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“… ücretli emekçi, sahibine, görünmeyen ba¤lar ile ba¤lan›r. Ba¤›ms›zl›k görüntüsü, iflverenin devaml› olarak
de¤iflmesi ve bir de, bir sözleflmenin fictio juris’› ile sa¤lan›r ve sürdürülür” (Marx, 1867: 548).

Girifl
Novamed grevi içinde bar›nd›rd›¤› dersler nedeniyle pek çok kad›n aç›s›ndan önemli bir yere sahip belki fakat bu dersler d›fl›nda greve bak›ld›¤›nda; “kad›n”, “fabrika” ve “sendika” sözcüklerinin yan yana geliflindeki uyumsuzluk, eme¤in ve yabanc›laflman›n, denetim mekanizmalar› içinde yeniden sorgulanmas›na
neden oluyor.
Bu sorgulama içinde emek ve kad›n eme¤i kadar önemli bir olgu kad›n bedeni üzerinde kurulan denetim olabiliyor. Emek denetimi olgusu, kad›nlar söz konusu oldu¤unda yeniden üretiminin merkezinde bedenin denetimi haline gelebiliyor. Ço¤u zaman kad›n eme¤inin flekillendi¤i yerin ev ile s›n›rlanmas›, kad›n ile
fabrika aras›ndaki iliflkiyi farkl› bir boyuta tafl›yor. Bu boyut emek denetimi içinde aç›¤a ç›k›yor. Bedenin denetiminde mekânlar›n farkl›laflmas› ile denetimin yay›ld›¤› ve yeniden üretimin esas oda¤› olan evin denetimin görüfl alan› içinde yer
almaya bafllad›¤›, denetimin uzam›na iliflkin bir dönüflüm de yaflan›yor. Emek denetiminin çal›flma saatleri d›fl›na taflmas›, beden üzerinde sermayenin denetim
kurma iste¤inin farkl› fliddet biçimleri ile sa¤lanmas›, Novamed grevinde kad›nlara yönelik manevi fliddetin en önemli nedenini oluflturuyordu.
Novamed’te yaflanan en önemli sorunlar incelendi¤inde emek-denetimin ald›¤› form daha görünür olacakt›r. Novamed’te kad›nlar›n hamile kalmak için be* TÜSAM Araflt›rmac›s›, ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Maliye Böölümü Doktora Ö¤rencisi
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lirli bir s›ray› takip etmeleri, bedene yönelik en ciddi denetimdi. Bu denetimin do¤urganl›¤a yönelmesi ise hiç de tesadüfi de¤il, bizzat sermaye birikim yasalar› ile
uyum içindedir.
“… kapitalist birikim ve kâr aç›s›ndan insanlar›n yeri doldurulamaz. Tek sebebi onlar›n canl› olmas›d›r. Sermaye tek bafl›na ölüdür. … Bu nedenle, müteflebbisler aç›s›ndan insanlar› üretenler, esas›nda, fleyleri üretenlerden daha
önemlidir. Birincisi ikincisinin kofluludur, onlar olmaks›z›n çal›flacak fley olmayacakt›r.”

1

Novamed’te kad›nlar›n do¤um izni için s›raya sokulmas› sadece eme¤in verimlili¤ini art›rmak üzere al›nan bir önlem olarak de¤erlendirilemez. Bu önlemin
ard›nda kuflkusuz kad›n›n do¤urganl›¤›na ve bedenine yönelik bir denetim ve s›n›rlama iste¤i yatmaktad›r. Bu iste¤in do¤ru okunmas› gerekiyor. Bu istek ayn›
fabrikada çal›flan kad›nlar›n ev ziyaretlerini yasaklarken de emek-gücünün yeniden üretilmesinin koflullar›n› bu sürece do¤rudan müdahale ederek düzenliyor.
Fakat do¤urganl›k üzerindeki kontrol, yeniden üretim sürecinin ve bedenin denetimi anlam›na geliyor ve belki de bu anlam›yla sermayenin emek denetiminde
eme¤in sermayeye ba¤›ml›l›¤›n› art›rmay› hedefliyor. Emek denetiminin anlam›,
esnek birikim döneminin emek rejimi ‘hegemonik despotizm’, emek denetiminin
art›r›lmas› ve yo¤unlaflt›r›lmas› üzerine kuruludur.
Bedenin üzerindeki denetim
Buroaway’in kavramsallaflt›rmas›na göre, üretim süreçleri içinde ‘hegemo2

nik despotizm’ olarak adland›r›lan dönemi yaflamaktay›z; bu dönem 1970’lerin
sonunda kapitalizmin petrol krizi ile bafllayan ve halen yaflad›¤›m›z esnek birikim
sürecine denk gelmektedir. Bu dönemin, endüstriyel iliflkiler aç›s›ndan iki karakteristik özelli¤i var: ‹lk özelli¤i, endüstriyel iliflkilerde ‘sosyal politika’n›n de¤iflen yap›s›n›n etkisine iliflkin, refah politikalar› geriletilirken ve istihdam d›fl›nda ücretlilerin yaflam ve refah kanallar› daralt›l›rken, firma yöneticilerinin emek aleyhine
despotik uygulamalarda bulunmas›n›n önündeki engellerin kald›r›l›yor olmas›d›r.
Hegemonik despotizm rejiminin ikinci özelli¤i ise, emek süreçlerinin örgütlenmesinde görülen de¤iflimde gözlenebilir. Bu dönemde ortaya ç›kan esnek istihdam biçimleri, sadece emek maliyetlerini afla¤›ya çekmenin arac› olmamakta,
çal›flanlarla yöneticiler aras›ndaki ortak pazarl›k kanallar›n› ortadan kald›rarak,
1 Mies, Werlhof, v.d., Son Sömürge Kad›nlar, ‹stanbul, ‹letiflim Yay›nlar›, 2008, s. 275.
2 Metin Özu¤urlu, Anadolu’da Küresel Fabrikan›n Do¤uflu: Yeni ‹flçilik Örüntülerinin Sosyolojisi, ‹stanbul, EÇM Bilimsel Yay›nlar, 2005, s. 45.
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çal›flanlar› üretim noktas›nda güçsüz k›lmaktad›r. Bu ise ucuz oldu¤u kadar es3

nek ve denetlenebilir ‘çaresiz’ iflgücüne duyulan ihtiyaçt›r.
Hegemonik despotizmin üretim süreçlerinde küçük üretimin, alt iflveren iliflkileri ile dünya ölçe¤inde yay›lmas› ile iliflkisi dikkat çekicidir. Bu noktada bu üretim rejiminin sermaye birikimine en önemli katk›s›, iflgücü maliyetlerinin düflürülmesini sa¤lamas›d›r. ‹flgücü maliyetlerin, dolay›s›yla üretim maliyetlerinin düflürülmesi ise, bu döneminin özelliklerinde de vurgulanan, iflçi-iflveren sözleflmesinin
yaz›l› olarak ortadan kalkt›¤›, toplu pazarl›k görüflmeleri ve toplu ifl sözleflmelerinin yerini bireysel sözleflmelerin almas› ve yasal dayanaklar›n›n tahrip oldu¤u kadar dönüfltürüldü¤ü de bir çal›flma iliflkisi ile iflçinin çal›flma koflullar›nda, iflverene tam ba¤›ml› k›l›nd›¤› kurals›z emek “piyasalar›n›n” oluflumunda gözlenmektedir. Bu kurals›zl›¤›n Novamed grevini haz›rlayan çal›flma koflullar›nda görüldü¤ü
aflikârd›r. Novamed’li kad›n iflçilerin yaflad›klar›, kurals›z çal›flmas›n›n boyutlar›n› gözler önüne sermektedir.
“Ücretlerin düflük olmas›, çal›flma saatlerinde 15 dakika ara dinlenmesi ve
25 dakikal›k yemek aras› olmas›, hatta yemek molas› kald›r›larak iflçilere po¤aça
ve çay servisi yap›lmaya bafllanmas›, çal›flma saatlerinde, yan yana çal›flanlar›n
aralar›nda ve hatta servis araçlar›nda konuflmalar›n›n yasak olmas›, servis araçlar›n›n yetersiz olmas›ndan dolay› baz› çal›flanlar›n günlerinin iki saatlerinin yolda geçmesi, sigara içmenin yasak oldu¤u fabrikaya iflçilerin flef ve müdürler taraf›ndan üstleri koklanarak içeri al›nmas›” kad›n iflçilerin greve ç›karken en
4

önemli gördükleri sorunlard›.
Novamed’in özgün yan› kad›n iflçiler için ‘çal›flma’n›n anlam›n›n kad›n eme¤i tart›flmas›ndaki yerini belirleyen yan› ile de ba¤lant›l› olarak aç›¤a ç›kmakta5

d›r. Çünkü fabrika kurallar›, kad›n iflçinin fabrikadan ç›kt›¤› saatlerle s›n›rl› olma3 A.e. , s. 51.
4 Akgökçe, Necla, Türkiye ‹flçi S›n›f› ve Emek Hareketi Küresellefliyor mu?, Türkiye S›n›f Araflt›rmalar› Merkezi 3. S›n›f Çal›flmalar› Sempozyumu, ‹stanbul, SAV Yay›nlar›, 2008, s. 364.
5 Kad›n eme¤inin ortak bir kategorizasyon olarak al›nmas›nda belli nedenler say›labilir: “….1Kad›n›n toplumsal cinsiyetçi iflbölümü içinde ev içi alanda yükümlü oldu¤u sorumluluklar›n,
iflgücü piyasas› içindeki yerini etkiledi¤i, 2- Mesleki beceri ve yeteneklerin kazan›lmas›n› sa¤layacak e¤itimin hem meslek öncesinde hem de meslek içinde edinilmesi önünde engellerin
yer ald›¤›, 3- Çal›flma hayat› içinde kad›nlar›n ucuz, güvencesiz, vas›fs›z ifllerde istihdam
edilmesinin yayg›n bir kabul haline geldi¤i, 4- Ev içi eme¤in görünmezli¤i ve yap›s› nedeniyle kad›n›n çal›flma hayat›ndaki ifllerinin, ev içi ifllerle benzer özellikler tafl›d›¤› ve çal›flma
koflullar›n›n ‘aile, efl, baba r›zas›’ gibi faktörlere ba¤l› oldu¤u ikincil iflgücü piyasas›nda a¤›rl›kla yer ald›¤› fleklinde özetlenebilir.” (Ergüder, 2006: 122).
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makta, iflçinin aile hayat›na, seçimlerine ve evine k›sacas› gündelik hayat›n›n tamam›na yay›lmaktad›r. Kad›n iflçi, evde ya da fabrikada iflyerinin kurallar› içinde yaflamaya zorlanmaktad›r.
“kad›n iflçilere ifl saatleri d›fl›nda birbirleriyle görüflmemeleri, evlerine misafir almamalar›, hatta eflleriyle bile oturup konuflmamalar› söyleniyor: ‘ertesi gün
ifle geleceksiniz, yeme¤inizi yiyip yat›n’ deniyor, evlenmek için iflyerinden izin
al›nmas› gerekiyor, çocuk yapmak için takvime göre s›ralanm›fl hamile olma zamanlar› üretim hatt› flefleri taraf›ndan belirleniyor. Do¤um s›ras› öncesinde çal›flan›n hamile kalmas› durumunda ise tazminat ödenmeden iflten ç›kart›l›yor.”

6

Kad›n eme¤i vazgeçilmez mi?
Kad›n eme¤i, hem üretim, hem de yeniden üretim içinde yeni üretim rejimi
olan esnek uzmanlaflman›n ihtiyaçlar›na uygun bir emek türü olarak görülebilir.
Son dönem üretim sürecinde yaflanan geliflmeleri post-fordizm içinde ele al›rsak,
sermayenin birikim krizini aflmaya yönelik aray›fllar içinde yönetim felsefesinde
toplam kalite yöntemine ve emek rejiminde ise esnek uzmanlaflmaya geçildi¤ini,

7

emek rejiminde zora dayal› denetim süreci ve enformel iliflki a¤lar›na dayal› sosyal iliflkileri baflat duruma getirdi¤ini ve esnek uzmanlaflman›n en önemli dinami¤ini, yerel co¤rafyalarda kurulan; üretimi fabrikalardan, küçük atölyelere ve evlere tafl›yan küçük üretimin oluflturdu¤unu söyleyebiliriz.

8

Novamed grevi; küreselleflme, serbest bölgeler ve esnek iflgücü bak›m›ndan
de¤erlendirildi¤inde kurals›z emek piyasalar›nda “do¤allaflt›r›lm›fl” emek ve yasal olmayan iflgücü olarak kad›n eme¤inin hikâyesini aç›¤a ç›kar›yor. Novamed
örne¤inde, çok uluslu bir flirketin iflçileri olan kad›nlar›n kurals›z çal›flma koflulla9

r› kadar uluslararas› sermayenin kad›n eme¤i üzerindeki denetiminin iflçilerin üretim d›fl›nda kalan ve gündelik yaflamlar›na yönelmesinin nedenleri araflt›r›lmay›
hak ediyor.
Esnek birikim sürecinde esneklik ve enformelleflme e¤iliminin tamamlay›c› iflgücünü kad›n eme¤i olarak tan›mlamak yanl›fl olmayacakt›r.
6 a.g.e., s. 365.
7 Bkz: Su¤ur, Nichols, 2005; Güler-Müftüo¤lu, 2005.
8 Tebli¤, Ergüder, Sempozyum Kitab›, s. 204.
9 Antalya Serbest Bölge’de bulunan Novamed GmbH isimli iflyerinin ba¤l› oldu¤u Fresenius
Medical Care fiirketi, küresel piyasaya hem diyaliz ürünleri, hem de diyaliz hizmetleri sunuyor ve küresel piyasalardaki diyaliz fitresi üretiminin yüzde 40’tan fazlas› flirkete ait. Petrol‹fl Sendikas› D›fliliflkiler Bölümü taraf›ndan haz›rlanan rapordan akt. Akgökçe N.
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Bu dönemin en ay›rt edici özelli¤i -emek üzerindeki denetim süreçlerine iliflkin de¤iflimde net biçimde görülen- üretim ve yeniden üretim sürecini bir bütün
olarak ele almas› ve iflçinin bedeni üzerindeki denetimi mutlaklaflt›rmas›d›r.
Yeni hapishane: Kad›n Bedeni
Kad›n eme¤i üzerindeki denetimin emek denetimi içinde ele al›nmas›nda
aç›klay›c› bir kavram olarak “Panopticon”un kullan›lmas›; kavram›n mekânsal
odaklar›n› yeniden gelifltirerek ve mekânlar aras›nda birbirlerinin yerini alan ifllevleri tan›mlamak aç›s›ndan anlaml› olacakt›r. Panopticon, disiplinli ve tekrarlayan rutini elde etmek için farkl›l›klar bar›nd›ran insan kitlesine tek, de¤iflmez ve
kestirilebilir bir davran›fl kal›b› dayatmak zorunda… Bu zorunluluk sadece fab10

rikada ya da hapishanede de¤il bugün esnek üretimin kollar›n›n uzand›¤› her
yerde insan bedeninin de¤iflmeyen davran›fl kal›plar›n› içine al›yor.
“‹flyerinde yemek servisi yoktu, çal›flma saatlerinde ve servis arac›nda dahi iflçilerin birbiriyle konuflmas› yasakt›. Servis araçlar›n›n say›s› çok s›n›rl› oldu¤u
için, baz› iflçilerin günde üç-dört saati yolda geçiyordu. Molada ya da yemek
aras›nda sigara içmek yasakt›. Bu yasak öyle abart›l›yordu ki baz› yöneticiler
ve flefler iflyerine girmeden önce iflçilerin üstlerini kokluyorlard›. ... Hafta içinde ve iflgünlerinde iflçilerin ev ziyaretine gitmeleri yasakt›.” (http://www.sendika.org, 01.02. 2007)

Novamed’te kad›n iflçilerin çal›flma koflullar›nda “yasaklar”›n oynad›¤› rol
kad›nlar›n sadece üretim içinde de¤il, yeniden-üretim süreçlerinde de denetimini
sa¤lamakta ve bu haliyle yeni panopticonlar, üretimin mekân›n›, yeniden üretimi
denetleyerek, iflçinin bedenine tafl›nmaktad›r.

11

Panapticonlar›n kurulmas›nda, yabanc›laflma kavram› kilit rol oynamaktad›r.
Yabanc›laflma, kapitalist üretim tarz›nda kâr amaçl› üretimi dayat›r ve kâr amaçl› üretim faaliyeti, üreticiyi (iflçiyi) do¤al yeteneklerinden ve amaçlar›ndan kopararak, üretici ile ürün aras›ndaki dolays›z yararlanma ve kiflisel ihtiyaç iliflkisini
ortadan kald›r›r. Fabrika yabanc›laflman›n mekân› olarak ilk dura¤› oluflturmaktad›r. Fakat ikinci durak üretimin tafl›nd›¤› ve küresel üretim zincirlerinin parças›
haline gelen iflçinin evi olmakta ve yabanc›laflman›n etkisi süregelmektedir.
10 Bakz. Bentham’›n tart›flmas›n› aktaran Zygmunt Bauman, Çal›flma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, ‹stanbul, Sarmal Yay›nevi, 1999, s. 26.
11 ‹flçinin bedeninin üretimin mekan› haline gelmesi, son dönem çokça tart›fl›lan Tuzla Tersanelerindeki ölümler nedeniyle ifl cinayetlerinin ard›ndaki denetim mekanizmas›n› ve bedenin
tahakküm alt›na al›nmas›n› aç›klay›c› bir yaz› için bkz. Radikal 2…..
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Emek, Marx’›n atfetti¤i hedeften -insanl›¤› gelifltirmek, do¤ay› insanilefltirmek- kopar›ld›¤› ölçüde insana yabanc›lafl›r. Emek bu noktadan itibaren araçsallaflm›flt›r. Marx’a göre yabanc›laflman›n iki yönü vard›r: ‹lki iflçi ile üretti¤i ürün
aras›nda oluflmakta, bu biçim ücretli emek formu ile aç›¤a ç›kar. Di¤eri ise çal›flman›n iflçinin kendini gerçeklefltirme amac›ndan sapmas› ve zorunluluk alan›na
hapsolmas›d›r. ‹nsan eme¤i, tüketim yapman›n arac› haline gelmifltir ve çal›flma,
iflçi aç›s›ndan ücretli emekte ifadesini bulmaktad›r. ‹flçi üretim sürecinin parças›
olan bedenine, üzerindeki denetimi kaybettikçe daha fazla yabanc›laflmaktad›r.
Yeni mekânlar panopticon kavram›na uygun olarak dönüflüme konu oldukça fabrika, hapishane, okul, hastane ve düflkünlerevini kapsayan kavram, esnek
birikim rejiminde; evi de kapsayarak özelikle eme¤in yeniden üretim süreçlerinde
emek denetimini gündelik yaflam› kapsayacak derecede yayg›nlaflt›rarak, bedenin eme¤in üretim mekân› haline gelmesini olanakl› hale getirmektedir. Kad›n
eme¤i taraf›ndan yaflanan yabanc›laflma süreci ayn› zamanda eme¤in yeniden
üretimde oynad›¤› rolden kaynaklanmakta; bu rol ise birikimin zorunlu yasalar›n› etkilemektedir. Birikimin ‘kad›n eme¤i’ ile ilgili boyutunu aç›¤a ç›karmak için,
kad›nlar›n cinsiyetçi iflbölümü içinde ay›rt edici özellikleri olan do¤urganl›klar›na
bakmak gerekmektedir. Werlhof’un iflaret etti¤i gibi:
“Tarih boyunca hiçbir üretim tarz›nda, insanlar›n üretimin önkoflulu, çocuk
do¤urma yetene¤i günümüzde oldu¤u kadar merkezi öneme sahip olmad›.
Bunun gerekçesi kapitalist üretimin biricik amac› art›-de¤erin bir tek yanl› insanlardan ç›kar›labilmesidir.”

12

Art›-de¤erin kayna¤› olan ve ilksel sermaye birikimin nesnesi olan ‘eme¤in
anneleri’ olan kad›nlar›n bedeni sermaye birikiminin nesnelefltirdi¤i yeni mekânlar haline gelmektedir. Bu süreci anlamak için, art›-de¤erin kayna¤› olan eme¤in
üretimini -soyun üretimi ile sa¤layan ve emek gücünün üretimini rutin cinsiyetçi
roller ile üstlenen- kad›n eme¤inin, eme¤in yabanc›laflmas›ndaki yerini anlamak
gerekecektir. Bu yaz›da, kapsam ve içeri¤i nedeniyle, bu önemli konunun derinlemesine analizi yerine temel sorular›n sorulmas› ile yetinilecektir. Kad›n eme¤inin çift yönlü yap›s› analizde önemli sorulara yol açmaktad›r. Kad›n eme¤i kategorisi ayr› bir kategori olarak incelenmemifl, bu kategori emek içinde ele al›nm›flt›r. Eme¤e yap›lan ödemeler olan ücretlerin ise art›-de¤erin özel mülkiyet alt›nda
sömürü koflullar›nda olufltu¤u iddia edilmifltir.

13

12 Werlhof, vd., a.g.e. , s. 275.
13 Dominique Mêda, Emek: Kaybolma Yolunda Bir De¤er mi?, ‹stanbul, ‹letiflim, 2004, s. 141171.
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Yeniden üretim kavram› Marksist analizde; üretim, türün üremesi ve idamesi
anlam›nda bütün ça¤larda toplumsal yap›lar› belirleyen en temel maddi süreçler
olarak an›lmaktad›r. Ev, yeniden üretimin yap›ld›¤› alan olarak üretim süreci d›14

fl›nda de¤erlendirilmifltir.

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adl› eserinde Engels; iflçi ailesi
içinde kad›n eme¤ini, soyun devam› için yap›lan yeniden üretim alan› içinde görmekte, kad›n›n ev içi eme¤i yeniden üretimin zorunlulu¤u alt›nda karfl›l›ks›zl›¤›
oran›nda görünmez hale gelmektedir. ‹flçi ailesinin, sömürü kuram› içinde kapitalist üretimin temeli olarak görülen “aile” kavram› içinde yer almamas›, ço¤u yazar taraf›ndan kad›n›n ev-içi etkinli¤inin karfl›l›ks›z olmas›n›n nedenlerini ve bu
nedenlerin, üretim sürecinde kad›n eme¤inin biçimlenmesindeki rolünün gözden
kaç›r›lmas› ile sonuçland›¤› gerekçesi ile elefltirilmektedir.

15

Bu elefltirinin somut

pratikteki görünümleri Novamed’li kad›nlar›n çal›flma koflullar›nda izlenebilir.
Greve ç›kan kad›nlar›n talepleri, emek denetiminin koydu¤u yasaklara, sermayenin yeniden üretim mekân› olarak ‘ev’i ve kad›n›n yeniden üretim faaliyetin denetlemesine ve s›n›rlamas›na karfl› yönelmifltir. Kad›nlar bu grev ile sadece çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesini de¤il, yaflamlar›n› s›n›rlayan-denetleyen ve cinsiyetçi iflbölümüne uygun olarak cinsiyet rollerini düzenleyen sermayeye karfl›, birikim yasalar›n› zorlayan taleplerle direnifle geçmifllerdir.
Kad›nlar›n greve ç›kmas› karfl›s›nda iflverenin tutumu ise, kad›n eme¤inin taleplerinin karfl›lanmas›n›n yaratt›¤› tehlikeyi göstermektedir.
“…."Grev boyunca neler yaflad›n›z" sorusuna karfl› ise Özlüm, "grevin k›r›lmas›na yönelik çok bask› gördük. ‹çerdeki iflçiler bize karfl› k›flk›rt›lmaya çal›fl›ld›, ço¤u zaman onlardan da tepki görüyorduk; “Sizin yüzünüzden biz de
iflimizden olaca¤›z” fleklinde. Çünkü patronlar bizi fabrikay› M›s›r’a tafl›makla, iflsizlikle tehdit ediyorlard›. Ya da flu an çal›flan iflçilerden de bizi desteklemek isteyenler var ancak, biz greve ç›kt›¤›m›zda bütün iflçilere “greve kat›lmayacaklar›”na dair yaz› imzalat›ld›. Kat›l›rlarsa tazminats›z iflten at›lma durumlar› var. Ama biz 1 hafta ya da 1-2 ay en fazla sürdürebiliriz dedi¤imiz grevde bir seneyi doldurduk…"” (http//:www.sendika.org, 23 Eylül 2007).

‹flverenler taraf›ndan iflçilerin “sendikal› olmakla iflsiz ve güvencesiz” olmak
aras›nda bir tercihte bulunmas› istenmekte, sendikan›n güvenceli çal›flma talebi iflveren taraf›ndan tehdit olarak alg›lanmaktad›r.
14 Gülnur Acar-Savran, Beden Emek Tarihi, ‹stanbul, Kanat Yay›nlar›, 2004, s. 27.
15 Marksist sosyolojinin temel dinamiklerinin incelendi¤i bir eser için, bkz: Durand,1995.
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Sonuç Yerine
Novamed grevini haz›rlayan süreç, uluslararas› sermayenin üretim sürecindeki etkileri konusundaki temel varsay›ma, esnek uzmanlaflma, üretimin serbest
bölgeler ve yeni ucuz emek cennetleri ile birlikte geç kapitalistleflmifl ülkelere tafl›nmas›n›n yaratt›¤› sonuçlara uygun bir örnek-olay olarak de¤erlendirilebilir. Bu
temel varsay›m ucuz ve esnek eme¤e olan talebin artt›¤›n› bize anlatmaktad›r.
Kad›n ve çocuk eme¤i ucuz emek oldu¤u kadar çal›flma saatleri bak›m›ndan kurals›zl›¤a uygun bir yap›ya da sahip olmas› bak›m›ndan tercih edilmektedir.
Ama bu temel varsay›m›n gözden kaç›rd›¤› baz› gerçekler Novamed’te, somut-pratik üzerinden görünür k›l›nm›flt›r. Bu ise despotik hegomonizm rejiminde
sermayenin eme¤in tam ba¤›ml›l›¤›n› hedeflemesidir. Tam ba¤›ml›l›k ile emek gücünün sadece üretimde de¤il yeniden üretim süreçlerinde de, sermayenin yeniden
üretimini üretim mekân›n›, bedeni dönüfltürecek kurallar ile gerçeklefltirmesi hedeflenmektedir. Novamed’li kad›n iflçiler, sadece düflük ücretler ve çal›flma saatlerinden ya da çal›flma koflullar› içinde yaflanan süreçten de¤il, fabrikan›n ve çal›flman›n gündelik hayatlar›na tafl›nmas›ndan flikâyetçidir. Do¤um ve evlilik izni,
konuflma yasa¤›, ev ziyaretlerinin yasaklanmas› ve iflverenin yeme¤inizi yiyip yat›n ertesi gün ifle geleceksiniz söylemi kad›n›n bedenine, yeniden üretime, k›sacas› eme¤in sermayeye tam ba¤›ml›l›¤›na yol açan nedenlerdir. Ve elbette ki kad›n
eme¤inin tercihi noktas›nda, sermayenin yeniden üretimini, türün devam› ile sa¤layan “eme¤in annelerini” kontrol alt›na almaya ve böylece eme¤i denetlemeye
yönelik bir seçim yatmaktad›r. o
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