işçiokulu

FASİKÜL 3:

Sömürü nedir, işçiler nasıl sömürülür?

“İşçi sınıfı kurtuluşu için kahramanlara değil, kendi bilinçli
eylemine güvenmeli.”

ğimiz sömürü ile doğrudan ilgili değil. İyi de bu durumda
sömürü nedir ya da nerededir? Daha açıkçası işçiler nasıl
sömürülür? Sömürünün ne olduğunu anlamak için bir dizi
kavramı tek tek incelememiz gerekir.

Nicedir, neredeyse kendimizi bildik bileli, bir sömürü lafı
ortalıkta dolaşır durur. Bu lafı daha çocukluğumuzda
söylediğimiz bile olmuştur. Zira ana babalar çocuklarının
duygularını sömürmeyi neredeyse adet edinmişlerdir. Bununla birlikte, devletin memurunu, ustanın çırağını, evin
hanımının eve temizliğe gelen gündelikçiyi, taşeron ve
patronun işçiyi sömürdüğünü söyleyip dururuz . Genellikle nedenini çalışma karşılığı az para ödenmesinde ararız.

Üretim nedir?
Üretim ve tüketim kavramları hep bir arada kullanılır.
Çünkü üretmek için tüketmek, tüketmek için üretmek
zorundayız.
İnsanlar, doğadan edindikleri hammaddeyi ve enerji kaynağını üretim için bir araya getirip doğayı dönüştürerek
kendileri için tüketim maddesi haline getirmişlerdir.

Bir başka örnek de alış verişlerimizde karşımıza çıkar.
Semt pazarlarında tezgâhlar arası fiyat farklılıklarını ya
da geç saatlerde fiyatların aşağıya inmesini yadırgayıp
kandırılmışlıkla karışık sömürülme duygusunu yaşarız. Sık
sık, ünlü markaların panolu reklamında, maliyetine sezon
sonu indirim fiyatı yansıtılırken, yanına da önceki satış
fiyatı yazılır. Maliyeti 100 TL gösterilirken önceki satış
fiyatı tam tamına 300 TL olur örneğin. Sömürüye bak mı
diyeceğiz yoksa ne?

İşte, insanın doğadaki maddeleri, insana yararlı hale getiren çalışmalarına üretim diyoruz. Üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan maddelere de ürün diyoruz.

Üretimin gerçekleşmesi için;
• Üretim araçları,
• Emekçiler,
• Üretim tecrübesi, bilgisi gereklidir. (Bunlara üretici
Yukarıdaki her bir örnek temel konumuzda sözünü edece- güçler denir.)
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Üretim araçları nedir?

Üretim ilişkileri, insanların üretim sırasında kurdukları
ilişkilerdir. Üretimin nasıl gerçekleşeceği, ürünün nasıl
paylaşılacağını belirleyen ilişkilerin tümüne üretim ilişkileri denir.

Başta toprak olmak üzere bütün doğal kaynaklar (ormanlar,
sular, madenler vb.) ve bu kaynakları işlerken kullanılan her
türlü araç-gerecin (makineler, fabrikalar, nakliye araçları,
yollar, tüneller, vb.) tümüne üretim araçları denir.

Üretim ilişkilerinin temelinde mülkiyet ilişkileri vardır.
Yani üretim ilişkilerinden anlaşılması gereken mülkiyet
durumu, sınıflar arası ilişkiler, üretime egemen olan denetim biçimleri vs.’dir. Üretimin nasıl yapıldığını anlatır.

Emekçi nedir?
Makineleri kim yapar, kim çalıştırır? Emekçiler tarafından
harekete geçirilmedikçe hiçbir alet-edevat, araç, makine
kendi kendine üretim yapamaz.

Üretim ilişkileri, üretim güçlerinin gelişmişlik düzeyi tarafından belirlenir.

Emekçi, üretim faaliyetini yapan insanlara denir.

Üretim Biçimi nedir?

Üretim araçlarını elinde tutanlara “kapitalist” ya da
“burjuva”, kendi emek gücünü satarak geçinen ve üretim
araçlarına sahip olmayanlara ise “proletarya” denmektedir. Proletarya kelimesinin Türkçe karşılığı işçi sınıfıdır.

Üretim biçimi, bir toplumda üretimin nelerle ve nasıl yapıldığını anlatır. Üretim biçimi, üretim güçleri ve üretim
ilişkilerinin bileşimidir.
Tarih boyunca ilkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve sosyalist toplum olmak
üzere değişik üretim biçimleri görülmüştür.

Üretim Güçleri
Üretim bir süreçtir. Bu süreç içinde “insan, madde ve
üretim gücüne dönüşmüş bilim ve tecrübe” vardır. İşte
bunların diyalektik birlikteliği, üretim gücünü tanımlar.
Yani üretim güçleri; üretim araçları, insan ve üretim bilgisinin birlikteliğidir.

Üretim araçları üzerindeki mülkiyet, toplumun sosyoekonomik yapısını yani üretim biçimini belirler. Üretim
araçları, ilkel toplumlarda topluluğun mülkiyetindey-

Üretim güçleri, üretim sürecinde ve üretimin içinde gelişir. Üretimin nelerle yapıldığını anlatır.
Üretim ilişkileri nedir?
Üretimin olması için, üretim araçları, emekçiler, üretim
tecrübesi, yani üretici güçlerin bir araya getirilmesi şarttır
demiştik. Ama üretici güçler üretimin yalnızca bir yanıdır.
Üretimin nelerle yapıldığını gösterir. Üretimin bir diğer
yanı da üretim ilişkileridir.

ken, ilk kez köleci toplumda özel mülkiyete geçti. Köleci
toplumdaki üretim araçları basit yapıdaydı. Sonrasında
gelişimini feodal toplumda sürdürmüş ve kapitalist topluma ulaşmıştır.
Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı
bir sosyo-ekonomik yapıdır. Sosyalizmde ise, üretim
araçlarındaki özel mülkiyetin yerine toplumsal mülkiyet gelecektir.
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Meta

YABANCILAŞMA

Meta, herhangi bir insanın ihtiyacını karşılamak için üretilmiş mal veya hizmettir. Yani, üretici tarafından kendisinin
ya da yakınının ihtiyacı için üretilmemiştir. Bir başka söylemle ‘pazar’ için üretilmiştir. Günümüzde kapitalist ekonomiler, meta üretimine dayanır. Her türlü emek ürünü, meta
niteliği taşır. Yani üretildiği noktadan tüketileceği noktaya
pazarda değişim aracılığıyla ulaşmakta ve para karşılığı
alınıp satılmaktadır. Aslında kapitalist ekonomide üretimin
genel niteliği pazar için üretimdir.

İnsan, önce tasarlar; ardından iş yapma yeteneğini kullanarak üretir; üretirken bir anlamda kendini de yeniden
üretir, yani geliştirir. Ancak, üretim araçlarının özel mülkiyetinde, özellikle de kapitalist toplumda, insan üretim
araçlarından ve üretilen üründen koparılmıştır. Böylesi
toplumda çalışma dış baskının sonucudur. İşte kapitalist
toplumda üretime katılanların, üretim araçlarından ve
sonuçlarından koparılmış olmasına yabancılaşma denir.
Öyle ki bu yapıda, üretim araçlarının bir vidası haline gelen insanın kendisini yeniden üretmesi, yani gelişmesi pek
mümkün değildir. Tam tersi, gelişmesi önlenmiştir ve işçi,
artık bir metaya dönüşmüştür. Zira onun işgücü, tıpkı bir
meta gibi satılıp alınmaktadır.

Artı-Değer
Yukarıdaki bilgilere ek olarak şu artı değer nedir sorusuna
yanıt arayalım. Bu kavramı “emek değer teorisi” kapsamında geliştirenin Marx olduğunu peşinen ekleyelim.

Emekçilerin, kendi faaliyetleri sonunda ortaya çıkardıkları
ürünler, kendilerinin üstünde duran egemen güçlere dönüşerek insanları kendi egemenlikleri altına almıştır. Artık
insanlar, toplumsal ilişkide bu güçlerin keyfî ve kendiliğinden etkilerine boyun eğmişlerdir. İnsanların kendi güçlerine ve kendi özlerine yabancılaşmaları, bir başka güce tabi
olmaları sonucunu doğurmuştur.

Bir malın değerini belirleyen, o malın üretimi için gerekli toplam emek miktarıdır. Kapitalist düzende işveren
işçiye, onun mallara kattığı değerden daha azını öder.
Bir başka deyişle, işveren tarafından işçiye ödenen ücret, işçiyi ancak geçindirebilecek düzeyde bir miktardır,
ki bu ücretle işçi yalnızca kendini ve ailesinin varlığını
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İş Süresi

sürdürebilmek için gerekli tüketim mallarını satın alabilir
ve yaşamını sürdürmeye çalışır. Marksist kurama göre bu
miktar, işçinin toplam emeğinin çok küçük bölümünün
karşılığıdır. Mesela, 8 saatlik bir çalışma süresinde işçinin kendisini yeniden üretmek için 4 saatlik bir çalışma
karşılığının yeteceği varsayılırsa, geriye kalan 4 saatlik
zaman içindeki çalışma artı-emek, bu zaman içinde üretilen değer ise artı-değerdir. İşveren bir yandan çalışma
gününü uzatırken diğer taraftan da teknolojik girdi ve
işin düzenlenmesi yöntemleriyle işçinin kendini yeniden
üretmesi için gerekli zamanı en kısa süreye indirir. Kapitalist sömürünün özü buradadır. Marx, kapitalistlerin kâr
amacıyla bu artı-değere el koyduğunu ortaya çıkarmıştır.
Emeğin de bir değeri vardır ve kendinden daha büyük
bir değer üretme yeteneğine sahiptir. Emeğin yarattığı
değer, üretim araçlarının özel mülkiyetinin sahiplerince
kâr, rant ve faiz olarak bölüşülür.

Metalardaki değerin temelini sadece emek meydana
getirir demiştik. Yani bütün metalar, insan emeğinin
ürünüdür. Her metada belirli bir miktar emek bulunduğu
için birbirleriyle kıyaslanırlar. Biri diğerinden, yüklendikleri emek miktarının farkı kadar değerli sayılabilir. Onları
farklı değerde kılan farklı emek ürünleri olmalarıdır.
İyi de sarf edilen emek miktarı nasıl ölçülür? Ya da emeğin kaynağı, işgücü nasıl ölçülmelidir? İki sorunun yanıtı
da aynı kapıya çıkar: Ölçünün kıstası iş süresidir. Buna
çalışma süresi de denir.
İş süresi ya da çalışma süresi, kabaca ikiye bölünür.
Birinci bölüme gerekli iş süresi dersek, ikincisine ek (iş)
çalışma süresi diyebiliriz. Bu ikincisi SÖMÜRÜ süresidir.
Gerçekten de gerekli iş süresinde yani çalışma süresinde
emeğin ürettiği değer işçinin emeğinin karşılığı sayılmaktadır. Ek (iş) çalışma süresinde emeğin ürettikleri
ise sermaye sınıfı denilen soyguncu tayfasının çanağına
dolar, ki bu da sömürülmüş işçi emeğinin değeridir. Yani
artı-değerdir.

Ancak, artı-emeğin icadı sermaye sınıfına ait değildir. Bu
olgu, üretim araçları üzerinde özel mülkiyet ilişkisinin
bulunduğu her dönemde geçerlidir.
Kapitalizm, bu düzenin adıdır. Kapitalist düzenin kendini
yeniden üretebilmesi için gerekli birikimi, sermaye birikimi için sınırsız olarak fazladan emek-zamana ihtiyacı
vardır.

Kısaca sömürü nedir?
Kapitalizmde sömürü, işçinin ürettiği artı-değere kapitalistin el koymasıdır!
Sömürüsüz bir gelecek mümkün mü?
Özetle söylemek gerekirse emeğin sömürüsü, üretim
esnasında çalışma süresinde gerçekleşiyor. Patronların
çalışma sürelerini hep uzatmak istemeleri anlamsız
mı? Her daim fazla mesai yaptırıp üstelik de fazla çalışmaya karşılık ücret ödememesi sebepsiz mi? Esnek
üretim modelinin de daha çok sömürü için formüle
edildiği ortadadır.
Konumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Hatırlanması gereken, dünya işçi sınıfının, emeğin sömürülmesinde
çalışma saatlerinin önemini daha 1800’lü yıllarda
kavramış olması ve o günlerin şartlarında sekiz saatlik
iş günü mücadelesini başlatmış olmasıdır. Yani dönemin işçi sınıfı, ekonomi politiğin temel ilkelerini iyice
kavramış görünüyor.
1 Mayıs olarak günümüze ulaşan, anmaların her dönemde kanlı çatışmalara sahne olduğu bilinmektedir.
Günümüzde iflasın eşiğine gelmiş devletlerin, 1 Mayıs
kutlamalarına şiddet kullanarak neden karşı durdukları
çok açık. Çünkü kurulu düzende devlet, bütün yapılan-
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lü aygıta sahip olmakla kendilerini güvende hissediyorlar.
O aygıtın da günümüzde iflas bayrağını çekmek üzere
olduğunun farkındalar. Bu durum onları, onların devlet
aygıtını daha da saldırgan ve acımasız kılıyor. Direndikçe batıyorlar. Daha da batacakları kaçınılmaz. Sonuçta
üretim araçlarının özel mülkiyetinin de ellerinden çıkacağını; nihayetinde üretim araçlarının kolektif mülkiyetinde
sömürünün de sonlanacağı günleri yaşayacak insanlık. O
günlerin çok uzak olmadığı bilinmelidir.

malarıyla sermaye sınıfını korumaya ve emekçi sınıfları ezmeye kurgulanmıştır.
Soruyu hatırlayalım: Sömürüsüz bir gelecek mümkün
mü? Yanıtını aşağıdaki satırlarda arayalım.
Evet mümkün…
Bugün tarih sahnesinde, sömürme hakkını üretim araçlarının, daha geniş bir anlamda sermayenin sahibi olmakta
gören bir asalaklar takımının iktidarı bulunuyor. Sayıca az
olmaları güçlerini azaltmıyor. Tersine devlet denilen güç-
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TARTIŞMA SORULARI
1. Kapitalizm sadece sömürüye dayanır demek abartı değil mi?
Faiz ve rant yoluyla para kazananlar emek sömürmüyor ki…
2. Sömürülenler yalnızca doğrudan üretime katılanlar mı?
Yani yalnızca fabrika vb. işyerlerinde çalışanlar mı sömürülüyor? Beyaz yakalılar işçi değil mi?
3. Sömürüsüz bir düzen nasıl mümkün olur? İlla ki birileri birilerinin sırtından geçinmeyecek mi?

OKUMA ÖNERİLERİ
Karl Marx, Ücretli Emek ve Sermaye
Karl Marx, Ücret, Fiyat ve Kâr
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