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Giriş

Marx’ın Kapital’inin 150. yıldönümü kutlamaları, hayatını onun 
eserlerini araştırmaya adamış akademisyenlerin yanı sıra, görü-
nen o ki uzatmalı bir kapitalist kriz nedeniyle Marx’a meyleden 
genç aktivistleri de bir araya getirerek Marx’ın siyaset kuramının 
kalıcı gücünü göstermiştir. 2008 yılında dünya finans sisteminin 
çökmenin eşiğine gelmesi, düşen büyüme hızı ve kimilerinin 
1929’daki Büyük Buhran’dan daha çetin geçeceğini tahmin ettiği 
Covid salgınının ekonomik sonuçları hakkındaki karamsar öngö-
rüler bu uzatmalı krizin işaretleriydi.

Feministler arasında da Marx’a yönelik ilgi canlanmıştır; bunun 
nedeni kısmen toplumsal yeniden üretim krizinin yoğunlaşması, 
kısmen de geçmişteki postmodern eğilimlere duyulan tepkidir; 
söz konusu eğilimler geniş kapsamlı toplumsal teorileri reddede-
rek ve kültürel çeşitliliğe vurgu yaparak biz feministlerin kapitalist 
ilişkilere yönelik bir eleştiri geliştirme becerisini kısıtlamıştır.

Feminizmin Marx’a geri dönüşü bize şunu gösteriyor ki, 
Marx’ın metodolojisi ve kapitalizm eleştirisi, kadınların kapitalist 
toplumda sömürülmesine dair bir tahlilin zorunlu temeli olmaya 
devam etmektedir. Gerçekten de, Marx’ın devrinden bu yana ka-
pitalizmin geçirdiği değişimlerden sonra dahi, güncel toplumsal 
gerçekliği Kapital veya Grundrisse’ye dönmeden düşünmek güçtür. 
Marx bize bir bütün olarak kapitalist sistem üzerine düşünebilmek 
ve sistemin yeniden üretimini harekete geçiren mantığı kavraya-
bilmek için olmazsa olmaz bir lisan ve kategoriler sunuyor.

Örneğin, feministler Marx’ın emek gücünün yeniden üretimine 
ilişkin tahlilini sahiplenmiş ve onu Marx’ta bulunmayan, ne var ki 
hem sermayenin emek fazlası elde etmesi hem de sınıf mücade-
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lesinin yeniden üretimi için büyük önem taşıyan yeniden üretim 
faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletmişlerdir.

Bununla birlikte, feminist bir perspektif, Marx’ın politik kura-
mının sınırlarına da en az sömürgecilik karşıtı ve ırkçılık karşıtı 
eleştirilerine olduğu kadar işaret eder. Bu kuramın dışlayıcı bir iş 
ve devrimci özne kavramına dayandığını, kapitalist birikim süre-
cinde ev içi emeğin stratejik önemini gözardı ettiğini ve toplumsal 
cinsiyet temelli farkları, bedenden soyutlanmış bir emek tasavvu-
ru içinde dümdüz ettiğini gösterir.

Bu bağlamda, elinizdeki kitabın iki gayesi vardır. Bir taraftan, 
bunların Marx’ın eserlerinde önemsiz sayılabilecek ihmaller olma-
dığını göstermeye çalışacaktır. Marx sınıf mücadelesinin merkezi 
alanları olarak kapitalist üretim ve ücretli emeğe öncelik verip de 
yaşamımızın yeniden üretildiği en önemli faaliyetlerin bazılarını 
görmezden gelerek bize kapitalist sistemle ilgili ancak kısmi bir 
bakış sunmuş, sistemin proletarya kesimlerini gerek cinsiyetçi ge-
rekse de ırkçı politikaların araçları olarak seferber etme kapasitesi-
ni ve esnekliğini azımsamıştır. Hele ki kuramında yeniden üretici 
emeğe yer vermemesi, Marx’ın kadınların karşılığı ödenmemiş ev 
içi emeğini temel alan yeni bir proletarya ailesinin oluşumu gibi 
kapitalist strateji çerçevesindeki can alıcı gelişmeleri öngörme ka-
biliyetini sekteye uğratmıştır. Kadınların karşılığı ödenmemiş ev 
içi emeği, ücretlerdeki hatırı sayılır artışla birlikte 20. yüzyıl başın-
da gayri resmi bir yeni cinsiyet sözleşmesinin, çiçeği burnunda bir 
patriyarkal düzenin temeli haline gelmiştir. Ücret patriyarkası diye 
tanımladığım bu düzen erkek işgücünün önemli bir kesimini edil-
gen hale getirmiştir. Gerçek şu ki, erkeklerin işyerinde kaybettik-
leri gücü ev cephesinde –kadınlar pahasına– geri kazanabilmeleri 
nedeniyle pek çok sınıf çatışması sönmüştür.

Öte yandan, kitap Marx’ın tahlilinin, eşitsizlikleri ve her türlü 
sömürü biçimini ortadan kaldırmak konusunda kararlı bir duruş 
sergilediği söylenebilecek feminist bir anti-kapitalist kuram ve 
siyasi stratejiyle bağdaşmayan yönlerini saptamaya çalışıyor. Bu 
amaç doğrultusunda da, feminist çalışmaların ve Marx eleştirileri-
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nin merkezinde yer alan birtakım meselelere rücu ediyor. Birincisi, 
kapitalist birikim aracı ve işçiler ile sermaye arasındaki çatışma 
alanı olarak “iş” meselesidir. Marx’ın ve takipçilerinin işi yalnızca 
ya da öncelikle sanayi işi ve ücretli emek olarak tasavvur etmele-
rine olanak tanıyan neydi? “Devrim Evde Başlar”1 bölümünde, 19. 
yüzyıl Avrupası’nda ücretli emeğin kurumsal düzeyde tanınmış 
yegâne çalışma biçimi haline geldiği sürecin tarihsel bir yeniden 
inşasına kısaca değiniyorum. Gelgelelim, kitap boyunca ileri sürü-
len ana argüman şudur: İşi neyin teşkil ettiğini tanımlamada femi-
nist bir perspektif fevkalade önemlidir, zira kapitalizmin ücretsiz 
emeğe ne ölçüde dayandığını, kadınların bedenleri ve yaşamları-
nı her veçhesiyle birer üretim gücüne nasıl dönüştürdüğünü ve 
kapitalist toplumdaki büyük çalışma alanlarının mekanikleşmeye 
nasıl indirgenemeyeceğini gösterir. Sonuncusu, Marx’ın sanayileş-
menin zorunlu emeği kesin bir şekilde azaltıp daha yüce uğraşlara 
zaman ayırabilmemizi sağlayacağı inancına bir itirazdır.

Kitaptaki ikinci ana mesele, cinsiyet ve ırk ayrımından başla-
yarak kapitalizmin dünya proletaryası dahilinde oluşturduğu ay-
rılıklardır. Marx, yazılarında ve Birinci Enternasyonal’in sekreteri 
sıfatıyla yaptığı müdahalelerde hem patriyarkal ilişkileri hem de 
ırkçılığı kınamış olsa da eserlerinde kapitalizmin tarihi boyunca 
özellikle “ırk” ve “toplumsal cinsiyet” temelinde inşa ettiği emek 
hiyerarşilerine ve bu hiyerarşilerin sonuçlarına dair, gerek kapi-
talizmin gelişiminin gerekse sınıf dayanışmasının geçtiği yolları 
anlamayı sağlayacak ciddi bir tahlile rastlamayız. Feminist pers-
pektif burada da elzemdir. Bize şunu gösterir: Irkçılık ve yaş ayrım-
cılığı gibi cinsiyetçilik de kapitalizmin gelişiminin yapısal bir unsurudur, 
sahici bir toplumsal dönüşümün önünde duran maddi bir kuvvettir ve 
kadınların fabrikalara girip erkeklerle yan yana çalışmasıyla (Marx ve 
Engels’in inandığının aksine) ortadan kaldırılamaz.

1 İlk kez “Revolutions Begins at Home: Rethinking Marx, Reproduction and the 
Class Struggle” başlığıyla Marcello Musto (ed.), Marx’s Capital after 150 Years: 
Critiques and Alternatives to Capitalism (New York: Routledge, 2019) içinde ya-
yımlanmıştır.


