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Fordist Süreç
Newton-Bacon-Descartes ekolünün mutlakçı ve belirlenimci anlayışı elbette
sosyal kurum ve işleyişe sirayet etmiştir, -yahut sosyal akışta gözlemlemek
mümkündür. Klasik modern dönemin belirgin özelliklerinden biri budur.
Proletarya zaman-mekan açısından sabit, panoptik özellikler taşıyan, Fordist
ve determinist bir çalışma örgütlenmesine bağlıydı. Belli bir süre çalıştıktan
sonra kendine şunu soruyor ve sorguluyordu; “Artık niçin çalışıyorum? İhtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar ter döktüm. Bu saatten sonra yaptığım her iş
tamamen patron için!” Kısacası çatışma net bir diyalektiğe sahipti, kullanım
değeri hüküm sürüyordu ve bağlayıcı insan ilişkileri vardı. Çözüm basitti;
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imi zaman bulaşığa geçtiğim, çoğu zaman -ücreti kadar değeri olmayankahveler taşıdığım bir garsonluk mesaisi sonrası nihayet odama attım
kendimi. Kitaplıktan Varlık ve Hiçlik’i çektim, rastgele açtım ve Sartre’ın
kafenin bir köşesinden beni izlemiş olduğunu anladım. Kendisi, garsonun
işlevlerini yerine getirseymiş ancak bir tiyatro oyuncusunun Hamlet olması
kadar mümkünmüş bu. Bense doğrudan Hamlet gibi garsonlar ve Hamlet’i
oynayan oyuncu kadar garsonlar tanıyordum. Sartre’ın gözlükleri yetersizdi,
vücudum tüm bilinçsizliğiyle bulaşıkları yıkarken aklımdan geçenlerin yanına yaklaşamazdı; tabakta yükselen deterjan balonuna bakıp kopan evren
yahut şişme teorisini düşünüyor, insanların tavır ve konuşmalarına bakarak
yükselen kültür ve endüstrisi üzerine akıl yürütüyordum. Bazense atanamamış matematik öğretmeni yahut felsefe mezunu iş arkadaşlarımla mola sohbetlerinde kafenin kültür düzeyini sekize katlıyorduk. Her sabah beşte kalkmak ya da işten atılmak pahasına yatakta kalmak seçeneklerinin, benim özgür
seçimlerime bağlı olduğunu ima ediyordu Sartre. Gerçeklikten kopmuş,
gündelik yaşamın determinist kepazeliğinden yakayı sıyırmış bir entelektüel
olarak, kendi yaşam sınırının içinden bakan gözlerini benim gözlerime yerleştiriyor ve yaşamımı yorumluyordu. Asla onun kadar parlak zekaya sahip
olamayacaktım, şu da kesindi ki o ve onun gibilere uygun bir entelektüel de
olamazdım. Sokağı bilmeyenlerin sokakla ilgili kestikleri ahkamları ciddiye
almamam gerektiğini öğrendiğim çokça metinle karşılaşmış ve artık bıkmıştım. Öte yanda her şeyi belirsizliğe ve göreciliğe şutlayanlar vardı, sonra kendi geleceksiz sınıfımı ve küresel kapitalizmin gidişatını düşündüm. Okurla
da bu düşünceleri paylaşmak niyetindeyim.
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her yeri sarmış Fordist üretim mekanizmaları ele geçirilecek ve panoptik kule
gözcüleriyle beraber yerle bir edilecekti. Bir ara işçiler makineleri parçalamaya başlamışlardı da, lâkin aşamalı devrim anlayışı gereğince diğer yandan
“şartların henüz keskinleşmediği” yazılıyordu. Ne de olsa feodal düzeni yıkan(!) burjuvazinin sanayi tipi ilerleme anlayışı sürecek ve ardından kaçınılmaz olarak proletarya yönetimi devralacaktı. Yarın güneş doğacak nasılsa,
bu sebepten güneşin zaptı yakın sanıldı. Sürpriz! Devrimler ileri kapitalist
toplumlardan ziyade “barbar” doğudan geldi. Devam eden süreçte de ne zapt
edilecek güneş, ne elle gösterilecek panoptik kule, ne de bağlayıcı insan ilişkileri kalmıştı. Anti-kapitalist mücadelenin sorumluluğunu sırtlaması beklenen proletarya, yeni düzenin mekanizmaları içinde devrimci potansiyelini
yitirdi ve zaman geçtikçe toplumsal anlatı yaratabilme yetisi tuzla buz oldu.
Yapılabilen tek şey grevlerdi artık: “Sermaye için sermaye” gibi, “grev için
grev” yapılıyordu, yani kendi kendisini sonlandırmak, hakkın bahşedilmesini sağlamak ve işe geri dönmek için.

Post-Fordist Sürece Doğru

Bu esnada “evrende her şey mümkün” anlayışından esinle “her şey uyar”cı, atom altı dünyanın alışılmış algı ve deneylerin dışında işleyişi sebebiyle
“belirsizcilik” ve zamanın göreliliği hasebiyle “göreci” anlayış sosyal analiz
ve ilişkilere karışmaya başlamıştı. İdeolojinin, mücadelenin, enternasyonal
dayanışmanın, insanın, anlamın ve nesnel gerçekliğin sonu dört yanda ilan
ediliyordu. Bir ölüm makinesi çalışıyordu ve çok geçmeden ölümleri vaaz vermeyi sürdürmek üzere kendini yeniden üretmek dışında hiçbir şey yapamaz
oldu. İktidarın varlığı, sınıfsal çatışma, küresel kapitalizmin ve tekno-kültürün belirlenimci ilerleyişi göz ardı ediliyordu.
Kültürün değiştiği aşikardı, ne ki eskinin belli nüvelerinden filizlendiği de
öyle. Bir bakıma madalyon ters çevrilmişti, ham maddesi ise aynıydı. Öyleyse
belirsizlik kimin içindi?
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Kabaca Planck-Einstein-Heisenberg gibi büyük fizikçilerle özetleyebileceğimiz belirsizlik ve görelilik dinamitleri bilimin sabit yapılarını tek tek patlatıyordu. Patlama geçmiş bulgularla birlikte evrenin yorumlanışını etkilemişti,
-yoksa Newton mekaniğinin ve belirlenimciliğin sonu gibi söylemler aşırıydı,
ki her biri hâlâ işliyor. Bilimdeki bu değişim elbette felsefeye ve sosyal bilimlere de yansıyacaktı. Sosyal yapıya sirayet etmesi ise sancılı ilerledi. Mutlak
reçetelerle yola çıkan klasik süreç her veçhede sıkışmıştı, akışkan moderniteye geçmesi için iki büyük savaş ve ekonomik buhran görmesi gerekti. Ağır
formlar böylece akışkanlığa geçti, ne ki akışkanlık içinde şekil değiştiren
formların kodları ve varlığı yerli yerindeydi. Yalnızca elle gösterilemeyecek
hale getirilmişlerdi. Tüketim toplumu ve kültür endüstrisi ile birlikte yeni
kültürün temelleri atılmıştı, ardından neo-liberalizm, küreselleşme ve yeni
medya sınır tanımayan biçimde, gezegen boyutunda hegemonyasını ilan etti
ve gündelik yaşamın kılcal damarlarına dek işledi.
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Belirsizlik Bize mi İşliyor?
Üretim aygıtları, sermaye ve paranın zaman-mekansızlığı sebebiyle bugün şirketler çalışanlarından bile daha hareketli ve değişken durumda. Neo-liberal
çağrıya ayak uyduran devletler, emek ilişkilerini hızla esnekleştirmiş ve işgücünü piyasanın iktidarına teslim etmiştir. Bu uğurda küreselleşme sürecinde,
tarihte görülmemiş denli düzenlemeye gidilmiştir. Kapitalizm artık atomaltı
boyutta, akışkan halde, fiber optik kablolarda, ekrana yansıyan sinyallerde,
tüketim kodlarında, kendini özne sanan kitleselleşmiş bireyin ilişkilerinde,
yan anlamlar dünyasında, sanal kimliklerde, excel tablolarında... Piyasa 7/24
çalışır, ihtiyaç kavramının içeriği (değişim-değerinin galebe çalmasıyla birlikte) değişmiştir ve boş zaman gelişen kültür endüstrisi eliyle tamamen sisteme
bağlıdır.

Prekaryatik belirsizliği ikiye ayırıyorum. İlki çalışma düzeninden doğan
belirsizlik, ikincisi ise varoluşsal belirsizlik. Elbette çalışmadaki belirsizlik
psikolojiye sirayet eder, ancak ikinci tip belirsizlikte prekarya olmak zorunluluğu yoktur. (Sanal prekaryalaşma adını verdiğim bir gözlemim de var ancak yeri burası değil.) Açıklamaya çalışayım. Prekarya geleceksizdir, her an
kapıya koyulma tehdidi altındadır. Zamana karşı yarışır, mesela ay sonunu
getirip getiremeyeceği yahut mesainin ne zaman biteceği belirsizdir. Bağlayıcı
mesleki insan ilişkilerine sahip değildir keza sürekli devinim vardır. Yaptığı
işten anlamlı bir yaşam anlatısı çıkaramaz. Bazıları güvencesiz ve sigortasızdır. Böyle bir çatışmada insanın zihinsel yetilerinin arka planında kronik
belirsizlik ciddi bir bölümü işgal eder. Varoluş pozitif ve entelektüel yollarla
tezahür edemez. Varoluşsal belirsizlik ise şudur. Bir işte çok uzun yıllar çalışma “şansına” sahip olunsa ve ay sonunu getirme çelişkisi bulunmasa bile kişi
prekaryalaşmanın baskısını hissedecektir. Keza o da yaptığı işten anlamlı bir
yaşam anlatısı çıkaramaz. Tıpkı “sermaye için sermaye”, “amaçsız amaçlılık”
yahut “akademi için akademi” gibi, işe “gitmek için gider.” Yaşamının determinist gidişatını sorgular, başkaldırma cesaretine kalkışamaz. İş yaşamı sürekli sahneleme ortamıdır, ve sahneleme kamusal yaşamdan sanal gerçekliğe
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Hizmetleşme uzun süreden beri istihdamın başrolü ve sürekli yeni işler icat
edilmekte. Burada vasıf olgusu da muğlak hale gelmiştir, mesleki tecrübelerin
hızla modası geçirilir. İşe alınmak için süslü cv’lerimize ve karakter analizlerimize bakarlar, alındığımızdaysa pespaye bir işte buluruz kendimizi. Sıradanlığa uygun bulunmamız için sıra dışı meziyetler beklenir. Ne de olsa birey
sürekli kendisini programlama halinde olmalıdır artık, her şeyin sorumluluğu onun omuzlarına yüklenmiştir. İçerikten ziyade biçim, derinlikten ziyade
yüzey, öyle olmak’tan ziyade öyleymiş gibi yapmak önemli olduğuna göre;
sıradanlık ve sıradışılık arasında da fark kalmamıştır. Eskiden geçerliliğini
koruyan “Boktan ücrete karşı boktan iş!” protestosu da geçerliliğini yitirmiştir çünkü hem meta ve göstergeye dönüşen hiçbir insanın yeri doldurulamaz
değildir hem de işin kendisi zaten boktandır.
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kadar her yere taşındığından, kişi insan ilişkilerindeki yüzeyselliği sorgular
ve yalnızlığa kapanır. İklim krizi, despot yönetimler ile şiddetin yükselişi, kamusal yaşamın çöküşü, gerçekliğin yitimi, her şeyin belirsizliğe gönderilmesi,
hakikat-sonrası gibi hususlar neticesinde endişelidir. Bu sebepten endişe ve
tükenmişlik küresel bazda insan soyunun psikolojik zeminini oluşturmaktadır bugün.
Daha fazla uzatmadan bitirelim; belirsizlik sermaye sınıfı ile tekno-kültürün ilerlemeci ve fütüristik hedeflerinde işlemezken, kimin için geçerlidir?
Gündelik yaşamın yeniden üretimi ve makro-ekonomik gidişat dibine kadar
belirlenimci iken, belirsizlik biz prekaryaya, proletaryaya ve az buçuk kazananlara düşmektedir. Aynı şekilde doğanın unsurlarına, keza canlılık da yaratılan talan karşısında ölüm-kalım hususunda belirsizlik içindedir. Her şey
belirsiz değil, keza belirsizlik belirli hale getirilmiştir.
Son olarak, Sartre entelektüel prekarya olmanın anlamını, yalnızlığını ve cehennemvari çatışmasını bilemez.
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