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g ir iş

Marksist Teori

Bu Marksist bir kitaptır. Kemer sıkma ve sefilleştirici kapi
talizmin ilk saldırısıyla ve toplumun ve eğitimin gittikçe artan 
metalaştırılması, piyasalaştınlması, özelleştirilmesi ve ticari
leştirilmesi ile Marksist teori ve analiz ve Marksist eğitim te
orisi yeni bir öncelik kazanmıştır. Hem ne olup bittiğim anla
ma hem de direnişi canlandırma -içinde yer alma-, eğitim ala
nında ve daha geniş toplumdaki aktivizm hakkında bilgi ver
me önceliği. Bu ciltte eleştiriden daha fazlası söz konusu; için 
öfke ve analiz çağrısı, eyleme geçme çağrısı, direnişin farklı 
alanlarında teorik olarak güçlü bir pratik talebi.

Marksist analiz -organizasyon ve aktivizm- ihtiyacı, her za
mankinden daha çok görünür durumdadır. Bu kitabın çeşitli 
bölümlerinde bankacılar, ulusaşırı ve ulusal kapitalist sınıf da
ha da zenginleşirken, küresel olarak milyarlar ve “Batı’nm  ile
ri kapitalist ekonomilerinde” milyonlar için yaşam standartla
rının, çalışma şartlarının, kamusal ve bir zamanlar kamusal
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olan kuram ların ve hizmetlerin sunum ve niteliğinin -ve ken
di yaşamlarının temel maddi koşullarının- “yukardan sınıf sa
vaşı” karşısında azaltıldığı, tükendiği ve aşındığı özellikle di
le getirilmektedir. Bizler şimdi, gelişmiş pek çok yerde, geç ka
pitalist endüstrinin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve 
şiddetli bir sınıf mücadelesi, yoğun bir (cinsiyetçi ve “ırkçı”) 
toplumsa] katmanlaşma çağındayız. Ben, Marksist bir analizle 
yazılan bu kitapda, kapitalist sınıfın ve onların bazen ne yap
tığının farkında olmayan, bazen de gönülsüz yardımcılarının, 
bilgi endüstrisinde/akademide ve medya gibi diğer kültürel 
yeniden üretim alanlarında toplumsal sın ıf tabakaları ve “ırk” 
hatları boyunca eleştirel, Marksist analiz ve mücadeleyi böl
mek, silahsızlandırmak ve cesaretini kırmak için eğitim gibi 
ideolojik (ve baskıcı) devlet araçlarım nasıl kullandıklarını 
açıkça ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

Kemer Sıkm a Çağında Sefilleştirici Kapitalizm
Saad-Filho’nun belirttiği gibi,

Esas olarak, neoliberalizm,“müdahale etmeme” 
maskesi altında, beş düzeyde sermayenin üstünlüğü
nün yeniden oluşumunun hegemonik bir projesini da
yatmak üzere devlet gücünün sistematik kullanımına 
dayanır: yerli kaynak tahsisi, uluslararası ekonomik 
entegrasyon, devletin yeniden üretimi, ideoloji ve işçi 
sınıfının yeniden üretimi. (Saad-Filho, 2011).

Sefilleştirici kapitalizm, neoliberal kapitalizmin şiddetlen
miş halidir. Bunun sonucu olarak insani acılar ve umutsuzluk 
artmaktadır; birçokları bir sonraki öğünü nereden bulacağı, 
yetiştirdiği çocuğuna ne giydireceği konusunda endişelenir
ken birçokları ise düpedüz korkmaktadır. Küresel ölçekte, 
birçok kişi (ikinci) dünya savaşı sonrası dönemindeki göreli 
sefilleşme değil, m utlak sefilleşme içine düşmektedir.



Geçmiş on yıllarda kapitalist dünyada, kapitalist sı- 
nıfmkinden çok daha yavaş büyüyen bir işçi sınıfı zen
ginliği ile “göreli sefilleşme” söz konusu olmuştur.
Ama şu an görmekte olduğumuz şey, -en ilgi çekici 
olanı Yunanistan’da olmakla birlikte, aynı zamanda- 
Britanya, İrlanda ve ABD’de gelirde, zenginlikte, yaşam 
koşullarında mutlak bir bozulma ve kitlesel yoksul
lukla birlikte “m utlak sefilleşmenin” ilerlemesidir 
(Hill, 2012. Ayrıca bkz Hill, 2006).

“Sefilleştirici Kapitalizm” terimi K apital’in 1. cildindeki 
M arx’m  sefilleştirme kavramından alınmaktadır (M alott and 
Hill, 2013). M arx’m belirttiği gibi;

Zenginliğin bir kutupta yığılması...aynı zamanda 
sefalet, emeğin azabı, kölelik, cehalet, acımasızlık ve 
ahlaki çöküşün diğer kutupta yığılması demektir; me
sela, kendi ürününü sermaye olarak üreten sınıfın ta
rafında (1976/1867: 799).

Yüz milyonlarca em ekçinin -alt tabakadan olduğu kadar or
ta tabakadan em ekçiler- sosyal/kültürel yozlaşması ile birlikte 
(sosyal ve refah devletinin küçülmesi, refah ve sosyal yardım
ların kesilmesi) maddi koşullarındaki bu değişimler fazlasıyla 
belirgindir. Yoksullar zenginlerden daha genç yaşlarda ölü
yorlar. Daha önce refah içinde olan mavi yakalılar, denetçiler, 
profesyonel işçiler şimdi çöp kutularında yiyecek arıyorlar ve 
çorba evlerinde sıra bekliyorlar, milyonlarca işsiz genç -istih
dam, ev, aile hayatı- umutlarının söndüğünü görüyorlar. Bu 
esnada, işi olanlar da gittikçe daha da kötüleşen koşullarda da
ha çok ve daha uzun saatler çalışmaya zorlanıyorlar.

Bir tarafta sın ıf ve politik bilinçlilikteki yaygın değişim, se
filleştirici kapitalizme, yoksullaştırmaya, “varsıllar” ve “yok
sullar” arasında, kapitalist ekonom ik toplumsal sınıfla kapita
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list politik sınıf -ezici bir biçimde onların uşakvari hizm etçile
ri- arasındaki sürekli büyüyen ve şiddetli eşitsizliklere karşı 
patlayıcı tepki, diğer tarafta ise % 99 çoğunluk.

Bu yoğun sefilleştirmenin, kapitalist sömürünün doğal so
nucu direnişin de şiddetlenmesidir. Atina, Ankara, Londra, 
(bu ilk üçüne kendim de katıldım), Lizbon, İstanbul, Rio de 
Janeiro, Sofya sokaklarındaki başkaldırı, isyan ve alevlerle, 
milyonlarca kişinin gösteri yapması ve genel grevlere katılma
sı ile, “İşgal et'Vİndignado hareketlerinde, öğrenci, emekçi, 
çevreciler ve topluluk protestolarında gözle görünür bir b i
çimde ifade edilen direniş. Kari Marx ve Friedrich Engels’in 
sözleriyle (1848),

Bir bütün olarak toplum gitgide iki büyük düşman 
kampa, birbirleri ile doğrudan karşı karşıya gelen iki 
büyük sınıfa ayrılmaktadır: Burjuvazi ve proletarya 
(Marx ve Engels, 1848/1960: 109).

9

Bu tepkinin ve gittikçe büyüyen öfke ve direnişin yanı sıra, 
bir şey daha var; kapitalist sınıf için oldukça tehlikeli olan bir 
şey. O da gittikçe gelişmekte olan, sermaye taleplerinin man
tığının, kapitalizmin yeteri kadar reforme edilemeyeceği ama 
başka bir şeyle değiştirilmesi gerektiği anlayışıdır: Kapitalist 
üretim ilişkilerini değiştirme önceliğinde ısrar eden devrimci 
perspektif. “Ve bu ‘devrimci faaliyet’ sınıf sömürüsünün ve in
sanın sefilleşmesinin kökeni olarak -sınırı aşma eyleminde- 
soyut emek (ve soyut zaman) diktatörlüğünü açığa çıkarmalı
dır” (Hill vd. 2013). Bu Marksist “devrimci faaliyet” sosyalist, 
Marksist bir bakış açısıyla sınıf bilincinin, anlayışının ve poli
tik eylem iradesinin gelişmesidir.

Kapitalizm  ve Sın ıf
Şunu açıkça belirtmek gerekir ki neoliberalizm sadece kapi
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talizmin en son aşamasıdır. Bu kitap yalnızca 1970’lerde 
Thatcher-Reagan döneminden bu yana gelişmiş olan neolibe- 
ral kapitalizmin eleştirisi olarak yazılmamıştır. Ayrıca sadece, 
2 0 0 7-2008 ’den beri o dönemin güncel aşaması olan “Sefilleş
tirici Kapitalizm” ya da “Kemer Sıkma Kapitalizmi” eleştirisi 
de değildir. Bu kitap, özü itibariyle, kapitalizmin kendisinin, 
kapitalist ekonom ik ilişkilerin, kapitalist toplumsal ilişkilerin, 
sermaye-emek ilişkisinin eleştirisidir. Tüm  kapitalizm, serma
ye emek ilişkisi -em ekçilerin emek gücünün kapitalist sın ıf ta
rafından sömürüsü- üzerine kuruludur, bu ilişki ile tanımlan
makta ve nitelenmektedir.

Biz Marksistler ve genel olarak eleştirel eğitimciler, işçi sını
fının çıkarlarına hizmet etmeyi ve onları geliştirmeyi amaçla
rız. Öğretmenler, eğitimciler, işçi sınıfı olarak bizler de emeği
mizi kapitalist sınıfa ve kapitalist devletin okullar, üniversite
ler gibi aygıtlarına satmaktayız. Egemen ideolojiye, yönetici 
sınıfın hegemonyasına, burjuvazi ve kapitalist sınıfa meydan 
okumak zorundayız. Düşüncelerimizin egemenliği için bir sa
vaştayız; dünyaya bakma ve onu yorumlamanın farklı yolları 
arasında “kültür savaşları” söz konusudur. Kapitalist devlet, 
okullar, medya ve onların dinlerdeki müttefiklerinin fikirleri
nin mevcut hegemonik kontrolüne karşı koymak zorundayız. 
Eğer hiçbir şey yapmadan oturursak, eğer onların düşüncele
rine karşı çıkılmazsa, o zaman kapitalizm bizi ve gezegeni yö
netmeye, alçaltmaya, bölmeye ve yoksullaştırmaya devam 
edecektir.

D ireniş ve Program
Tarihte belirli zamanlarda ve mekânlarda, işçilerin insani 

varoluş koşulları, günlük deneyimleri ile gazeteler, medya, 
imam, papaz ve hahamın söyledikleri/vaaz ettikleri arasındaki 
ayrım -aralık, farklılık- o kadar çıplak, o kadar aşikâr hale gel
mektedir ki bu durum işçilerin öznel bilinçliliğini değiştir
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mektedir. Şu anda dünyada bazı ülkelerde, “hepimiz bir ara
dayız” ve (kem er sıkmaktan) başka alternatif yok “resm i” ide
olojisiyle veya okullarda, üniversitelerde metalaştırma, işlet
m ecilik yaklaşımı ve (ön)-özelleştirm eyle yüz yüze kalma ara
sındaki aralık o kadar büyüktür ki iktidar partisi, yönetici ka
pitalist sın ıf ve kapitalizmin kendisi meşruiyetini yitirm ekte
dir. Bu nedenle, günümüzde Yunanistan’da, Portekiz’de, Is
panya’da, Türkiye’de ve Brezilya’da olduğu gibi, Britanya ve 
ona benzer diğer ülkelerde de, bilinç değişimlerinin ve sınıf 
bilincindeki değişimin öncülüğünü yapmak ve onları geliştir
mek, kapitalizmi değiştirmek amacıyla örgütlenmeye önderlik 
etmek için Marksistlere ihtiyaç vardır.

Direniş amaçsız olamaz, amaç tam olgunlaşmamış olamaz, 
îktidardakileri ortadan kaldırm anın ötesinde, “program”, 
amaçlar ve nereye gitmek istiyoruz üstüne bir değerlendirme, 
tartışma ve anlayış olmalıdır.

Troçki 1938’de, “Geçiş Program ında” program türlerini tar
tışır. Troçki burada tartışmayı asgari program (işteki haklar, 
toplumsal ve siyasi haklar gibi, var olan hakları ve aydınlan
mayı koruyup geliştirmek gibi, kabul edilebilir asgari reform
lar) ve azami programın (sosyalist devrim, M arx tarafında so
nuç olarak öngörülen toplum tipiyle, sosyalist, kapitalist ol- 
mayan/post-kapitalist toplum) ötesine taşıyarak on dokuzun
cu yüzyıl sonu ve yirm inci yüzyıl başı sosyal demokratlarıyla
3. Enternasyonal’in kom ünistleri tarafından geliştirilen ve ye
ni bir program türü olarak dile getirilen: geçiş program ına  de
ğinmiştir. Troçki, bugünün mücadelesine yol gösteren bir 
tarzla şöyle yazmıştır:

Önümüzdeki dönemin stratejik görevi -kışkırt- 
ma/ajitasyon döneminin devrim öncesi, propaganda 
ve örgütlenme- objektif devrim koşullarının olgunlu
ğu ile proletaryanın ve önderliğinin olgun olmama du
rumu (eski kuşağın kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı,



genç kuşağın deneyimsizliği) arasındaki çelişkiyi aş
maktır. Kitlelere gündelik mücadeleleri içinde mevcut 
talepleriyle sosyalist devrim programı arasındaki köp
rüyü bulmaları için yardımcı olmak gerekir. Bu köprü, 
günün koşullarından ve işçi sınıfının geniş katmanla
rının bugünkü bilinç düzeyinden yola çıkan ve kaçı
nılmaz olarak tek bir nihai sonuca, yani proletaryanın 
iktidarı ele geçirmesine giden bir geçiş talepleri siste
mi içermelidir.

Kapitalizmin yükseliş çağında hareket eden klasik 
sosyal demokrasi, programını, birbirinden bağımsız 
iki bölüme ayırmıştı: burjuva toplumunun çerçevesi 
içinde gerçekleştirilecek reformlarla sınırlı olan asgari 
program ve belirsiz bir gelecekte kapitalizmin yerini 
sosyalizmin alacağını vaad eden azami program. Asga
ri ve azami program arasında hiçbir köprü yoktu. Ger
çekte sosyal demokrasinin böylesi bir köprüye ihtiya
cı da yoktur; çünkü sosyalizm sözcüğü, sadece bayram 
söylevlerinde kullanılır. Komünist Enternasyonel, ka
pitalizmin çürümekte olduğu bir çağda sosyal demok
rasinin yolunda yürümeye koyulmuştur: arık genel 
olarak sistemli sosyal reformlar ve kitlelerin hayat 
standartlarının yükseltilmesi söz konusu değildir; pro
letaryanın hatta küçük burjuvazinin her ciddi talebi 
kaçınılmaz olarak kapitalist mülkiyet ilişkilerinin ve 
burjuva devletinin sınırlarını aşmaktadır.

Troçki şöyle devam eder:

Kendisi dağılma tehdidi altında olan proletarya, bü
yüyen bir işçi kesiminin çökmekte olan toplumun kı
rıntılarıyla beslenen sefillere, sürekli işsizlere dönüş
mesine izin veremez. Sömürüye dayanan bir toplumda 
işçilerin elinde kalmış tek ciddi hak çalışma hakkıdır.
Bugün bu hak, her adımda onun elinden alınmaktadır. 
“Yapısal” ya da “konjonktürel” işsizliğe karşı kamu 
hizmetlerinin genişletilmesi sloganı ile birlikte iş gü
cünün eşel mobil sistemiyle ayarlanması sloganını ile-
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ri sürmenin zamanıdır. Sendikalar ve diğer kitle örgüt
leri çalışanları ve işsizleri karşılıklı sorumluluk ve da
yanışma içinde birbirlerine kenetlemelidir. Bu temelde 
eldeki bütün işler belirlenmiş çalışma haftasının süre
si ile uyumlu olarak mevcut işçiler arasında paylaştırıl- 
malıdır. Her işçinin aldığı haftalık ücret eski çalışma 
haftasında olduğu gibi aynı kalmalıdır. Ücretler, kesin 
olarak garanti altında olan asgari düzeyden, fiyat artış
ları oranında artacaktır. Bu yıkım döneminde başka 
bir programı kabul etmek olanaksızdır.

[ ... ] Sorun karşıt maddi çıkarların “olağan” bir ça
tışması değildir. Sorun proletaryayı çürümeden, moral 
bozukluğundan ve yıkımdan korumaktır. Tek yaratıcı 
ve ilerici sınıfın, dolayısıyla insanlığın geleceğinin bir 
ölüm kalım sorunudur bu. Eğer kapitalizm kendi ya
rattığı felaketler sonucunda kaçınılmaz olarak ortaya 
çıkan talepleri karşılayamıyorsa, o zaman yıkılmalıdır.
Bu durumda “gerçekleşebilme” veya “gerçekleşeme
me” ancak mücadeleyle belirlenebilecek bir güçler iliş
kisi sorunudur. Kısa vadeli pratik başarıları ne olursa 
olsun, işçiler kapitalist esareti yıkmanın gereğini en iyi 
bu mücadele sayesinde kavrayacaktır (Trostky, 1938).

Troçki’nin sözünü ettiği “çürüme, moral bozukluğu ve yı
kım ”, günümüzdeki neoliberal kapitalizm veya “sefilleştirici 
kapitalizm” çağında milyonlarca işçi ailesi ve işçiler için gün
lük gerçeklerdir. Tekrar etmek gerekirse, işçiler, işçi sınıf ile 
sınıfın ikili bir sınıflandırmasını kullanıyorum; emeğini sat
makta olan hepimizi kapsayan işçi sınıfı ile bizler % 99’u oluş
turmaktayız. Böylelikle -bu kitabın çeşitli bölümlerinde orta
ya koyulduğu gibi- ABD ve başka yerlerde “orta s ın ıf’ işçiler 
diye adlandırılanları -aynı zamanda küresel ekonomi içindeki 
milyonlarca tarım işçisini de- da ekliyorum.

Neoliberalizmin, -bu dönemde ise kemer sıkma ya da sefil
leştirici kapitalizmin- talanına karşı kesin örgütlenmenin ve 
direnişin, bu kitapta tanımlanan özellikleri, belirli yerel ve


