif ve heye
canlı örgütçüler ve ögretmenlerdi. Yerel örgütçülerin ve lider
lerin ortaya çıkışı, orta sınıf liderler yoksul köylüleri örgütle
rneye çalıştıgı zaman karşılaşılan ataerkillik ve seçkincilik (eli
tizm) probleminin aşılmasında önemli bir adımdı. Bu gelişme,
hakikaten otonom yoksul köylü kadınların örgütüne dogru
atılmış bir adımdı. Kadın derneklerinin başarısına katkıda bu
lunan diger bir faktör de, yoksul köylü kadınların kurumsal
örgütlenmesini başlatan kadın aküvislin belirli bir yönlendir
�ede bulunan ve ideolojiyi yayan bir liderden ziyade, koordi
natör gibi hareket etmesiydi. Köy düzeyinde, periyodik hafta
�onu kampları sırasında ya da küme toplantılarında, karar al
ma sürecine müdahale etmiyordu; sadece arka planda kalarak
izliyordu. "Güçlü liderligin" olmayışı, dışarıdan bir "çizgi" da
yatılmamış olması; Harijan kadınları için gerekli, içerisinde
kendi fikirlerini ve stratejilerini keşfedip gelişlirebilecekleri,
kendi kolektif deneyimlerinin rasyonel degerlendirmesine da
yanan bir ortam yaratmış gibi görünüyor.
Sonuçlar
Köylü kadın örgütlenmesinin ve bilincinin araştırma yaptıgı
mız bölgede iki yıl zarfında gösterdigi gelişim; bu yoksul, oku
ma-yazma bilmeyen kadınların yeni, kapitalist pazar ekonomi
sine entegrasyonu trendine zavallı kurbanlar biçiminde karşı
lık vermedigini gösteren bir kanıttır. Kadın örgütlerinin yuka239

nda anlatılan hikayesi göstermektedir ki yoksul köylü ve ta
rım işçisi kadınların harekete geçmesi ve örgütlenmesi için
çok küçük bir teşvik ve yardım yeterli olmaktadır. Bu kadınla
nn, sanki sadece ilk engeli aşınalanna yardım edecek birisini
beklediklerini söyleyebiliriz. Örgüt ve bilinç düzeylerindeki
hızlı ilerlemenin gerisinde yatan nedenler bana göre şöyle sıra
lanabilir:
l . Kadın ve işçi olarak günlük yaşamlarında öylesine sorun
larla karşılaşırlar ki çifte sömürü ve ezilrnelerine son verecek
herhangi bir girişimi sıcak karşıladılar.
2. Kolektif çalışmaları dogası geregi onlara, kurumsal olma
yan örgütsel altyapı ile birlikte dayanışma ruhu ve kültürel dı
şavururn gelenegi sundu. Bu ise, kurumsal bir örgütün oluşu
mu için temel ve gerçek anlarnda birbirine ait olma duygusu
nu yaratu.
3. Ekonomik prograrnların egitsel programlarla birleşirni,
içinde taşıdıgı stratejik çelişkilerine ragmen , örgüte başlangıç
teşkil edecek gerçekçi bir zernin oluşturdu.
4. Dışarıdan başlatılmış olmasına karşın kurumsal örgüt,
karar alma gücünün çogunu kadınlara bıraktı. He�kesin eşit
kaulımı, hiyerarşi ve merkezi liderlikten daha önemliydi. Fa
kat kurumsal yapı, saııgarnlann sürekliligini korudu ve orta sı
nıf feminist kadın gruplannın karakteristik özellikleri olan bi
reyciligin, gevşekligin ve keyfiligin önüne geçti.
5. Bu örgütsel yapı, yoksul köylü ve tarım işçisi kadınlar
açısından gerekliydi, çünkü yaşadıkları acıları anlatmaya baş
ladıklarında bile toprak agaları ile erkeklerin dogrudan serı
tepkisiyle karşılaşular. Bu tür sonuçlar dogurdugu için, hare
ket kendisini örgütsel olarak saglaınlaştırmak, daha ciddi ve
acil bir karakter kazanmak zorundaydı. Konuşmak sadece
kendi hakkını bireysel olarak savunmaktan ibaret degildi; cid
di sonuçlar da dogurabilirdi.
6. Fakat kadınlar muhalefetle ve baskıyla karşılaştıkları za
man yılınadılar ve sinmediler. Bu deneyimleri, kendi bilinçlen
me süreçleri ve örgüılerini güçlendirme çabaları için kullandı
lar. Bilinçlenmeleıine en çok katkı saglayan, dışarıdakilerin
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getirdigi "girdiler" degildi; kendi öz örgütlü güçlerinin deneyi
miydi.
Bhongir civarındaki bölgede kadın sangamlan deneyimi, ay
rıca, kadınların özgürleşmesi stratejisiyle de ilgili bazı sonuçc
lara yol açtı. Bunlar arasında en önemli görünenler şunlardır:

l. Tarım işçisi kadınlar, mücadelelerinin " kadınların" müca

delesi ve "işçilerin" mücadelesi şeklinde aynimasının yanlış ol
dugunu göstermektedirler. Kadınların öncelikle ekonomik ba
gımsızlıga i htiyacı oldugu ve hareketlerini ekonomik amaçlarla
sınırlamalan gerektigi savı, kadınların toplumsal gerçekligini
hesaba katmaz. Yoksul kadıniann önce "ekmege" ihtiyacı oldu
gu, ancak ondan sonra "özgürleşmeyi" düşünebilecegi sıkça sa
vunulmaktadır. Bu görüş, eger özgürleşmeleri için savaşım ver
mezlerse bu yoksul kadınların ekmege bile sahip olmayacagını
göz ardı eder. 13hongir kadınları, daha iyi ekonomik koşullar
için verdikleri mücadelenin insanlık onuru ve öz-saygı için ver
dikleri nu'lcadeleye hopmaz bağlarla bağlı oldugunu gösterdiler.
2. Kadınlar aynı zamanda, bütün yoksulların sın ı f birligi adı
na , erkek baskısına ve sömürüsüne karşı mücadeleyi basurma
ı:ı ın yanlış oldugunu da gösterdiler. Kendi erkekleriyle muca
deleyi sürdürmek suretiyle onlar tarafından ciddiye alınmaya
başladılar ve verdikleri destege saygı gösterilmesini sagladılar.

3. Yoksul kadınların, kendi durumlannın farkına vannalan
na ve bu koşullan analiz etmelerine yardımcı olmak için dışa
rıdan bir ögreticiye ihtiyaç duyduklan savı , bir mittir. Kadınla
rın ihtiyaç duydukları şeyler, ilk inisiyatifier, sürekliligi sagla
yacak örgütsel çerçevenin ve platfonnlann sunulmasıdır. On
ları köy yaşamının sınırlı urkunun ötesine geçirecek ve birbir
leriyle ilişkiye ve daha geniş bir sosyal ilişkiler agına sokacak,
en azından ilk evrede onlara yardım edecek koordinatörlere de
ihtiyaç duyarlar.

4. Örgütün liderligi, büyük oranda kolektiftir. Yaşanan de
neyimlere bakugımızda, diger kadınlar üzerinde otorite uygu
layan tek bir lider çıkmadıgını görüyoruz. Oysa, küme temsil
cisi o larak seçilmiş ve önemli konularda kolektif olarak karar
alan pek çok güçlü kadın vardı .
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S. Kamplar, tartışmalar ve karar alma için asıl genel forum
lardır. Bütün kadınların demokratik katılımını saglar ve bü
rokratik merkeziyetçiligin alışılmış görünümlerini engeller.
6. Kadınlar aynı zamanda sınıf temeline dayanan ayn ve ba
gımsız kadın örgütlerini teşvik etmenin dogru bir şey oldugu
nu gösterdiler. Bu uygulama, hem cinsel baskı ve sömürüyle
hem de sınıf sömürüsüyle savaşabilecekleri güçlü zemin sag
lar. Sınıfın gücünü zayıflatmak bir yana; ikiye katlar. Bu du
rum, ilerleyen dönemde erkekler tarafından da kabul edildi.
7. Bu örgütün maddi temeli, bu kadınların kolektif olarak
çalışmaları; pazarlık yapmalan ve ev hadıniarı olrnamalandır.
Kır işçisi sınıfının gövdesini oluştururlar. O halde, kadın ör
gütleri, sınıfsal örgütlerdir.
8. Kadınların sangamlan giderek daha fazla kendilerine ait
yapmaları gerçegi, önceden tarif edilen türden bir süreci baş
latmak için "dışandakiler"e ihtiyaç olmadıgı anlamına gelmez.
Bir yerden bir ilk teşebbüs olmadan hiçbir hareket başlamaz.
Fakat "dışandakiler" aynı zamanda "içeridekiler" de olabilir,
sangamları başlatan kadının durumunda oldugu gibi. Bir 'ka
dın olarak "içerideki", orta sınıf bir egitimci olarak . "dışarıda
ki"ydi. Aynısı bizim araştırma ekibimiz için de geçerlidir. Eger
"içerideki-dışarıdaki" kendi çelişkili gerçekliginin farkında ol
maya devam ederse,. insan lara kendi görüşünü dayatmaksızın
bu politikleşme ve kendi kendine örgütlenme sürecini başlat
maya ve harekete geçirmeye yardımı dokunabilir.
Partiden gelen "dışarıdaki" ile küçük gönüliii eylem gru
bundan gelen "içerideki-dışandaki" arasındaki fark şöyle gö
rünür: Partili dışandaki, paninin çizdigi politik çizgiye uygun
olarak insanları örgütlerneye çalışacaktır. Dışarıdakiler, parti�
nin ideolojisini taşımalan anlamında "liderler"dir. Bu ideoloj i
yi insanlara taşırlar ve mücadele, paninin stratejik hedeflerine
göre örgütlenir. Bu stratejik çizgi, partinin, durumun dogru
analizini yaptıgı varsayı mına dayanır. Insanların bilinci bu
analizierin düzeyine "çıkarılmak" zorundadır. Partili dışarıda
ki, bu yüzden geleneksel bir ögretmen rolü oynar.
Oysa, bizim ömegimizdeki " içerideki-dışarıdaki" kendisini
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analiz yapma ve örgütlenme sürecinin tamamının bir parçası
olarak gördü; dışandan empoze edilecek bir "çizgi" yoktu. Fa
kat kadınlara kendi çelişkileriyle baş edebilmeleri için meto
dotoj i k yardım saglandı. Bizim örnegimizdeki "içerideki-dışa
ndaki" net bir politik çizgisi olmayan "zayıf lider" di. Bu yüz
den "içeriden'' politikleşme ve örgütlenme sürecini harekete
geçirebildi. ve kadınlar için bir örgütün degil , kadınların kendi
örgütünün oluşumunu teşvik edebildi. "lçeriden" politikleş
me, çelişkili gerçekliklerini tanıma ve bu çelişkileri çözmek
için örgütlenme yoluyla insanların kendi politikalarının (ken
di tarihlerini yapma) özneleri olmaları anlamına gelir.

9. Ancak, ulusal bir partinin insanlan baskıya karşı etkili bir
şekilde koruyabilecegi ve öz-örgütlenmeye dayalı örgütlerin
baskıya dayanamayacagı sıkça savunulur. Her ne kadar yuka
nda sunulan sınırlı deneyimi genelleştirmek mümkün olmasa
da , " içeriden" politikleşmeyi temel alan örgütün baskılar kar
şısında direnme şansının, insanlar için savaşan, merkezi, bü
rokratik bir paniden daha fazla o lacagını söyleyebiliriz. Bu,
toprak agalan köylü örgütlerine karşı baskı yapmaya başladıgı
z;aman belli oldu; kadınlar erkeklerden daha militan ve örgüt
lerine daha baglı olduklannı gösterdiler.
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S E K I Z I N CI B Ö L Ü M

NEDEN Ü Ç Ü N CÜ D Ü N YA' DA DA

HALA EV KADlNLARI Y ARATI LIYOR?
Veronika Bennholdt-Thomsen

Dünyadaki işlerin tamamının üçte ikisini kadınlar yapar. Kar
şılıgında bütün gelirlerin %10'unu kazanır ve

inyadaki bü

tün üretim araçlannın yalnızca % 1 'ine sahiptir.
BM'nin Uluslararası Kadınlar Yılı nedeniyle açıkladıgı bu ra
kamlar; ne zaman Üçüncü Dünya ülkelerindeki kadınlar ve
kadın emegi hakkında konuşsak bilhassa gelişmekte olan ül
kelerdeki mevcut durumu i fade eden rakamlar olması bakı
mından akılda tutulmalıdır. Bir bakışta göze çarpan kadın-er
kek eşitsizliginin açıklanması çabasına bu sayılan kullanarak
işe başlıyorum, çünkü zımnen erkekler dünyadaki işlerin üçte
birini yerine getirirler; karşıhgında, gelirin %90'ı ve üretim
araçlannın %99'u ile mükafatlandınlırlar.
Ilk hipotezime göre, Üçüncü Dünya kadınlannın çogunlu
gunun berbat durumu, arkaik ataerkil sistemlerin bir kalıntısı
degil; tersine, modem gelişmenin bir işareti ve ürünüdür. Her
ne kadar gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkelerdeki kadınla
rın durumu sürekli birbirine yaklaşıyor ise de, gelişmekte olan
ülkelerdeki kadınlar için bu, mutlak yoksullaşma anlamına
gelir. Bu sürecin biraz olsun kavranmasında "ev kadını" kavra
mı merkezi önem taşır.
Ev kadını, bugün bildigirniz şekliyle, Birinci Dünyada 1 9.
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yüzyılda ortaya çıktı. Proleterleşme sürecine benzer ve onunla
yakından ilgili uzun süren bir tarihsel sürecin sonucudur; o
halde bu baglarnda bu sürece "evcilleştirme" ya da "evkadın
laştırma" (Hausfrauisierung) adın ı veriyoruz. Başka bir deyiş
le, ev işler ev kadınlan tarafından yerine getirildigi için, bazı
dogal yatkınlıklanndan dolayı daima kadıniann yapugı görev
ler serisi anlamına gelmez; fakat, belirli bir tarihin sonucudur.
Ayrıca, ev kadını, ekonomik sistemin dikte ettirdiklerine tepki
olarak adeta kendiliginden onaya çıkmış bir kategoridir. Bu
kategori, kilise, yasal düzenlemeler, tıp ve işgücü nün örgüt
lenmesi (koruyucu yasalar, "aile ücreti") vasıtasıyla yaratıldı.
Dünya bugün bir baştan öbür başa kalkınma politikası biçi
minde dev bir merkezi planlama ve idare aygıtı ile onun çok
sayıda yetkilileri tarafından kuşatıldıgına göre, ev kadınının
günümüzde gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkışının, geçmiş
tarihe kıyasla, çok daha bilerek hedeflendigini düşünmemiz
akla yatkındır.

Ev kadını kimdir ve nedir?
Günümüzde ev kadınlarının dünyanın her yerinde yapugı şey
lerin kısa öyküsü aşagıdaki gibidir: Çocuklara bakar ve geçi
mini saglarlar (bu görevler, tarlada çalışırken küçük bir bebegi
sıruna baglayıp taşımaktan kreşe ya da piyano derslerine gö
türmek için şoförlük yapmaya kadar çeşitlilik gösterir); yıkar,
temizler, yemek yapar, kilometrelerce uzaklıktaki mesafeler
den yakacak odun ve su getiri rler. Topladıkları yemişlerden
marmelat yaparlar; yag çıkarırlar (Batı Afrika'da karite ve Hin
distan'da salseedler); az miktarda yiyecek satar ve perakende
ticarelle ugraşırlar (dünya çapında enformel sektör); evde par
ça başı iş yapar (sepet örmekten oturma odasındaki bilgisayar
terminalleri üzerinden yürütülen idari görevlere kadar) ; en alt
kadernede "kadın sınıfın işlerde kısa dönemli sözleşmelerle ça
lışırlar; her şeyden önce yarım-zamanlı çalışandırlar (Batı Al
manya'da yanm-zamanlı işçilerin %99'u kadındır) ; işgücünün
%80'ini kadınları n oluşturdugu Serbest Üretim Bölgelerinin
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(Expon Processing Zones) "offshore· üretim atölyeleri"nde iş
gücünü satarlar.
Buradan iki sonuç çıkar: Birincisi, ev kadınlarının yerine ge
tirdigi somut etkinlikler çok çeşididir; bölgeden bölgeye klla
dan kuaya farklılaşır, fakat hepsinin anak yapısal özelligi ev
kadınlan olarak onlan seçip ayınr. Ikincisi, ev kadınlannın ça
lışma statüleri elbeue, çocuk bakımı ve ailenin günlük idame
sinden çok daha fazlasını ihtiva eder. Kadın ev kadını olarak
varolmadıgı sürece, kadıniann özellikle egreti ve güvencesiz
[precarious) , düzensiz, az ödenen ve korumasız işlerde ücreLii
isnhdamı, ne olanaklıdır ne de açıklanabilir.
"Ev kadını" toplumsal kategorisinin temel yapısal özelligi , böl
geden bölgeye farklılık gösteren kendisine özgü biçimlerinin yanı
sıra, belirli bir istihdam ilişkisine ya da üretim ilişkisine dayan
masıdır. Ev kadınını karakterize eden şey ne yapugı degil, hangi
koşullar ve ilişkiler alunda yapugıdır. Aksine, ev işini kadın şek
linde gösteren ideoloj iler daima "ne"ye, yani can alıcı baglanu
olarak ev kadınının etkinliginin dogasına öncelik verirler.
Yaşanan tarihsel degişime, hana dar anlamıyla ev içi ernekle
birlikte meydana gelen degişime bakılırsa ve şu anda dünya
nın dört bir yanında ev işinin kapsadıgı geniş etkinlikler yel
pazesi göz önüne alınırsa, etkinliklere dayalı her kategorileş
tirme en azından tuhaf görünür. Tersinden aynı ideoloji, ortak
üretim ilişkisine, yani bir ücrete bagımlı olmalanna, dayana
rak Avrupa'daki çelik işçileriyle Hindistan'daki gündelikçi ta
nın işçilerini aynı kategoriye koymakta bir sakınca görmez.
Kadınların dünya çapında yapugı farklı işleri "kadınlann ev
işi''ne dönüştüren yapısal ilke; erkekleri ücretli işleri, kadınlan
ise ücretsiz işleri üstlenmeye yöneiten cinsiyete dayalı işbölu
münün işlemesidir. Modem para ile meta ekonomisi kendisine
bir zemin kazanır kazanmaz, kadınlar kendilerini ücretsiz ya
da en düşük ücretli işler alanına indirgenmiş halde bulurlar.
(") Offshore: kıyı ötesi. Ingilizce konuşulan ülkelerde metropol dtŞı bölgelerde gı
rişilen iktisadi işlemleri iFade etmek için kullanılır. Deyim, ABD'nin Ikinci
Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'ya yapu�ı Marshall yardımı sırasında yaygın
laşmtŞ, sonralan NATO terminolojisinin içinde de yer almtŞtır - ç.n.
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Kısmen paranın zorla girişinden önceki etkinliklerin aynısını
kapsayabilir; ancak ücretli emegin varlıgı ve onun erkeklerin
elinde yogunlaşmış olması bu alanlara oldukça yeni bir nitelik
kazandım. Özellikle, erişme imkanlan böylesine sınırlı olan
parayla işleyen bir dünyada kadınların çocuklarıyla bagımsız
bir şekilde yaşayabilme imkanlan sona erer. Mülkiyetsizligin
anması, onları erkeklere boyun egmeye zorlar. Erkeklerle ka
dınlar arasındaki işbirligine son veren ve bu nesnel koşullara
dayanan ilişkiler kaçınılmaz olarak hiyerarşik hale geldigi için,
bu bir zorlamadır. Sıkça tekrarlanan, para ve ev ekonomisin
den önce "ev kadınlannın" varoldugu ilirazı dogru olmasına
karşın, o zaman ev kadını ile kastedilen şey niteliksel olarak
farklıydı. Brunner'in "toplam hane" adını verdigi, "üretim, tü
ketim ve üremenin bir birligi" olan köylü ev kadını , erkegin
görevlerinden daha önemsiz görevler degil, fakat eşit önem ve
degerde işler yapıyordu. Kadınlar cinse-özel görevler yerine
getirseler bile, taşıdıklan özel bilgi ve yetenekler, günümüzün
tersine, kadınların yapugı işi en az erkeklerinki kadar degerli
kılıyordu. Kadınlar olmasa tavuklar, yumunala�. süt ve peyrıir
de olmazdı mesela. Erkekler ve kadınlar işbirli�i içinde çalıştı;
birimin bir bütün olarak işlemesi için her ikisi de gerekliydi.
Ve erkegin katkısı, tam olarak kadınların ev işine denkti: Özel
ve kamu arasında, evde parasız çalışmakla evin dışında para
kazanmak için çalışmak arasında henüz bir aytnm yoktu.

Ev kadınının tanımı ve
cinsiyete dayalı işbölümü
Her toplum cinsiyete dayalı bir işbölümüne sahiptir. Modern
ev kadınının anlaşılması, o halde tabi oldugu cinsiyete dayalı
işbölümünün var olmasına ya da olmamasına baglı olamaz.
Yeni olan şey, cinsiyete dayalı işbölümünün, başlangıçta Avru
pa'da daha sonra gelişmekte olan ülkelerde, önceki bütün bi
çimleriyle kıyaslandıgında anık cinse-özel etkinlikler yerine,
az ya da çok para getiren etkinliklere dayanmasıdır. Modem
toplumda para ve toplumsal i tibar birbiriyle yakından ilişkili248

dir; paraya erişimi ciddi olarak sınırlananlar itibardan da yok
sun kalırlar. Meselenin mevcut durumundan hareketle, Birinci
DOnya Olkelerindeki ev işini ve ÜçOncO Dünya Olkelerinde ev
kadınlannın varlıgını tartışırken, hala kapitalizm öncesi ilişki
lere gönderme yapılması özellikle gariptir. Son olarak, genel
leştirilmiş meta Oretimi içerisinde para dogrudan sermaye biri
kimi sorununa tabidir. Bu yuzden, cinsiyete dayalı işbölOmü
nOn bu biçiminin, kapitalist üretim biçiminin otantik özelligi
olarak görülmesine engel olamayız.
Kadınların günOmOzde cinsiyetleri neden iyle ev kadı n ı
damgası yemesi gerçegi, esas olarak ev i ş i yapmak zorunda
kalmaları degi l , düşuk bir toplumsal statuye sahip olmaları
demektir. Dogumdan itibaren ücretsiz olarak ya da yetersiz
ücretle çalışan bir işgucü birimi oluştururlar ve bundan dolayı
degersizdirler. Batılı toplumlarda kadınların üçOncOl bir cins
karakteristigini oluşturan da tek başına ev işi degil, bu aşagı
statudor. Buna ÜçüneO Dünya ülkelerinde de rastlamak mOm
kündOr; örnegin Hindistan'da kadıniann hayatta kalma oran
lannın, erkeklerle kıyaslandıgında, son on yılda nasıl kötuye
gittigine bir bakalım. Nedeni, daha az degerli olan kız çocugu
na bakılmamasıdır. Ya da "tek-çocuklu aile" dayatmasının ka
dınların yaşamında acı veren dramiara yol açııgı Çin'deki du
rumu hatırlayalım. Kadınlar istenmez, hor görülür ve hatta öl
dürOlürler, çünkü sahip oldukları tek çocuk bir kız, yani aşagı
bir yaral!kllr. Peki, Alman Teknik lşbirl igi Kurumu GTZ'nin
yönetici bir memurunun erkek-şovenist ideolojisinin rehberli
ginde bundan çıkardıgı sonuca ne demeli? Anne ve çocugu
muhtemel bir acıdan korumak için kızların dogmasını engel
leyecek bir hap geliştirmek iyi bir fikir olabilirmiş! Kızların öl
dürülmesinin pek çok etnik grupta varoldugu ve bu yüzden
günOmüz kapitalist formasyonuna ait bir olgu olarak görule
meyecegi şeklindeki itirazı şimdiden duyabiliyorum. Insanlık
tarihinin ve ataerkinin böylesine yekpare ! monolithic] ve tek
boyutlu kavranışı karşısında benim yanıtım ise, somııı tarihsel
bir yaklaşım önermek olacaktır. Mesele bazı mOnferit toplum
sal baglamlarda kadınların neden degersiz görüldugü degil,
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bugün neden öyle olduklandır. Kadınların degersiı; yaratıklar
olarak nitelendirilmelerini ya da öyle yaraulmalarını devam
ettiren günümüz ekonomisini, siyasetini ve kültürünü oluştu
ran, hangi ögelerdir?
Bu olgunun tarihinden ve arka planından bahsetmenin yeri
her ne kadar burası degilse de, kadınların tabiyetini ve hor
lanmasını günümüz toplumunun öne çıkan unsurları haline
getiren bu aşarnalann özetini çıkarmak istiyorum. Ilk olarak,
kadınlar dogurma ve üreme üzerindeki kontrolü, yani kendi
bedenleri üzerindeki kontrolü kaybettiler. Kadınların zor yo
luyla bedenleri üzerindeki kontrolden mahrum bırakılmaları;
hem Avrupa'da hem de sömürgelerde, milyonlarca kadının
cadı olarak infazı ve öldürülmesi, ataerkil aile yasaları, çocuk
aldırmanın yasaklanması, modern tıp ilkeleri ve günümüzde
zorla kısırlaştırma yoluyla gerçekleşti. Sömürgeler, özellikle,
topragın ortak mülkiyeri ile topraktan saglanan ürünün kont
rolü aracılıgıyla, özel mülkiyetin, kadınları önceden sahip ol
dukları topraktan raydalanma hakkından nasıl mahrum bı
raktıgına ve babasoylu miras sistemlerini on lara nasıl dayauı
gına dair örnek oluşturur. Pek çok sömürge bölgesinde, para
nın kelle vergisi ya da ürünler üzerindeki vergiler vasıtasıyla
zorla girişi, paranın cinse-özel mantıgının yayılmasına ve so
nuçta kadın emeginin degerinin düşmesine yol açtı. Son ola
rak, erkeklerin zorla göç ettirilmesi; ücretsiz çalışma görevi
ve çocuklarla, yaşlıların ve kendilerinin yaşamını temin etme
işini zorla kadınlara yükleyen çagdaş cinsiyete dayalı işbölü
müne neden oldu.
Şimdi ucuz, düşük statülü kadın işgücü yaratan ve yeniden
yaratan çagdaş mekanizmalara dönmek istiyorum. Bu meka
nizmalar dünyanın her yerinde aynıdır: ev kadınları, yani her
şeyden önce çocuk bakımının yegane sorumlulugunu taşıyan
anneler, bir tek küçük çocuklara bakarken degil , bütün çalış
ma hayatlan boyunca çalışma saatleri ve hareket kabiliyetleri
bakımından öylesine zorlanıdar ve hem fabrikada çalışan hem
de ev-eksenli işçiler olarak en düşük ücretli işgücünü ayakta
tutmaya zorlanırlar. Özellikle daha yüksek nitelikli meslekler,
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erke�in arkasında duran kadın biçiminde iki-kişilik bir kari
yer fikri etrafında örülür. Kadınlar bu nedenle işgücü pazann
da ikincil derecede kazanç sa�layan sıfatıyla aynşunlır, böyle
likle anne olabilirler ve haliyle kadınlara, sosyal sigortanın ya
da koruyucu yasalann kapsamı dışında kalan çeşidi düşük-üc
redi geçici sözleşmeler sunulur.
Serbest üretim bölgelerinde ve "offshore imalatta" çalışan
çok sayıda kadının, potansiyel annel igin ötesinde fiili anne
likle pek ilgileri yoktur. Bu tür bölgelerde çalışan işçilerin
yaşlan genellikle 16 ila 24 arasındadır; çocuk sahibi olmaları
halinde çogunlukla işten çıkarılırlar. Nedeni ise, offshore üre
tim işlerinin pek çogunun, tam-zamanlı ve aynı zamanda fi
ziksel ve psikolojik olarak uzun yıllar sürdürülemeyecek ka
dar stresli olmasıdır. Genç kadınların bu koşullar altında ça
lışmayı kabullenme olasılıgı, maruz kaldıkları baskıcı top
lumsal mekanizmalar nedeniyle, daha fazladır: Er ya da geç
anne ya da eş olacaklardır. Bu çalışma, o halde, gerçek işlevle
riyle karşılaştırılınca sadece bir ara dönemdir. Açıkçası, ka
dınlar anne olarak da nakit bir gelire bagımlı olduklarına gö
re, bu sırf ideoloji!< bir meseledir. Yine. çle, etkili bir gerekçe
dir ve bu tür işgücünü özellikle ucuz kılar. Tersine, uzun
erimli denetleyici işler erkeklere ayrılır. Devlet yasaları da ka
dınların offshore üretim koşullarına tabii kılınmaları için çalı
şır. EPZler (Serbest Ihracat Bölgeleri) , kendilerine altyapı ha
zırlayan, asgari vergiler ve kar transferleri üzerinde kontrol
rejimi oluşturan, sendikaları yasaklayarak "çalışma barışını"
garanti altına alan Üçüncü Dünya devletleri tarafından oluş
turulur. EPZlerdeki işlerin neredeyse tamamının kadınlar ta
rafından yapıldıgı dikkate alınırsa, devletin bir tür pezevenk
rolünü üstlendigi görülür. Fakat dogrusu, nonfigüratif anlam
da, ister yetersiz ücretlerini takviye etmek için, isterse de is
tihdamlarına son verildikten sonra hayalla kalmak için olsun,
EPZlerde çalışan pek çok kadın Birinci Dünya ülkelerinden
gelen erkek turistlere fahişelik yaparak hayatını kazanmaya
zorlanır. Özellikle Asya devletleri yatırım için müşteri çek
mek, havayollarını pazadamak ve turizmi teşvik etmek ama251

cıyla kadınların bedenlerini çekinmeksizin kullanır. Kadınlar
tıpkı serbestçe elde ed ilen dogal kaynaklar gibi arz edilirler ve
satılırlar. Kadınların, karşılıgı ödenmeksizin sömürülebilecek
doga gibi tanımlanması, kadınları "evkadınlaşurma" sürecine
ait dünya çapında bir olgudur.
Bunun dışında, ev kadını yaratan ve sürekli olarak yeniden
üreten bir mekanizma da, özellikle Üçüncü Dünyanın kırsal
alanlarında giderek yaygınlaşan bir süreç olan, erkegi n meta
üretimiyle kadının geçimlik üretiminin ayrılmasıdır. Erkekler
çiftçi ve/veya ücretli işçi olarak piyasa için yapılan üretimle il
gilenirler; kadınlar ailenin dogrudan tüketimi için üretirler ve
aynı zamanda az bir para karşılıgında evişçisi ve geçici günde
likçi işçi olarak dışarıda ücretle çalışmaları gerekir. Bu köylü
ev kadını yaratma süreci, bir zamanların "toplam hanesi''nin
Avrupa'da "özel" ve kamusal alanlara bölünmesine çok benzer.
Çocukların sorumlulugu, mülksüzlük ve yoksulluk; Üçüncü
Dünya ülkelerindeki (ve giderek daha fazla Birinci Dünyada)
kadınların çogunlugunu nakit para için her tür işi yapmaya
zorlar. Erkekler de yoksuldur ve "sadece bir ev kadım" olarak
yaşam sürmek, hayal bile edilemez. Bu durum, aile ücreti mef
humunu tarihi bir yanı lgı [ anakronizm ] haline geti rir. Dogru
su, galiba kapitalizmin genel tarihi boyunca aile ücreti bizim
düşündüğümüzden daha az yaygındı. Kapitalizmin egemenligi
altında kadıniann ezici çogunlugu daima ücretli çalışmaya zor
landılar ve hala zorlanıyorlar; bu gerçegin önemsenmemesi,
dar ve erkek-merkezli ücretli çalışma kavramının bir ürünü
dür. Ancak erkek işçilerin azınlıgına ait olan, evin dışında, ya
şam boyunca ve tercihen büyük ölçekli endüstriyel üretimde
ücretli emek biçiminde bir ıneslegin icra edilmesi ideal katego
ri olarak görülür. Kad ınla rın ücreıli emegini, öte yandan, ka
rakteristik olarak vası fsız ve düzensiz, küçük meta üretimi ve
ev-eksenli ücretli çalışma oluşturur. Başka bir deyişle, görün
mez olan yalnızca kadıniann ev içi emegi degil (bugün evren
sel olarak bütün yayınlarda ve kalkınma politikalan nda iddia
edildigi gibi), aynı zamanda ücretli çalışmasıdır da. Çalışma
hayat ının temelini oluştu ran, kad ınla özdeşleşti rilmiş ev içi
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alanla erkekle özdeşleştirilıniş ücretli meslek ve karlyer alanı
biçimindeki bölünme yanlıştır, çünkü gerçeklikle uyuşmaz.

Üçüncü Dünya' da ev içi emek ve
kadınların ücretli istihdamı: Örnekler
Maria Mies'ın çalışması Narsapur'un Danıelcileri (Dünya Pa
zarlan içirı Üretim Yapan Ev Kadı n la n) ( 198 1 , 82) çalışması,
Hindislan'ın Andhra Pradesh eyaletinin Ban Godavari bölge
sinde eski köylü kastından kadınların Ean'nın alışveriş mer
kezlerine düşük fiyatla satmak için dantel örmelerini inceler.
Mies'ın başlıgı nın kendisi zaten bariz bir paradoksu çagrışurır;
köylü ev kadını olmakla dünya pazarlan için üretim yapmak
birbiriyle çelişkili degil, tersine, birbirinin tamamlayıcısı ve
koşuludur.
Ihracatçıların (ve isimsiz uluslararası ortakları dantel ithalat

çılarının) dantelcilerden elde euigi artı-deger; "kadının yeri
evidir" şeklindeki tecrit ideolojisinin koru nmasını gerektirir.
Kadıniann evcilleştirilmelerinin eski tecrit biçimleriyle mazur
gösterilmesi, muhtemel yerlerde bile, düpedüz nitelik degiş
tirmektedir. Kapu kadınlannın evcilleştirilmiş ev kadınları ve
dünya pazarlarına üretim yapan işçiler olması aynı anda ger
çekleşir. Dantelcilerin özelinde ise, bu ideoloji neredeyse
maddi zor özelligi kazandı. Bütün sistem, bu kadınların evin
dışında çalışamayacagı şeklindeki mistirikasyon üzerine ku
rulur. ( 198 1/82:76)
Dantekilerin yapugı iş ve bunun için harcanan emek süre
si, yalnızca ihracatçılar ya da dışarıdaki dünya açısından de
gil , aynı zamanda burnunun dibinde iş yapılan kocalar açısın
dan da "görünmez"dir. Hatta erkekler bunu çalışmama olarak
tanımlarlar. Kadıniann kazandıgı para bir mucize eseri ya da
dogal bir şey olarak görünür. (a.g.y. , 82)

Erkekler ekonominin yeni ve kazançlı alanlarını tekellerine
aldıgı zaman, kadınlar basitçe "geride kalmış" olmazlar; ger
çekte ev kadını rolü içinde "yeniden tanımlanırlar". Ancak ka253

dınlar formel sektörün dışında kaldıkları ve ev kadını olarak
tanımlandıkları zaman, kadın emeginin çifte sömürüsü devam
edebilir. (a.g.y. , 86)
Boserup'un gra[iksel olarak ponresini çıkardıgı, kadınların
bütün tarımsal faaliyeti yürüttügü ve kontrol euigi Afrika ve
Asya örnekleri açısından da, ev kadınının ilk başta dar anla
mında (yani gerçek ev içi ernekle sınırlı) yaratılıp yaratılmadı
gını ya da bu sürecin tipik "kadınların evde ücretli çalışması"
eşliginde olup olmadıgını belirlemek zordur (Boserup, 1970) .
Rogers kalkınına projelerinin bu süreçteki etkisinden hareket
le, tam da kadınların çiftçilik yapugı bölgelerde kadın lara yeni
tarımsal beceriler ögrelilmesi yerine, nasıl nakış işleneceginin,
örgü örüleceginin ve kek yapılacagının ögretildigini göster
miştir. lleri tarımsal tekniklerle özellikle kredi finansmanı kul
lanarak pazara yönelik tarımsal ürünler yetiştirmeleri, tarımsal
üretimin kontrolünün erkeklerin eline geçmesini saglamakta
dır (Rogers, 1980). Buna koşUL olarak, kalkınma plancılarının
icat ettigi sözde "gelir yaratıcı etkinlikler" kapsamında, ücret
siz emegin yüküne ek olarak, hiç olmazsa çok küçük bir gdir
kazanmaları amacıyla kadınların toplumsal fçerikli (ücretli)
ekonomik alanda üretim yapmasına müsaade edilir. Bu "gelir
yaratıcı etkinlikler", ev kadınının ücretli istihdamının bütün
ayırt edici özelliklerini taşır: "lkincil gelir" saglar; çalışma kar
şılıgında çok düşük ücret alır; kaTiyer beklentisi yoktur; paza
nn dalgalanmaianna bagımlıdır; yasaların koruması söz konu
su olmaz vb. Kadıniann dünya çapında yapugı işler için bir
norm oluşturan tipik çifte sorumlulugun bir emsalidir.
Kadınların sahip oldugu ev kadını statüsünün nasıl güçlü bir
bagımlılık konumu oluşturduguna başka bir örnek de; olumlu
koşullar gibi görünmesine ragmen, Birgit Menne'nin Batı Afri
ka'da (Kamerun) pazar kadın ları araştırmasında lanımlanır
(Menne, 1983) . Başlangıçta belirli kadın gruplan tarafı ndan
kontrol edilen sahille iç kısımlar arasındaki şehirlerarası ticare
Lin gitgide azaltılarak günümüzde Üçüncü Dünya'nın diger
bölgelerinin pek çogunda kayıt-dışı denen sektörde perakende
ticaretin kadınlar tarafından yapılması adetine indirgenmiş ol254

masının ne kadar önemli oldugunu gösterir. Tanm mülklerinin
tapusunun ve başka vasıflı ücretli işlerin yanı sıra şehirlerarası
ticaret, ulaşım ve taptancılık da erkeklerin elindedir. Pazar için
çalışan kadınlar da dahil olmak üzere, kadın killesi ev kadını"
dır; yani, çocuk bakımı ve evin idamesi için ücretsiz emek har
carlar ve perakende satış, ev-eksenli işler, tarımsal üretim ile
d iger düzensiz ücretli işlerde en düşük ücretle çalışırlar.
Ev kadını konumu ile kadınların en düşük ücretle istihdamı
arasındaki yakın baglantı yalnızca Asya ve Afrika'da degil, La
tin Amerika'da da geçerlidir. Meksika kırsalından aşina oldu
gum bir örnek buraya uygun düşüyor: Chiapas'ın güney eyaJe
tinin yoksul bir bölgesinde ev içi emek programlan (yemek,
dikiş, bostan), kadınların ev-eksenli çalışması ile genelleşmiş
pazar için yapılan üretim, birdenbire kalkınma projelerinin bir
sonucu olarak bir araya geldi. Araştırma yaptıgım Rio Grande
Köyü'nde, köylü ailesinin yeniden üretimi için gerekli tarımsal
üretim onlarca senedir, ticari amaçlı kahve üretimi ile mısır ve
fasulyenin geçimlik üre�iminden ibareui. Kadınlar daha önce
de tarımsal mülkiyet ve haklardan mahrum olmalarına rag
men, hiyerarşiye dayalı eşitsizliı;tn gelişmesini engelleyen, üc
retsiz geçimlik üretimde birlikte çalışma idi. Ailenin tüketimi
için mısır ekimi pek çok yerde erkekler tarafından yapılıyor
du. Dünya Bankası'nın yoksul kır sektörü için ( 1973 yılından
beri açıkça) izledigi yeni kalkınma politikalan, bu mısır par
sellerinin krediler yoluyla ticarileşmesine neden oldu. Ücretsiz
emek (tanm dahil) günümüzde neredeyse sadece kadınlar ta
rafından yerine getirilir; erkekler ise para karşıhgında çalışır.
Mısır üretimini ticarileştiTmek için gerekli önlemler paketi,
sosyal hizmet tarzında etkinlikler içerir. Bu etkinlikler, ev içi
emegin dogru dürüst yerine getirilmesi için beceri düzeyini
yükseltmeyi amaçlar. Beraberinde kadınların evde ticarileşmiş
kü.mes hayvanı yetiştirmesi programını ve geniş çaplı bir ulu
sal giyim teşebbüsü için eve iş verme (putting-out*) zeminin(*) "Puııing-out sisıemi", 17. yüzyılda bir süre ıercih edilen üretim sistemi. Işveren
hammaddeyi sa�lar ve üretim için kırsal kesimdeki işgiıcünü kullanır. Böylece
imalathane masraflanndan kurtulmuş

ve

maliyeıi düşürmüş olur - ç.n.
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de dikiş dikmeyi de içerir. Bu kalkınma projelerinin sonucun
da ailelerin beslenme standanları epeyce kötüleşmektedir: Kü
mes hayvanları sauş amaçlı planlanır ve mısır diger ürünler
den tahsil edilenlerle satın alınmak zorundadır. Kadınlar tara
fından yapılan işin miktan muazzam artış göstermektedir.

Neden Üçüncü Dünya' da da
hala ev kadınları yaratılıyor?
uEv kadını", eve ''ekmek getiren" bir erkegin sagladıgı para ve
hammaddelerin yardımıyla, dogal kadınsı hizmet etme egilim
leri sonucu gelecek kuşakların yetiştirilmesi ve aile yuvasının
korunması sorumlulugunu üstlenen anneler ve eşierden çok
daha fazlası demektir. Belirttigirniz gibi, böylesi bir ideal ger
çekte hiç yaşanmaz. Özellikle Üçüncü Dünya'da isLisnadır,
çünkü halkın çogunlugu yoksulluk içinde yaşar ve kadınlar
koşullar ne olursa olsun hayalla kalmak için mücadele etmek
zorundadır; bu da, para geliri için çalışmak demeklir. Kuzeyde
de bir istisnadır; bugünkü krizler, tipik ideal ev kadını dönemı
çok kısa bir evreyle (savaş sonrası ekonominin canlandıgı yıl
lar) sınırlı oldugunu ve hatta bu evre sırasında bile evli kadın
ların sadece bir azınlıgını kapsadıgını göstermektedir.
Ev kadını, kapitalizmde kadın işgücüdür; paranın her şeyin
·
ölçütü oldugu bir dünyada en az ücretle çalışabilir ve yapugı
işlerin çogunlugu hiç ödenmese de olur.
Kapitalizmde kadın emeginin yapısı bütün dünyaya yayıldı;
çünkü karlı. Modern ekonominin ve toplumun temelini düşük
ücret ya da ücretsiz emek oluşturur. Klasik ücretli işçinin
ödenmeyen emegi, yani art-deger denen şey, kesinlikle ana me
kanizmadır, fakat niceliksel olarak bakıldıgında pek az bir öne
me sahip olabilir. Hem kapitalizmin tarihinde hem de günü
müzde, dünya çapında sermaye biriki mi, sırf ekonomik zor
mekanizmalarından ziyade, "ekonomi-dışı zor" denen vasHay
la gerçekleşir: bütün kıtaların sönıürgeciligin, dogrudan zorun
ve sözde ırkçılıgın yapısal şiddetinin ve günümüzde ise gide
rek artan cinsiyetçiligin tahakkümünde yagmalanması. Sömür256

geciligin sonu ve ulusal kurtuluş çagı ya da ırkçılıgın en kötü
ve dogrudan biçimlerinin ortadan kalkmış olması, gönül rahat
latıcı dayanaklar degillerdir. Chiapas Piskoposu Fray Bartoto
me de las Casas'm sömürgeciligin ilk döneminde önerdigi bir
"çözüm", bu dönüşümü örnekle göstermek için bir paralellik
kurma fırsatı saglayabilir. Casas, lspanyol işgalciler adına zorla
çalıştmlmanın yükünü taşıyan yerli halkı imha edilmekten
kurtarmak için Afrika'dan koloniye Siyah köleler getirilmesini
önermişti. Ve bu saurlar okuyucuya, kadınların çalışması ve
yoksulluguna ilişkin başlangıçta aktarılan BM örgütü rakamla
nnı anımsatırsa eger, denklemimi uygun bulacaklardır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

P RO LETARYA Ö LDÜ, YAŞA S l N E V KAD l N LARI!
C/audia von Werlhof

Ev işini kavradığımız zaman
ekonomiyi de kavrarız
Ev işi, kawanması en zor fenomendir. Eger ev işini kavrarsak,
o zaman her şeyi anlamış oluruz. Ancak bu çalışma, ev işine
çok dar bir açıdan ya da sınırlı bir anlayışla bakılmamasını;
tersine, bütün ekonomiyle ve aslında dünya ekonomisiyle
baglanusını kurmamlZı, daha dogrusu temas ettinnemizi ge
rekli kılar ki bu konuda hala büyük bir yetersizlik oldugunu
biliyoruz. Ancak o zaman, kadın sorunu denen şeyin genel
içinde taşıdıgı anlam ve tartışmalı karakteri tanınabilir hale
gelecektir. Kadın sorunu, bütün toplumsal sorun lar içinde en
genel olanıdır, çünkü bütün diger sorunlan kapsar. Bu, ne fe
minist kendini begenmişlik ne de küstahlıktan kaynaklanıyor.
Sorunların feminizmle ilişkisi toplumun işleyişinin kendi do
gasında mevcut. Zira toplumumuz bugüne kadar, tarihsel ba
kımdan "aşagıdakilerin" hep kadınlar oldugu benzersiz bir
durum yaratmıştır. Fakat bütün, yalnlZca aşagıdan --dipten
bakıldıgı takdirde bir bütün olarak görülebilir. Bu ''aşagıdan"
analiz etme egilimini desteklemekten daha önemli veya çok
daha gerekli başka bir şey yoktur.
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Dünya ekonomik krizi ile sava� tehdidi
arasındaki bağlantı: Sava� ekonomisi
Topluma ilişkin bütüncül bir teorinin ve buna uygun bir poli
tikanın gerekliligi , başlamakla olan dünya ekonomik krizin
den ve bizi tehdit eden savaş tehlikesinden kaynaklanıyor. Ne
den ekonomik krizle savaş arasındaki baglanu fark edilme
mektedir? Bu soru şimdiye kadar, Federal Alman Cumhuriye
ti'ndeki oldukça geniş barış hareketi içinde bile hiç sorulmadı.
Bu durum tuhaf, çünkü eskiden bu baglantt hep tanışma ko
nusu yapılırdı. Fakat bugün, insanlar sadece ahlaki (moral) ya
da askeri-teknolojik argümanlarla ilgileniyorlar. Neden sadece
şunu sormuyorlar: "Neden şimdi birdenbire savaş tehdidi or
taya çıktı? Dogu-Batt çatışması yeni bir şey degil ki ! " Veyahut
da: "Neden kemer sıkmak zorundayız? Hayatımız boyunca
ugruna ter döktügümüz ekonomik mucizeye ne oldu?" Fakat
savaş ve krizle ilgili böylesine yalın ve temel sorular, en azın
dan kamuoyu tartışmalannda sorulmaz. Neden?
Yanıtı açıktır: Eger dünya çapında bir ekonomik kriz yaşanı
yorsa, o halde bu, her yerde ekonomik degişikliklerin gerçek
leşecegi anlamına gelir. Ancak bu degişiklikler şiddete başvur
maksızın hayata geçiri lebilir mi?
Geçenlerde Alman bir politikacı "savaş ekonomisi" terimini
kullandı. Evet, bir tür savaş ekonomisine dogru gidiyoruz. Poli
tikacının bununla ne kastettiginden emin degilim; fakat bence
bu ifadesinin nesnel bazı zeminleri olması gerekir. Öyle görü
nüyor ki; dünya ekonomisi hızla degişiyor ve bu, Batı'nın sana
yileşmiş uluslarında bile, giderek daha belirgin hale geliyor. Söz
konusu olan şey; tek başına konjonktürel bir kriz ya da ılımlı
bir yapısal degişimden öte, kapitalist gelişimin yeni bir evresi
nin başlangıcıdır ve akıbetinin ne olacagını kimse bilmiyor. Bu
yeni evreye ayıncı özelligini veren son derece önemli gerçek,
"özgür" ücretli emegin az çok sonunun geldigini gösterir. Eş
zamanlı olarak bu gelişme, demokrasi, insan haklan, eşitlik, öz
gürlük ve kardeşlik degerierini de sorgular; özgürleşmeden hiç
bahsetmez. Bu degişimi ilk ve en hızlı başlatan ülkelerde yol aç260

ugı acımasız sonuçlan her gün duyarız: ilk önce Şili, sonra In
giltere, sonra ABD. Pinochet, Thatcher ve Reagan yeni devayı ,
Milton Friedman'ın Chicago-Boy'larının sen tarzıyla yönetiyor.
Bu ekonomik politikanın hedefi; ulusal ekonomiterin dünya
ekonomisine uyum sürecini hızlandırmakur. Bu süreç zaten
Üçüncü Dünya'yı yakından i lgilendirir; çünkü, üretim maliyet
lerinin düşürülmesi, endüstriyel üretimin parçalarının Birinci
Dünya'dan Üçüncü Dünya'ya taşınmasıyla olabilir. Daha ucuza
üretim maliyeti stratejisi olarak endüstriyi taşıma Batılı ülkeler
de de uygulanır; ama Üçüncü Dünya'da, üretim maliyetlerinin
en aza indirgenmesi, her şeyden önce, bu ülkelerin "bolca" arz
ettigi , en ucuz, sözde vasıfsız, genç ve çogunlukla kadın işgücü
kullanılarak başanlır. Bununla birlikte, bu iş gücünün çokulus
lular (yani, "bizim" sermayemiz) tarafından kullanılması, özgür
ücretli emek biçiminde gerçekleşmez; gerçekte tam aksidir. Bu
rada istenen, ücretli emegin özgür olmayan, "kadınlaşmış" biçi
midir. Yani, iş sürekliliginin olmaması, en düşük ücretler, en
uzun çalışma saatleri, en monoton işler, sendikasızlık, daha
yüksek vasıf elde etme fırsatının olmaması, terfi edememe, hak
ların ve sosyal güvenligin olmaması demektir. Bu, sözde dünya
pazarı rabrikalarına ve serbest üretim bölgelerine ait kışlalarda
askeri olarak örgütlenmiş işgücünün basit bir örnegidir. Böylesi
koşullan Batı'ya ilk getiren, krizi sadece işletmenin kan ndaki
düşüşle atlatacagı için, tekrar en fazla rekabet edebilir ve kar
eden hale gelecektir. Özgür ücretli emek, çok masranıdır ve
mümkün oldugunca hertaraf edilmelidir. Işten çıkarmalar, inas
lar yaşanacak; endüstriler "rasyonelleştirilecektir"; firmalar tas
fiye olup özgür ücretli işçiler ya yedek sanayi ordusuna geri
gönderilecek ya da dünya pazarlan fabrikalannda hüküm sü
ren , aynı çalışma koşullarını kabul edecektir.

Kapitalist üretimin "temel direği"
proletarya yok oluyor
Kapitalist üretimin "temel diregi " , özgür ücretli işçi ya da pro
letaryanın, sonsuza kadar yok olmak üzere oldu�u tarihsel bir
261

ana tanıkhk euigimizi düşünüyorum. Burada, kastettigimiz iş
çi, 19. yüzyıldan bu yana, sermayenin sömürüsünün magduru
olanların "klasik" simgesi olan ve dolayısıyla en azından sol
düşünceyi taşıyanların gözünde öznel bakımdan toplumu dev
rimcileştirmesi istenen kişidir. Her ne kadar solcu olmayanlar
ona prol eter adını vermesel er de, "işçi sınıfı " , "sokaktaki
adam", "sessiz çogu nluk" ve benzer edebikclarn ile esas olarak
bu işçiyi kastederler. Proletarya ya da özgür ücretli işçi, yalnız
ca fabrika işçisiyle sınırlı degildir; aynı zamanda beyaz yakalı
işçiler ve devlet memurlan da dahil olmak üzere geçimini üc
retle (ya da aylıkla) kazanan hemen hemen herkestir. Bu üc
retli işçi tipi, Batı'da çogunlugu oluşturur. O (her zaman er
kektir), toplumun ve demokrasinin temeli, seçmen, "özgür,
eşit ve kardeş" yurttaş idi; sivil haklar ve insan haklan onun
için vardı; iddia edildigi üzere girişimcinin sözde eşit ve reşit
mukaveleli partneri; keyfi uygulama ve şiddete karşı yasa tara
fı ndan korunan; sosyal güvenlik şemsiyesinden yararlanan;
fabrikada ya da büroda kadrolu çalışan; özgürce bir sendikada
örgütlenen; kendisinin ve ailesinin ortalama bir yaşam stan
dardını korumaya yeterli bir ücret alan; yurttaş, "insan", top
lumun üyesi, özgür birey idi.

"Gelecek vizyonu" tarihe karışıyor,
bu durum genel şaşkınlık yaratıyor
Bütün ilerleme ve modernleşme teorileri; sol, sag ve merkez,
alet yapan insanın (homo faber) bu türünün yayılması gerekti
gi ve ya)rılacagı inancını paylaştı: özgür ücretli işçi , henüz üc
retli işçi olmayan herkes ve insanlığın çoğunl uğu içi n "gelecek
vizyonunu" temsil eder. Solculann favorisi, sözde proleterleş
me tezi budur. Digerleri bunu, işçi sınıfnun genişlemesi olarak
adlandırırsa da aynı anlamı taşır. Kadınların kurtuluşu denen
şey de; kadınların da eşit, güya cinsiyetsiz ücretli işçiler olaca
gı beklentisiyle baglanuhdır. Sosyalist ülkeler kurtulmuş ka
dınlara sahip olduklarını iddia ederler; çünkü, sosyalist olma
yan ülkelerden çok daha fazla kadın ücretli işçi vardır. Üçüncü
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Dünya'nın kötü oldugu söylenir; kesinlikle çok az ücretli işçi
ye sahip oldugu için "henüz" ilerlememiştir, azgelişmişlir. Ve
şimdi onadan kaybolan bu ücretli işçi degil midir?
Pek çok kişi hala şu inanca sıkıca sanhyor: Işlerin bugünkü
gidişall sadece geçici bir konjonktürel işsizlik evresi üretecektir
ve eninde sonunda . . . vs. Fakat onların da yavaş yavaş durumun
böyle olmadıgmın farkına vardıkların ı düşünüyorum. Oskar
Vetter (sendika lideri), hastahk durumlannda ücretin sürekli
ödenmesi konusunda getirilen sınırlamalar hakkında konuşur
ken, işçi sınıfı hareketinin sosyal kazanımiann devamh olarak
aşınmasının, artık esasa, "öze" kadar uzandıgına degindi. Sonuç
topyekün acizlik. Hiç kimse, özgür ücreLli işçinin olmadıgı bir
toplum ve ekonomi hayal edemez, hele de kapitalizmde. Fakat
bu durumdan sorumlu olanlar bizzat kapitalisLler! Peki, solcu
Iann eski rüyası, yani iktidarın ele geçirilmesi , "proletarya dik
tatörlügü" ya da işçi sınıfının yönetimi ne olacak?
Saf hayal olamaz ! Dogrusu olabilir. Eşitlik ve özgürlügün
(olumlu anlamda) bir hayalden başka bir şey olamayacagını
ve sermaye ile "eşit haklar" tek l i f edilenler arasında yer alan
birisinin özellikle zarar görecegini M arx zaten keşfetmişti .
Dolayısıy la, dü nya tarihinin kahramanı olan eşit v e özgür
proletarya, bir gün insafsızca tarihin çöplügüne aulırsa, bu
sürpriz olmayacakur.

Bir azınlık fenomeıli olarak proletarya
ve "kayıt-dışı ekonomi"nin keşfi
Bugüne kadar proletaryayı bir çeşit insani gelişmenin en ileri
noktası olarak saymamış bazılarının, ellerini ovalayıp şeytani
bir hazla, proletarya sözcügü eger bogazına dügümlenmeye
cekse "Bak biz dememiş miydik . . . ?" diyecegi günler geldi. Zi
ra, Andre Gorz'un tabiriyle "proletaryaya veda" , proletaryadan
olmayanların buyur edilmeleri anlamına gelmez. Tam tersine,
Bay Gorz'un boş iyimserligine karşll tavnmın yanı sıra, sözde
Alternati f Hareketin bazı seksiyonlannın , ücretli köleligin
kalkmasıyla köleligin kendisinin de kalkacagı düşüncesini de
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paylaşmıyorum. Ortadan kalkacak olan ücrettir. Yine de, ken
dileri özgür ücretli işçi olmayan, ama onlar hakkında bilgisi
olan bu kesimin deneyim ve düşüncelerine biraz olsun önem
verilmelidir. Zira proleter ücretli işçi, kapitalizmin özel bir ev
resinde yaşanan bir azınlık fenomenidir ve yeryüzünün birkaç
bölgesiyle sınırlıdır. Günümüzde bu kategoriye girenler, dün
ya nüfusunun sadece küçük bir yüzdesidir ve hiçbir zaman da
bu yüzdenin çok üstüne çıkmamışlardır. Özgür ücretli işçi (er
kek, beyaz ve 21 yaşından büyük, kentli sanayi işçisi) "proto
tipi" bile yaygın bir model olarak nitelenemez.
Dünya nüfusunun yaklaşık %80-90'ı, esasen, kadınlar, köy
lüler, zanaatkarlar, küçük esnaflar ve ne "özgür" ne de proleter
denebilecek ücretli işçilerdir. Özen gösterilmesi gereken bu
gerçek yalnızca şimdi, kadın emegi tartışmalarında, Üçüncü
Dünya tartışmalannda ve yeniden canlanan tarım ve köylülük
tartışmalarında, yani prensipte özgür ücretli işçi olmayanlar
üzerine yapılan tamşmalarda gündeme gelmeye başlıyor. Tar
tışmalarda en "moda" olan ve gelecek vaat eden şey ise sözde
"kayıt-dışı ekonomi" l informal sector] . Bu sektör hiç kuş�u
suz ücretli işçi istihdam eder; fakat sözde "formel sektör"deki
nin tersine bu durum "normal" degildir. Eski proJeterierin sü
rüklendigi sektör tam olarak budur: Yanm-zamanlı çalışma,
taşeron çalışma, mevsimlik ve göçmen işçi kullanımı, yasal ol
mayan çalışma , "ödünç" çalışma,1 bunun yanı sıra, " kendi
işinde çalışma" (Weizsacker) denen ücretsiz çalışma, "gölge
çalışma" {lllich), geçi mlik iş ve çogunlukla "unutulan" ev işi;
sözün kısası genel (ücretli) emek "özgür" degildir. Şimdiye
kadar, bu sektör üzerine yapılan tartışmalarda, yeni bir şey ol
madıgı gerçegi kasten göz ardı edilir. "Yeni" olan yanı ise şim
di eski proleterler için bir "altematiP' olmaya başlamasıdır ve
ilginin nedeni de budur. Bu ilgi, her zaman oldugu gibi, tek
yanlıdır (WerlhoO; soruna yanlış taraftan yaklaşılmaktadır.

1 Üretici şirketin özel bir iş için biıtiın işı işçi kira)'a vermek olan başka bir şır·
keuen aylıklhafıalıklgünliık işçiler kiraladıgı sistem.
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Kapitalizm ne tür bir üretim tarzıdır?
Fetih, "günahkar soru" ve "entegrasyon"
Özgür ücretli emek alanındaki geri lemeden (ya da ilerleme?)
hareketle, kadınların uzun süredir sormakta oldukları şu soru,
yani "Kapitalizm ne tür bir üretim Larzıdır?" sorusu sorulmalı
dır. Bu soru nahif gelebilir. Çünkü taruşmanın tarafian arasın
da ve kapitalizmi endüstriyel sistem ya da endüstri toplumu
olarak digerlerinden ayıranlar arasında bir mutabakat vardı ve
bu mutabakat hala sürmektedir. Fakat bu tür zımni mutaba
katlar bilimsel olmayan bir zeminde başlar. Hepsinin söyledigi
şey; kapitalizmin ilk kez, Avrupalıların kazandıgı başarılar sa
yesinde ortaya çıkugı ve Avrupa'dan yayıldıgıdır; kapitalizm
ilerici bir üretim tarzıdır; ücretli emekle, yani özgür ücretli
ernekle sermaye arasındaki karşılıklı etkileşim ya da çelişki
yoluyla işler. Ekonomik sonuçları, ilerleme, büyüme, kazanç
lar. karlar ve birikimdir; politik sonuçlan ise görünüşte eşitlik,
özgürlük, kardeşlik [ brotherhood ) idealleri, kısaca demokrasi
idealleridir. Bu ekonomik sistem, siyasi biçimi olan demokra
tik devlet ile birlikte, dünyanın geri kalanı için "gelecek vizyo
nu" olarak gösterişle sergilenir.
Bana kalırsa, kapitalizmin bu yorumu, kültürün, medeniye
Lin ve insanhgın yarallcısı olan "beyaz erkek" yüceltmesinden
başka bir şey degildir. Insan türünün en iyisi beyaz erkek
(WerlhoO. Şimdi bu mefhumu terk etme zamanı geldi. Gerçek
likle hiçbir alakası olmadıgı gibi; tarih-dışı, ırkçı, Avrupa mer
kezli , emperyalist ya da sömürgeci ve tabii ki, cinsiyetçidir.
Tevekkeli, bu kavram tam da, dünyanın fethinin başladıgı ,
ilk fatihlerin Haçlılar ve gemiciler oldugu zaman şekillenmeye
başlamıştı. Günümüzde Üçüncü Dünya denen bu dünya, bu
güne degin hep tamamen an tidemokratik ve yontulmamış
yöntemlerle soygun, yagma, tecavüze maruz kaldı ve kötürüm
bırakıldı . Avrupa'da cadı avı olarak bilinen, yüzyıllar sürmüş
ve geride milyonlarca kurban bırakugı (örtük i fade edildigi
şekliyle) " iddia" edilen, kadınların boyun egiş süreci , dünyaya
boyun egdirilmesiyle eş zamanlı ilerledi. Sadece bilincimizden
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sildigirniz bu temelin üzerinde Batı dünyası Birinci Dünya ko
numuna yükseldi ve h ümanizm ile aydınlanmayı yaratarak
kendisini haklı göstermeye çalıştı.
Hepsi bundan ibaret degil . Eger "özgürlügün önkoşulu şid
det" yani Marx'm "ilkel birikim " dedigi şey sadece öyle mün
ferit bir eylem olsaydı, yüzyıllarca sürmüş olsa bile, o zaman
belki modern toplumun şiddet içermeyen dogasına inanınayı
sürdürebil irdik.
Fakat öyle olmadı. Bugün bile ideallerimizin yayılacagı ve
sonunda bütün dünyayı kuşatacagı iddiasına itibar etmiyoruz.
Bugün de, hep oldugu gibi özgürlügümüz ötekilerin özgür ol
mamasına, eşi tligirniz öteki lerin eşit olmamasına, refahımız
onların yoksulluguna, demokrasimiz başka yerlerdeki dikta
törlüklere dayanıyor ve üstelik daima artan bir boyutta.
Açıkça görüyoruz ki bizi m üretim tarzımız, yeni bir şey
üretmeye muktedir degil. Yalnızca, önceden var olan ve üretil
miş şeyleri elde edip onları "dönüştürebilir", yani onları yok
edebilir. Ekonomik mucizenin başarısızlıga ugraması bir yana,
dünyanın yüzlerce yıldır yagmalanmasından elde edilen sonuç
nedir? Bütün o servet nereye gitti? Geride kalan sadece "yer
deki bir çukur" (Galtung) . Bu gerçegin hasıraltı editmesiyle il
gili çalışmamız siyaseti oldugu gibi bilim alanını da içerir.
Kapitalizmin yalnızca Avrupa'da ve ABD'de gerçek anlamda
hayata geçtigi; diger yerlerde yaşananın öncesi, sonrası ya da
kapitalizm olmayan üretim tarzı, veyahut da sömürge-tipi ya
da çarpık kapitalist üretim tarzı oldugu tezi, her dönemde or
taya atılan yepyeni varyasyontarla desteklenip duruyor. Böyle
likle, suç mağdurun üstüne yıkılıyor. Zira bu tür üretim tarz
larının tabi sonucu olan koşullar, buna uygun olarak gelenek
sel, geri , ilkel arkaik, gelişmemiş ve buna benzer şekilde nite
leniyor. Bu koşullar altında yaşayan insanlar (Batı dünyasında
yaşayaniann aksine) ; aptal, tembel, duyarsız, zorluk çıkaran,
muhafazakar, dar görüşlü, cahil, pasif; aynı zamanda duygu
sal, tehlikeli, küstah, kaba, sert, hilekar, azgın şeklinde görü
lürler. Bu klişeleri biz kadınlar iyi tanırız. Bize de tıpkı Üçün
cü Dünya'ya yaklaşıldıgı gibi yaklaşılır.
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Ister begenilsin ister nefret edilsin, ancak bu insanların ve
yaşam koşullarının kapitalist sisteme "sözde" entegrasyonu ile
onların gelişebilecegine, belli bir derecede, hayvandan insanog
luna, "doga" olmaktan çıkıp toplum olmaya dogru terfi edebi
leceklerine i nanılır. Ister papaz, ister kalkınma uzmanı, ister gi
rişimci, isterse bakan ya da koca olsun, hiçbirisi sadece ne ise o
(papaz vs. ) oldugunun hatıriatılmasım istemez; çünkü onun
partneri (günümüzde böyle adlandınlıyorlar) barbar, az geliş
miş, sömürülmüş ve boyunduruk altına alınmış insanlar ve ka
dınlardır.
Bu yüzden, onlar ne ise öyle kalmalı ve asla papaz vb. olma
malıdır. Bugün Britanya'da örnegin üç sınıf pasaport vardır.
Dolayısıyla entegre edecek bir şey yoktur. Entegrasyonun taşı
dıgı gerçek anlam bundan başka bir şey degildir. Bir kişi, insa
na dönüştürülebilir mi? l nsan olmak için devlet onayı almış
olmak esas mıdır? Bence, kişi insanlaşmaz; zaten öyledir.

Üçüncü Dünya ve birikimin
"temel direği" ev kadınları, "gelecek vizyonu"
Oysa dar anlamıyla ekonomiye geri dönmek için, bülÜn bu ev
iŞinin önemine yönelişi ve bununla baglanıılı her şeyi, kadın
lar çoktan fark etmiş olmalıydılar. Yani, kadınların çalışması
nın Üçüncü Dünya'daki çalışmayla kıyaslanabilir oldugunu
anlatmaya çalışıyorum.
Önceki bölümde, kapitalizm, birikim, büyüme ve digerle
riyle neyi kastettigimizi tarif etmeye; dünya nüfusunun %10
ila %20'sini ol uşturan Batı'daki özgür, beyaz, erkek ücretli iş
çilerin, Üçüncü D ünya'daki özgür ve beyaz olmayan , kadın
ücretsiz emekçileri, yaşlı ve çocuklarla birlikte geri kalan %80
ila 90'ı dışında bırakugını saptamaya çalıştım. Şimdi soruyo
rum: Kapitalizm bugüne degin bu kitleleri sistemine entegre
etmeyi başaramayacak kadar beceriksiz midir? Orası şüpheli
görünüyor. Muammanın çözümü çok basit; her şey göründü
günün tersidir. Birikimin ve büyümenin temeli olanlar, sahi
den sömürülenler, gerçek "üreticiler" % 1 0'a giren özgür üc267

retli işçiler degil; aksine %90'ı oluşturan, özgür olmayan üc
retsiz emekçilerdir. "Norm" ve kapitalist düzende insaniann
kendilerini buldugu genel koşullar böyledir. Ve meselenin bu
hali şimdi proJetaryayı da tehdit ediyor. Zira aksi yönde ileri
sürülecek bütün iliraziara karşı, insanlar kendilerini kapita
list düzende, özgürlügün , eşitligin ve kardeşligin olmadıgı,
şiddet, sefaJet ve baskıyla kuşatılmış, haklar ve yetkilerden
mahrum, örgütsüz, ücretsiz ve mülksüz, güvencesiz koşullar
da aç ve açıkta yaşıyor, fakat bir yandan da çalışıyor halde bu
lurlar. "lşsizlerin" çalışmadıgı i fadesi gerçegi yansıtmaz; bir
ücreti ya da geliri olmaksızın sadece hayatta kalabilmek için
"çalışanlardan" çok daha fazla çalışmak zorundadırlar. Asgari
bir gelir elde etmek için mümkün olan her şeyi yaparlar. Tek
iş çok az kazandırdıgı için, birkaç iş yapmaları gerekir. Aynı
anda küçük köylü ve mevsimlik tarım işçisi; küçük tüccar ve
hizmetçi ; kendi ürettikleri metaların üreticisi ve satıcısı; fahi
şe ve yarım-zamanlı işçi; sözleşmeli işçi ve ev-eksenli işçidir.2
Bu durum gitgide Batılı ülkelerde de norm haline gelecektir.
Üçüncü Dünya bize dognı geliyor. Bize "gelecek vizyonu� ve
üretim tarzımızın gerçek karakterini gösterir. Daha açık bir
i fadeyle, Balı'nın ekonomisi "kadınlaşmıŞ", "matjinallf;şmiş",
"dogalaşmış" ya da "ev kadınlaşmış" hale gelecek; fakat asla
proleterleşmiş olmayacaktır.

Proletaryanın karşıtı olarak ev kadını ve
çalışma modeli olarak ev işiyle
arasındaki sürem
Benim savıma göre; gelecegimizi, şimdiye kadar sanıldıgı gibi,
proleter ücretli emek kurumunun ilkeleri degil, ev işi kuru
munun ilkeleri tayin edecektir. Ev kadını, proletaryanın tam
karşıtıdır. B.unu ilk önce beyaz ve siyah arasındaki karşıtlık
anlamında ele alalım. Prensip itibariyle, kapitalist düzende bü
tün kadınlar ev kadını oldugundan dolayı her kadını dahil
2 Bir şirket adına evde çalışanlar. Bu şekilde üretilen çeşitli parçalar daha sonra bir
fabrikada monte edilir ya da doAnıdan pazarda komisyoncular tarafından satılır.
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edebilirsiniz. Ev kadınının ya da proletaryanın yüceltil mesiyle
ilgilenmiyorum. Teorik olarak, başka kimse bu denli çok çeşit
li ve farklı faaliyetlerde bulunma fırsatına sahip olmadıgından
dolayı, bir ev kadını olmak çok zevkli olabilirdi. Ev kadınları
nın biyografilerine bakttgınızda hayret edeceksi niz. Farklı
perspektiflerden ev kadınının algılamşını sorguluyorum. Bi
rincisi, proletarya ile "sar· ev kadını arasındaki karşnlıgı ele
alalım; her ikisi de nadir bulunur, ancak, yine de kapitalizmin
icat euigi protatiplerdir (Bock!Duden; Kiuler) . Bu ekonomik
çifte, en azından ömür boyu süren birliktelik kastedildigi tak
dirde, sadece dünyanın başka yerlerinde degi l, Batı ülkelerin
de de az rastlanır. Bu çift, nesli tükenme sürecine girmesine
karşın. dünyanın bütün insanlarına, ulaşmaları emredilen ide
al tip oldu. Beyaz, Batılı, ona sınıf çekirdek aile; günümüzde
muazzam bir propaganda kampanyasının konusudur; hana
kimsenin bu sözde yüce ideali gerçekleştirme şansının olmadı
gı KalkuLa'n ın gecekondularında bile.
Proletaryaya ya da özgür ücretli işçiye uygun kadın , ömür
boyu, tam-zamanlı ! full-time) çalışan ev kadınıdır. "Ömür bo
yu" sözcugu ile kadının neredeyse hapsedildigi anlatılır; kafes
biraz yaldızlı olabilir, fakat bu onun hapiste olma durumunu
degiştirmez. Ne kan ne de koca bu durumu iradi olarak degiş
tirebilir. Belki başka alternatif bilmediginden ya da olmadıgm
dan dolayı, her ikisi de oldukça hoşnut olabilir. Üstelik göre
celi ekonomik güvenceleri birlikte yaşarnalarına baglıdır; on
lar, adeta, ekonomimizin Siyam ikizleridir.
Proletarya görünüşte özgür, eşit, kardeş vb.dir; ev kadını de
gildir. Gerçek hayatla, ev kadını çift prangaya vurulmuştur.
Çünkü en başta, ne işyerini ve türünü seçebilir; ne işini degiş
tirebilir ne de istedigi bir işi özgürce seçebilir; eve/apanman
dairesine, kocasına ve çocuklarına baglıdır. Iki ncisi , bütün
üretim araçlanndan yoksundur; dolayısıyla, kimi durumlarda
proletarya için söylenebilen bir tek iş gücüne sahip oldugu da
söylenemez. Onun sahip oldugu ve erkegin sahip olmadıgı ve
üretim aracı muamelesi yapılan şey, çocuk dogurma kapasite
sidir ve bir de "eve ekmek getiren kocaya sahiptir".
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Buna ilaveten biçimsel olarak, tabii ki, haklar bakımından
cinsel eşitlik oldugu halde, kadının statüsü eşit degildir. Fakat
bu hakların verildigi yerlerde bile, nadiren kadınlara faydaları
dokunur (örnegin boşanma hukuku) ; çünkü , ev kadını olduk
ları müddetçe kadınlar eşi t degildir. Kadınlar açısından eşi t
haklar, proleterlerle kapitalistler arasında sözde b i r eşitlik var
sayımına benzeştir. Kapitalist diı.zende cins-tarafsızlıgı iddiası
bir illüzyondan öteye geçmez. Kadınlar, şüphesiz, artık ikincil
görülmezler; oy verme hakkı ve benzeri hakların hepsi kadın
lara lütfedilmiştir. Ama hukukun belirli alanları açıkça cinse
göre bölünmüştür, evlilik hukukunda oldugu gibi mesela. Bu
yüzden , evlilikle tecavüz cezalandırılabilir bir suç oluşturmaz;
tecavüzün hoşgörüsü karının tek-taraflı evlilik yükümlülügü
içinde yer alır.
Ayrıca kadınların eşitsizligi, en başta, kocanın "metaların
kraliçesi" (Marx) paraya sahip olmas ı , karının çalışmasının
karşılıgının ise ödenmemesi gerçegi ne dayalı bir toplumsal
eşitsizliktir. Koca ona sadece "iaşe ve ibate" saglamakla sorum
ludur; tıpkı bir köle sahibinin yapmaya meçbur oldugu gibi.
Ev kadının çalışma saatleri, çalışma koşulları, tatilleri, dinlen
me zamanının hiçbiri sözleşmeyle düzenlenmez; evlilik sözleş
mesi, iş sözleşmesiyle kıyaslanamaz. Ev kadınlarının grev hak
kı, kız kardeşleriyle örgütlenme hakkı yoktur; bunun yerine
tek tek aynlmış ve atomize edilmiştir. Ev kadını olarak yapuk
lan işler nedeniyle, ne sosyal güvenlikten ne de koca despotiz
mine ve şiddetine karşı yasa korumasından yararlanırlar. Evde
kimse insan haklarının izlenınesini güvence allina almaz. Bu
rası onların ''özel meselesidir" ; öyle ki can güvenligi garantisi
olmadıgında bile kamuyu ilgilendinnedigi iddia edilir.
Karı hizmet eımeli ve her şeyden önce kocasına itaat et meli
dir. Koca mahkemede bunu talep edebilir. Kısacası, ev kadını
bütün hayall boyunca gece gündüz ücretsiz işçidir; kocasının
emrine verilmiştir; hatta dahası , cinselligi, çocuk dogunna ka
pasitesi, ruhu ve duyguları da dahil, her şeyi kocasının emrin
dedir. Aynı zamanda, kocasına ve çocuklanna sevgi göstermek
de dahi l -hatta böyle hissetmedigi zamanlarda bile- onların
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"ihtiyaç" duydugu bütün işleri yapmaya mecbur olan hem kö
le hem de serftir. Kişi burada, iş haline gelmiş sevgisi yüzün
den çalışır (Bock/Duden) . Durum her zaman dayanılmaz ol
mayabilir, fakat öyle olmayacagını önceden tahmin etmek im
kansızdır. O halde, insan haklannın yoklugunu ve çalışma ve
yaşam koşu llarının tamamının "özgür" olmadıgını görmek
için Üçüncü Dünya'ya bakmak gerekmez.
Özgür ücretli işçiyle ev kadınının çalışma koşulları arasın
daki çelişkinin, kapitalist çalışma koşulları ve üretim ilişkileri
ne ait süremin (continuum) iki kutbunu oluşturduguna inanı
yorum. Gerçeklik arada bir yerdedir; bazen özgür olmayan,
ücretsiz ev işine dogru daha fazla meyleder. Dünya çapında
her çeşit çalışma koşulu, kapitalizm öncesi ya da kapitalist ol
mayan diye damgalananlar da dahil olmak üzere, bu iki kutup
arasında uzanır. Günümüzde digerlerinin yanı sıra, köle eme
gi, ücretli emegin özgür olmayan biçimleri, ev endüstrisi ve
köylü üretiminin tamamı, bu kapitalist üretime ait, giderek ev
işi koşullarına dogru kayan bir sürernde uzanır. Hepsinde or
tak olan şey, pazar bagımlılıgı ve genellikle paraya, daha kesin
bir ifadeyle, bir ücrete bagımlılıktır. Prensip olarak herkes bir
ücrete bagımlıdır; çünkü genellikle, toprak, aletler, beceriler
vb. gibi hayatta kalmalarını saglayan, deger taşıyan bir üretim
aracının sahibi degillerdir ya da kontrolünü ellerinden kaçır
mışlardır.
Bu nedenle bütün çalışma süreci, yalnızca aşagıdan, ev işi
nin bulundugu yerden bakarak anlaşılabilir; ücretli emegin
bulundugu yerden bakarak degil. Aslında kapitalizmde çalış
ma "modelin i", ücretli emek degil, ev işi oluşturur. Kapitalist
sistemde bütün insanlar, hiç şüphesiz, potansiyel olarak ücret
li emekçidir; fakat gerçek hayalla daha ziyade "ev kadını" , ye
dek sanayi ordusu, nispi fazla nüfustur; nispidir, yani var olan
ücretli emege oranla.
Daha önce beliruigimiz gibi, ancak pek az ev kadını, "sar·
ev kadınıdır. Hemen hemen herkes (kadınlar ve erkekler) ya
şamlarının belli bir döneminde, ya da zaman zaman, ücretli iş
çidir ya da evde yapılan ürünleri pazarlar (özellikle Üçüncü
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Dünya'da) . Fakat ücretli kadın işçi ya da özgür olmayan ücret
li erkek işçi, özgür ücretli işçiye kesinlikle benzemez. Bütün
kadıniaşmış çalışma ya da dognıdan do�nıya kadıniann ücret
li çalışma koşulları, ev işi benzeri karakter taşır; öyle ki, özgür
ücretli emekten ziyade karşılıgı ödenmiş ev işi daha iyi anlaşı
labilir (ev işinin karşılıgının ödenmesinin yeni bir şey ve aynı
zamanda "devrimci" bir talep olmadıgı anlaşılabilir) . Kadınia
nn ücretli çalışması , ev işinin bir uzantısı şeklinde görülür ve
kurumsallaşır ve haliyle kadınlar az kazanır. O halde, evin dı
şında çalışan kadınlar, evde oldugu gibi erkeklerle eşit degil
dir. Bütün kadınların ev kadını olması ve hep öyle muamele
görmesinin nedeni budur. Bu cinsiyetçilik, ırkçıl ığa da model
oluşturur: Beyaz olmayan ücretli işçi asla özgür ücretli işçi
olamaz ve olsa bile, öyle muamele görmez. Bu nedenle, kapi
talizmde ırk tarafsızlığı diye bir şey yoktur.

Cinsiyete dayalı bölünme,
hiyerarşi oluşturma ve emeğin
değersizleşmesi: Uluslararası işbölümü modeli
Burada tartıştığımız şey, basitçe ev işi ile ücretli çalışma ara
sındaki "normal" cinsiyete dayalı bölünme deği l ; bütün işle
ri n "cinsiyete dayalı" bölün mesidir. Dünya çapında ücretli
emek içinde var olan bu cinsiyete dayalı bölünme; biyoloji
tarafından belirlenmenin çok ötesi ne geçer ve cinsler arasın
da, ırklar ve "sınıflar" arasında var olan hiyerarşiyle kıyasla
nabilir bir h iyerarşi üretir. l. Illich'in söyledigi gibi bu, "ka
dınların aşağılanması" temelinde bugüne kadar benzeri gö
rülmemiş bir şekilde emeğin "aşağı lanması" demektir. Kadın
emeginin bu şekilde degersiz leşmesi ve bununla birlikte ya
şamının ve kadın cinsinin de degersizleşmesi, erkeklerin baş
latugı ve sürdürdüğü, dünyanın her köşesinde yürürlükte ve
yaşamın her alanında etkin olan kadınların bu kalıplaşmış ta
biyeti , cinsiyete dayalı işbölümünün kapitalizm öncesi biçim
lerinde -sömürüye dayalı olanlar da dahil- bilinmiyordu. Bu
önemlidir; çünkü Batı'da hem erkekler hem de kadınlar, şim272

di eski zamanlara kıyasla daha iyi durumda olduklarına ina
nıyorlar. Tıpkı Üçüncü Dünya'daki pek çok insan da, "beyaz"
adamın kendilerine getirdigini iddia ettigi "ilerlemenin" ha
yırlı olduguna hala inandıgı gibi.
Buna inanıyorlar, çünkü tarihin eziciliginden, onları bir ke
nara itişinden muzdaripler. Üç yüzyıl boyunca, dünyanın sö
mürgeleştiril mesiyle paralel olarak süren cadı avı, (Üçüncü
Dünya halklarından oldugu gibi) kadın iann nMuz, ekonomi
ve bilgisini kapıp kaçırmak; onları "sosyalleştirmek" ve bugün
geldikleri noktaya sürüklemek için zorunluydu: ev kadınları
ve "azgelişmişler" . Ev kadım (ve onunla beraber "azgelişmiş"
de) bütün ekonomi, hukuk, devlet, bilim, sanat ve siyaset, ai
le, özel mülkiyet ve bütün modem kurumlarımızın üzerine in
şa edildigi, oluşumunda hayal edilemeyecek kadar şiddet kul
lanılmış suni bir üründür.
Bu "model" dünyanın her tarafına ihraç edilen bir "hit"tir, sa
dece günümüzden ibaret de degildir. Sömürgelere yapılan mu
amele, cinsiyete dayalı işbölümünün kalıp modelinin izinden gi
dilerek uluslararası bir işbölümünün uygulanması (yani burada
ki beyaz ücretli işçilerle, oradaki beyaz olmayan "kadınlaşmış"
ücreLSiz işçiler arasındaki bölünmenin) da şiddet araçlan yardı
mıyla başlatıldı , yapıldı ve zorlandı. Üçüncü Dünya, cadı avı
günlerindeki "cadı"dır ve Üçüncü Dünya'daki erkekler de dahil,
bugün "genel ev kadını", "dünyanın ev kadını"dır. Karı-koca
ilişkisi, Birinci ve Üçüncü Dünya arasındaki ilişkide tekrarlanır.

Bölünmenin "neden"i:
Çocuk doğurma kapasitesi ve
kadın-erkek çalışma kapasitesi
Çalışma koşullarının birbirinden farklı olması ve çalışanlar
arasındaki bölünme ve hiyerarşi , asıl soruyu -yani bölünmüş
işlerin içerigi hakkındaki- ortaya çıkarır. Ve burada ne siyah
beyaz karşıtlıgı, bizim analizimize kafi gelir ne de basit aşagı
dan-yukandan bakış.
lşin içerigi hakkındaki soru, bölünmenin "Neden" oldugu
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soru ve sistem açısından taşıdıgı ekonomik önemi hakkındaki
soroyla aynı kapıya çıkar.
Biliyoruz ki; kadın emegi (ücretiyle uygunluk içinde) de
gersiz , üretken olmayan, hatta parazitsel, toplumsal bakım
dan gereksiz olarak görülür; kadın emegine "dogal bir süreç"
olarak bakılır; hatta iş olarak yaklaşılmaz. Bu davranışın ispa
tı, şu saytlarda yatıyor: Dünyayı bir bütün olarak ele alırsak,
kadınlar toplam işin üçte ikisini yapar, fakat dünya gelirinin
onda birini kazanır ve dünyadaki üretim araçlarının sadece
%l'i üzerinde kontrol sahibidir. Belli ki; Birinci Dünya karşı
sında Üçüncü Dünya'nın dünya çapında toplam işlere katkısı
(sanayi karşısında tarımınki gibi) kadın emegi hakkında söy
lenenlere benzerdir.
Ev kadınının çalışması, teşebbüslerin sorumlulugunun dı
şında tutulan, "topluma" ücretsiz sunulması gereken şeylerin
yerine getirilmesine, üretilmesine, hazırlanmasına dayanır.
Kocanın yapmadıgı şey ve/veya bir ücretle satın alınamayacak
şey olarak da ifade edilir. Çünkü ya degeri çok düşüktür ya da
parayla satın alınamaz; yani, "gerçek" duygusal ilgidir. Femi
nistlere göre; ücretli bir işçi olan kocalarla bir- sonraki kuşak
ücretli işçilerin ve ev kadınlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal
üretim ve yeniden-üretiminden kadın sonıınludur. Kadın bu
nun dışında, bazı fazladan ev-dışı-faaliyetlerde bulunur ve
böylece, ev kadınının iş yükü ikiye katlanır.
Ev kadınının çok yönlü etkinlikleri, canlı işgücünün üreti
mi ve insaniann maddi yaşamının üretimi amacını taşır: şeyle
rin üretimine karşılık insanların ürelimi. Ev kadını insanlar
hakkında, ücretli işçi ise şeyler hakkında "uzmanlaşır" . Neden
ev işinin kurumsallaşmış çalışma "modeli" olarak, (özgür) üc
retli işçi ile birlikte ortadan kalkmayacagını açıklayan "sır" bu
dur ve ikisi arasındaki nihai niteliksel fark da budur. Kadın
kelimenin en dogru anlamıyla, ücretli işçinin (erkegin) üze
rinde durdugu topraktır. Erkek insan olarak, kadın ise "doga"
olarak tanımlanır.
Tabiri caizse, bu bölünmenin "hakiki özü" ve başlangıç nok
tası, kadıniann dogal tekeli yani çocuk dogurma kapasitelerin274

den başka bir şey degildir. Tarih boyunca hiçbir üretim tarzın
da, insanların üretiminin önkoşulu, çocuk dogurma yetenegi
günümüzde oldugu kadar merkezi öneme sahip olmadı. Bunun
gerekçesi , kapitalist üretimin biıicik amacı olan artı-degelin bir
tek yanlı insanlardan çıkanlabilmesidir. Prensip olarak, ne ka
dar çok insan varsa o kadar anı-deger olanaklıdır. Kapitalizmin
sözde " N ü fus Yasası"nın, "kapitalist birikimin genel yasa
sı" ndan (Marx) başka bir şey olmadıgının düşünülmesi boşuna
degildir. Kadınlan çocuk doğurma makinesine dönüştüren ve
nüfus "patlaması" denen şeyden sorumlu olan bu yasadır.
Makineler artı deger üretemez, sadece insan emegini taklit
ederler. Kapitalist birikim ve kar amacı açısından insanların
yeri doldurulamaz. Tek sebebi onlann canlı olmasıdır. Sermaye
tek başına ölüdür. Ancak vampir gibi taze kan emerek canlı
görünür. Bu nedenle, müteşebbisler açısından insanlan üreten
ler, esasında, şeyleri üretenlerden daha önemlidir. Birincisi
ikincisinin ön koşuludur, onlar olmaksızın çalışacak şey olma
yacaktır. (O nedenledir ki kadınlar çocuk dogurmak istemedi
gi, ev işi yapmayı ya da erkeklere hizmet etmeyi reddettigi, ev
lenmedigi, "itaat" etmedigi vb. zaman genel bir tepki yükselir.)
Teknoloj i kullanımıyla ne kadar fazla işgücü bir kenara i tilir
ya da işten çıkarılırsa, sistem o kadar fazla işgücünü diger
alanda ve eger olanaklıysa kitlesel ölçekte kullanmak zorunda
kalır. Sermayenin "canlı olduguna" inananlar veyahut yalnızca
ücretli işi iş olarak tanımlayanlar, bu sorunu kesinlikle tanış
ma konusu yapmazlar. Bugünün sorusu, eski proleter kitleleri
de dahil ederek ücretsiz çalışmanın, "sosyalizm tehlikesini"
akla getirmeden, nasıl kurumsallaşunlması ve kontrol edilme
si gerektigidir. Ücretsiz çalışmanın kitlesel ölçekte bu şekilde
kurumsallaşmasının tarihsel örnekleri, ev işinde, tarımda ve
genel olarak Üçüncü Dünya'da görülebilir.
Insanların ü retimi günü müz t o p l u m u n da , y i n e d e , e n
önemli, degişmez, gerekli ve en zor görev olmakla kalmaz, ay
nı zamanda özellikle moral bozucudur da. Çünkü insanlar
durmadan hor görülür, soyulur ve sömürülür. Işte bu yüzden,
kadınlar kendilerine özgü bir kadınsı çalışma kapasitesi ol uş275

turdular, oluşturmak zorunda kaldılar. Yönelimlerini ise kendi
bedenlerinin dogurganlıgından aldılar. Eskiden herkesin ortak
yararı olan "yeni hayatı (çocuk dogurarak) yaratma" , bugün
sistemin yararı için kadınların bütün diger etkinliklerine uy
guladıgı prensiptir. Kadınların yaptı&ı her şey meyve vermeli
ve soluk aldıgımız hava gibi bedava olmalıdır. Bu sadece ço
cuk üretme ve büyütmeyi kapsamakla sınırlı kalmaz, aynı za
manda, çeşitli ev işlerini ve ücretli çalışmayı, iş arkadaşianna
duygusal ilgi ihsan etmeyi, dostlugu, uysallıgı, hep-başkaları
nın-emrinde-olmayı , her-derde-deva-olmayı, cinsel-bakımdan
kullanılabili r-olmayı, her-şeyi-yeniden-düzene-sokmayı, so
rumluluk ve özveri duygusunu, tutumlu ve alçak gönüllü ol
mayı, başkalannın lehine vazgeçmeyi, katianınayı ve her-ko
nuda-yardım eli-uzatmayı, kendisini-geri-çekmeyi ve silik-ol
mayı, hazır-ve-nazır olmayı, pasif var-olmayı ve "çamura sap
lanmış arabayı çekip çıkarmada" aktif olmayı, bir askerin sab
rına ve disiplinine sahip olmayı da içerir. Hepsi kadınsı çalış
ma kapasitesini tamamlar. Akla gelebilecek en genel ve _en
kapsamlı çalışma kapasitesidir; çünkü kişiyi bJ}tün olarak ha
rekete geçirir ve içine çeker. Ve üretim "maliyeti sıfırdır" , bu
pratik için gerekli ya da olanaklı biçimsel bir egitim de söz ko
nusu olmaz. Kadınların "vasıfsızlıgı" .gerçek hayatta üstün va
sıftır. Sadece ücretli emek degil, kapitalist birikim sisteminin
tamamı kadın emeginin maliyetsiz üretimine ve ele geçinime
sine dayanır.
Ücretli emegin degil ama ev işinin genelleşmesi bu nedenle
bütün kapitalistlerin hülyasıdır. Daha ucuz, daha üretken ve
daha bol ürün veren başka insan emegi yoktur ve üstelik bu
emek sahibi, kamçı olmadan çalışmaya mecbur edilebilir. Eko
nomimizin yeniden yapılandırılmasının, erkeklerin yeniden
egitilmesi ve kadıniann çalışma kapasitesine olabildigince zor
lanması çabalarını gerektirecegine inanıyorum. Zira ücretli işçi
çok az şey yapar ve çok az şey bilir. Yalnızca kendisine karşılı
gı ödenen ve sözleşmeyle kararlaştırılmış şeyleri yapabil ir.
Bundan daha fazlasını yapmaz ve insanların nasıl yeniden üre
tildigi hakkında kesinlikle hiçbir fikri yoktur. Bir robot ya da
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makinenin bir uzantısı gibi, duygulardan annrr.ış olarak işlevi
ni yerine getirir; kendisinden daha fazla yaşam alınması çaba
sını engeller ve sabOle eder. Çok kısa bir süre çalışır ve çok sık
yorulur. Ne inisiyatif üstlenmek için nedeni ya da çalışma mo
tivasyonu yoktur; şahıs olarak veya bir insan olarak bütün
amaçlar için harekete geçirilemez. Eri! çalışma kapasitesi çok
fazla esnemez (inflexible) ve "kısır"dır, kansızdır. O kadar sey
rek kullanılmasının nedeni budur.

Perspektifler: Proletaryanın
"kadınlaşması" ve yeni cinsiyete
dayalı toplumsal işbölümü biçimleri
Kullanım-degerine yönelim ve köylü kökeni nedeniyle kadın
Iann çalışma kapasitesine daha yakın olan, taze "konuk-işçi
ler" ithalinin nedenleri, endüstriterin Üçüncü Dünya'ya trans
feri yoluyla ucuz, genç, kadın işgücünden istifade edilmesi
şeklindeki ters yönde işleyen sürecin nedenleriyle aynı gerçek
Iere dayanır. Gelecegin modelini oluşluranlar (sandıgımız gibi
ücretli işçi degil); dünyanın ev kadınları ya da dünya çapında
"yedek sanayi ordusu", "marjinal kitle" ya da "nispi fazla nü
fustur" . O halde, bu "fazla nüfusa" karşı giderek daha sık for
müle edilen tehdit, yalnızca Üçüncü Dünya'yı degil, fakat eşit
derecede Batı'yı da hedef almaktadır. Ücretli emekçiler olarak
kullanılamayanlar, her yerde krizin nedeni olarak görülür. Oy
sa gerçek hayatta onlar Batılı üretim tarzının zorunlu sonucu
ve de zorunlu koşulundan başka bir şey degildir. Günümüzün
en acil yana bekleyen sorusu, giderek anan sayıda "işten çıka
rılan insanlar" ile nasıl baş edilecegidir. Ücretsiz işçilerin ya
ratmak zorunda bırakıldıgı ve bugünlerde yukarıdan sevk edi
len bütün çalışma biçimleri, Batı'daki bizleri kaygılandırıyor.
Çünkü yakında biz de o deneyimleri yaşayacagız. Ahernatif
Sahne çoktan açıldı; çiftl ikte, atölyede ya da ev erkegi olarak
evde. Devlet de başlattı; ömegin Batı Almanya'da "kadınlar da
ha fazlasını yapabilir" kampanyasının yardımıyla fahri sosyal
işler yapma fikrini ve yurttaşların genelde kamu yararına işlere
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katılımının propagandasını yaparak, aileye-destek-olma ve Hı
ristiyan Demokratik Parti'nin "anneler ulusu korur" programı
vb. yoluyla.
Firmalar da özgür ücretli işçilerin işten çıkarılması ve gide
rek daha sıkça özgür-olmayan, "ev kadınlaşmış", "dogalaşmış"
ücretli işçiler, yasal olmayan, "siyah " , "ödünç", ithal ve yan-za
manlı işçiler kullanarak bu gidişe kauldı. Erkekler proleter,
eşi t ve özgür konumunu yitirmeye; kadın ların ve Üçuncü
Dünya'nınkine benzer çalışma koşullannı kabul etmeye hazır
oluncaya kadar, prensipte ve şimdi gerçek hayatta "toprak"tan,
dogal bir kaynaktan, sermayenin nesnesinden başka bir şey ol
mamaya rıza gösterineeye kadar bu işçilerin çogunu kadınlar
oluşturur. Fakat bunu, kadınlar üzerindeki kontrolü elde edip
garantisini elde tutmak koşuluyla yapacaklardır. Öyleyse, tıpkı
bir zamanlar kadınların zararına olacak şekilde (kesinlikle po
püler olmayan) ücretli emege girişlerinin ev kadınlanyla telafi
edilmesine müsaade ettikleri gibi, erkeklerin kendilerine rüş
vet verilmesine müsaade etmeleri tehlikesi söz konusu olacak
tır. Aynı hatayı tekrarlayacaklar mı? Sonuçlarının hiçbir du
rumda erkeklerin mutlulugu olmadıgını anlayabi lirler,
Bu, "degişi min" başlangıcıdır (Franz josef Strauss'a göre).
Ne yeni, farklı bir kapitalizmin, hatta ne de sosyalizmin haber
cisidir; ilan etti&i şey, var olan sistemin kusursuz biçimde
mantıksal devamı ve gizil dogasının anık süslenmeden ortaya
çıkışıdır. Eşitlik ve özgürlük, bir savaş ekonomisinin karşıla
maya dahi yeltenemeyecegi lükslerdir.
Üçüncü Dünya'nın şehirlerinde ve köylerinde dünya pazar
ları denen şey için çalışan fabrikalar ve sözleşmeyle yapılan
üretim (Bennholdt-Thomsen) , Batı dünyasının gelecegi için
önceden tadına bakma imkanı saglar. Askeri kışla benzer şe
kilde organize edilmiş fabrikalarda yarı-zamanlı ve özgür ol
mayan ücretli çalışma, anı, kırsal kesimde zorla toplu çalıştır
ma, ücrellerle degil krediler yoluyla ve hepsi ataerkil çekirdek
ailenin bireysel cezaevi zemini üzerinde düzenlendi. Cinsiyete
dayalı işbölümü, özgür ücretli emegin ortadan kalkmasıyla ha
yatta kalır ve hana pekiştirilebilir.
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Eger hepimiz, erkekler ve kadınlar, bir tek ücreti degil, daha
fazlasını, üretim araçlannı; yani, bedenimizi ve çocuklanmızı,
evimizi ve topragımızı, bilgimizi ve yaratıcılıgımızı ve emegi
mizin sonucu olan ürünlerimizi de ilk ve son kez geri almayı
başarabilirsek, bir alternatifi olanaklı kılabiliriz. Bütün bunla
n, kukla gibi, 'merkezi iktidarlara' bagımlılıgı sürdürmeksizin
istiyoruz; böylece kendimiz için, bagımsız hayatımız için çalı
şabiliriz. Fakat bunun için ne proleterlere ne de ev kadıniarına
ihtiyacımız var.
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