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ALMANAK

15.05.2022
Diyarbakır İklimine Uygun Olmayan Palmiyelerin Yüzde 99’u Kurudu

Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Odası Şubesi Başkanı Samet Ucaman, kent iklimi-
ne uygun olmadığı defalarca söylenmesine rağmen DBB kayyımı tarafından diki-
len palmiye ağaçlarının yüzde 99’unun kurduğunu söyledi.

16.05.2022
Salda Gölü Koruma Derneği paylaştı: Göl, bataklık görünümü kazandı

Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO’nun Dünya Doğal Miras Listesi’ne almaya 
hazırladığı Burdur’da bulunan Salda Gölü’nün son halini paylaştı. Görüntülerde 
suların çekildiği ve gölün bataklığa döndüğü görüldü.

24.05.2022 
Artvin Ardanuç’ta HES Şirketi, Ceviz Ağaçlarını Katletti

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü köyü’nde bulunan ceviz ağaçları, HES 
firması Yeşil Mavi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından katledildi.

13.05.2022
Doğal SİT Alanındaki İnşaat Tepkiler Üzerine Durduruldu

Doğal SİT Alanı Altınkum plajında Adana merkezli bir maden firması tarafından 
yapımına başlanan Beach-Club inşaatı bölge halkının ve çevre aktivistlerinin gi-
rişimleri sonucu durduruldu. Söz konusu alanda 100 yıllık ardıç ağaçları köklerin-
den sökülürken, firma ayrıca Doğal SİT alanına kaçak sondaj vurdurarak izinsiz 
su kuyusu da açtı.
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ALMANAK

01.06.2022
Yaşam Alanlarını Korudular, Yargılanıyorlar!

Fındıklı’daki yaşam mücadelesini sürdüren Fındıklı Dereleri Koruma Platfor-
mu’nun (FDKP) kurucuları arasında yer alan Hüseyin Acar, Avni Ertaş ile Behçet 
Ertaş, ‘görevi yaptırmamak’ suçundan yargılanacak ve hakim karşısına çıktı.

01.06.2022
Kamuya Ait 17 Arsa Satışa Çıkarıldı: ‘AKP Datça’yı Yağmalamak İstiyor’

Datça’da kamuya ait 17 ayrı arsanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
onayıyla satışa çıkarıldı.

04.06.2022 
Yurttaşlar Mahkemede İkinci Kez Kazandı: Pes Etmeyeceğiz

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantılarını protesto eden ve yaklaşık 200 
hektarda kurulmak istenen maden ocağına karşı mücadele eden en İzmir’in Tire 
ilçesindeki yöre halkı, açtıkları ikinci davada, maden arama ruhsatının iptal edil-
mesini sağladı. 

 

07.06.2022 
Okmeydanı’nda Kentsel Dönüşüm: Mahallelinin Elektriği Kesildi

İstanbul’da Beyoğlu’daki Fetihtepe Mahallesi’nde yapılmak istenen kentsel dönü-
şüm başladı. Gidecek yerleri olmadığı için evlerini tahliye etmeyen mahalle sakin-
lerinin elektrik, su ve doğalgazı kesildi.
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ALMANAK

08.06.2022 
Çekmeköy’ün En Büyük İkinci Parkı 31 Milyonluk İhaleyle Ekşioğlu İnşaat’a Ve-
rildi: Mahalle Halkı Tepkili

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük ikinci parkını yapılaşmaya açınca 
yurttaşların direnişiyle karşılaştı. Dün yurttaş tepkisiyle ertelenen yakım, bu sa-
bah 05.00 sularında başladı. Mahalle halkı parktaki bekleyişini sürdürürken, be-
lediye yetkilileri sessizliğini koruyor.

9.06.2022
Gördes’teki Nikel Madeninde Kazan Patladı, Yine Facianın Kıyısından Dönül-
dü

Gördes yakınlarındaki Meta Nikel Maden işletmesinden akşam saatlerinde yük-
selen yoğun duman ve buhar çevrede korku yarattı. Gördes Çevre Komisyonu iş-
letmenin ısı kazanının patladığını açıkladı.

10.06.2022 
Bodrum’da Erdoğan’ın İmzasıyla 1.1 Milyon Metrekarelik Alanın İmara Açılma-
sına Danıştay ‘Dur’ Dedi

Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara 
açılan 1 milyon 100 bin metrekarelik Hazine arazisi ile ilgili Bodrum Belediyesi’nin 
açtığı dava sonuçlandı. Danıştay, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

12.06.2022 
Bodrum’da Sit Koruması Altındaki Zeytinlikler Turizm İmarına Açıldı

Bodrum Gündoğan’da 3. derece doğal sit koruması altında olan toplam 42 bin 
metrekarelik zeytinlik alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafın-
dan turizm imarına açıldı.
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ALMANAK

12.06.2022
Silivri’de Bulunan Boğluca Deresi’nde Toplu Balık Ölümleri Gerçekleşti

Silivri’de bulunan Boğluca Deresi’nde toplu balık ölümleri üzerine Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelenmesi 
sürerken bölge halkı balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden 
kaynaklandığını söyledi.

13.06.2022 
HES Şirketinden Artvin’de Ceviz Katliamı İtirafı

Artvin Ardanuç’a bağlı Tepeduzu köyü Çayağzı Mahallesi’nde Ardanuç 5. HES 
çalışması, köylüler tarafından mahkemeye götürüldü ve davası Danıştay’da sürü-
yor. Kendisini şirket çalışanı olarak gösteren şahıs da köylülere ceviz katliamı ya-
pıldığını itiraf etti.

14.06.2022 
İzmir Bergama’da Perlit Ocağı İçin Ağaç Kıyımı Yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harborlite Aegean firmasının İz-
mir’in Bergama ilçesindeki perlit ocağının kapasitesini artırma projesi için ocağa 
dahil edilecek 200 hektarlık alandaki yaklaşık 4 bin 900 kızılçam ve meşe ağacı-
nın kesilebileceği rapora “ÇED olumlu” kararı verdi.

15.06.2022 
Endüstri Bölgeleri İçin ÇED Koşulu Kalktı

Endüstri Bölgeleri Kanunu’ndaki endüstri bölgesi ilan edilmiş yerlerde yatırım 
yapmak için zorunlu tutulan “ÇED Süreci hükmü”, muhalefetin ÇED sürecinin yü-
rürlükten kaldırılmasına ve Hazine arazilerinin yatırımcılara rayiç bedelden veril-
mesine karşı yaptığı eleştirilere rağmen TBMM Komisyonu’nda kaldırıldı.
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ALMANAK

15.06.2022
Fetihtepe Halkı Direniyor: ‘Elektrik, Su, Doğalgaz Olmadan Yaşıyor, Geri Adım 
Atmıyorlar’

AKP’li Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı’nın Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dö-
nüşüm dayatmasını sürdürüyor. Mahallelinin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilen 
yurttaşlar buna rağmen evlerini terk etmiyor.

16.06.2022 
Çevre Derneği Başkanı Hakkında Termikçi Şirketin Açtığı 1 Milyon TL’lik Taz-
minat Davası Reddedildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde birçok köyün boşalmasına neden olan ve bölgede-
ki çok sayına antik kente ve kültür varlığına zarar veren Yatağan Termik Enerji 
Üretim A.Ş. ‘nin Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol hakkında açtı-
ğı 1 milyon liralık manevi tazminat davası reddedildi. 

19.06.2022 
Gökçeada’da Flamingoların Uğrak Noktasına Taş Ocağı Ve Otel İnşaatı

Flamingoların Türkiye’deki uğrak noktalarından birisi olan Ulusal Sulak Alan ko-
rumasındaki Gökçeada lagüne sadece bir kaç yüz metre mesafede açılmak iste-
nen taş ocağı, yaratacağı gürültü, toz ve kirlilik ile canlı yaşamını tehdit ediyor. 
Ayrıca aynı bölgede bir de otel inşaatına başlanmış durumda.

24.06.2022 
Yıllardır mücadele ediliyor: Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi 270 bin 
TL ceza ödeyecek!

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nun farklı yerlerine izinsiz hafriyat 
dökmesi nedeniyle İBB tarafından verilen 270 bin liralık cezaya yaptığı itiraz, 
mahkeme tarafından reddedildi.
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ALMANAK

25.06.2022
Bir Siyanür Vakası Da Manisa’da: Tarımsal Sulama Kanalına Siyanür Karıştı, 
8 İşçi Zehirlendi

Manisa’da faaliyet gösteren 3 fabrika Karaali Köyü’nün tarımsal sulamada kul-
landıkları sulama kanalına siyanür ve sülfür atıklarını bıraktı. 8 işçi zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı.

27.06.2022 
İliç’te siyanür felaketi: Fırat Nehri’ne Sadece “8 Kilocuk” Siyanür Aktı Ama Te-
mizledik!

Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nden Fırat Nehri ve İliç Bara-
jı’na siyanür sızdığı iddiaları için madeni işleten Anagold Madencilik, tam 5 gün 
sonra yaptığı açıklamada dökülen siyanür miktarının 8 kg olduğunu ve hemen te-
mizlendiğini öne sürdü.

30.06.2022
Siyanür Felaketini Duyuran Cezayirlioğlu: “Can Güvenliğim Yok”

Erzincan İliç’te siyanür sızıntısına yol açan Çöpler Altın Madeni’nin kapatılması 
için yapılan çağrılar devam ederken felaketi duyuran aktivist Sedat Cezayirlioğlu 
ise can güvenliğinin olmadığını söyledi.
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Onto-Epistemik 
Sınırlar Dizisinde 
Hinterlandı ve 
Doğayı Düşünmek: 
Ekstraktivizmin Havza 
Bazlı ve Sınırötesi 
Etkileri

Sultan Gülsün

Yaşam alanlarının sömürgeleştirilmesiyle yapı-
landırılmaya başlanan sömürücü birikim tarzı 
o zamandan beri aşırılaşan kapitalizmin talep-
leri tarafından belirlendi. Bazı bölgeler birincil 
metaların çıkarılması ve üretimine yoğunlaşmış-
ken bir kısmı da doğayı ihraç ederek onu ithal 
edebileceği metalar halinde üretme rolünü üst-
lendi. Bu nedenle büyük miktarlardaki doğal 
varlıkları ortadan kaldıran faaliyetlere atıfta bu-
lunmak için ekstraktivizm terimini kullanaca-
ğız çünkü ekstraktivizm, madenler veya petrol 
ile sınırlı değildir; tarımda, ormancılıkta ve hat-
ta balıkçılıkta da mevcuttur. Büyük ölçekli ye-
raltından karbonu çıkarma nedeniyle ormanlar 
veya toprak verimliliği gibi birçok “yenilenebilir” 
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varlığın yenilenemez hale gelmesinden sorum-
ludur. Bunun nedeni; çıkarma hızının ortamın 
varlığı yenileyebildiği orandan çok daha yüksek 
olduğunda doğal varlığın tükenmesidir. Dola-
yısıyla mevcut çıkarma hızında, yenilenemeyen 
doğal varlıkların sorunları, yenilenebilir olsun 
veya olmasın tüm doğal varlıkların etkileşimini 
değiştirebilir. Bahsi geçen etkilerin eşliğinde de 
ekstraktif faaliyetlere dayalı sömürgeci ve yeni 
yağma ve mülk edinme mekanizması oluşmuş-
tur. Çevresel yıkım da ekstraktif kalkınmanın 
maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Maliyet 
durumu sorgulanmadığından dolayı bu yakla-
şımlar tarihsel analizden yoksundur ve altta ya-
tan temel problemlerle bağlantısı kurulmamak-
tadır. 

Doğal varlıkların uzaklaştırılmasındaki hacim ve 
yoğunluğa, teknolojik kullanımlara ve içinde tü-
ketilen enerji, su ve madde dengesine göre eks-
traktivizmler farklı dönemlere göre sıralanabilir. 
Bu şekilde, birinci ve ikinci nesil ekstraktivizm-
ler, esas olarak insan emeğine veya sınırlı tekno-
lojik donanıma dayanır. Günümüzde, üçüncü 
nesil ve dördüncü nesil ekstraktiflere ise yoğun 
işleme, daha yüksek hacimlerde ekstraksiyon 
elde etmek için enerji, su ve kimyasal gereksi-
nimler hakimdir. Açık ocak madenciliği üçün-
cü nesil ekstraktivizmine örnek olabilirken daha 
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da fazla enerji gerektiren fracking (hidrolik kı-
rılma) dördüncü nesil örneğidir. Gaz, petrol ve 
cevher madenciliği gibi neo-madencilik sektör-
leri, insan ve çevre haklarını ihlal etme ve yoksul 
ülkelerde oldukça tartışmalı siyasi ve ekonomik 
reformları destekleme konusunda korkunç bir 
üne de sahiptir. Aynı zamanda insan bedenle-
rini köle biçiminde ya da güvencesiz işçiler ola-
rak konumlandırmak istemektedir.   Örneğin, 
1998’de kapanan Montana’daki Beal Dağı Made-
ni’nde siyanür, komşu alabalık akıntılarını bes-
leyen yeraltı suyuna sızdı ve maden kapandıktan 
çok sonra bu akıntılarda siyanür ihlallerine ne-
den oldu. Çünkü altın madenciliğinde kullanı-
lan siyanür; karbon ve azottan oluşan kimyasal 
bir gruptur. Siyanür gazı ve basit siyanür tuzları 
(sodyum siyanür ve potasyum siyanür) gibi si-
yanür bileşikleri doğal olarak meydana gelebilir 
veya insan yapımı olabilir. Bunlar güçlü ve etki-
li zehirlerdir. Uzun bir süre boyunca az miktar-
da hidrojen siyanür - yani 6 ila 10 ppm  arasında- 
soluyan işçilerde nefes alma güçlükleri, göğüs 
ağrıları, kusma, kan değişiklikleri, baş ağrıları 
ve tiroid bezi büyümesi görülmektedir. Yüksek 
konsantrasyonlarda solumak ise ölüme neden 
olmaktadır. Hidrojen siyanür ve siyanür tuzla-
rı ile temas eden ciltte yaralar oluşmaktadır. Si-
yanürün  kullanım alanı çelik, elektrokaplama, 
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madencilik ve kimya endüstrileridir. Toprak ve 
sudaki siyanür; metal madenciliği süreçlerinden, 
kimya endüstrilerinden, demir-çelik fabrikala-
rından gelen deşarjlardan oluşur. Doğal çevrede 
kolaylıkla reaksiyona girmesine ve bozunmasına 
veya değişen stabilitelerde kompleksler ve tuzlar 
oluşturmasına rağmen, çok düşük konsantras-
yonlarda birçok canlı organizma için toksiktir. 
Canlılarda siyanür toksisitesi en yaygın olarak si-
yanür gazının solunmasından veya siyanür tuz-
larının yutulmasından kaynaklanır. Yeraltı suyu-
na siyanür dökülmesi uzun süre devam edebilir 
ve içme suyu akiferlerini kirletebilir. Siyanürle 
kirlenmiş yeraltı suyu, hidrolojik olarak birbiri-
ne bağlı komşu akarsuları da kirletebilir. 

Kirleticilerin doğrudan yeraltı sularına boşaltıl-
masını yasaklayan ve yüzey sularının iyi ekolo-
jik durumunun korunması gerektiğini maddele-
yen Maden Atıkları Direktifi; Macaristan ve Çek 
Cumhuriyeti gibi bazı AB üye ülkelerince siya-
nür liç işlemlerinin yasaklanması şeklinde niha-
yetlendirilmiştir.  Madencilikte siyanür kullanı-
mı hakkında Avrupa Parlamentosu’nun 5 Mayıs 
2010 tarihli genel yasak hakkındaki kararı aynı 
zamanda “son 25 yılda dünya çapında siyanür sı-
zıntılarını içeren 30’dan fazla büyük kaza mey-
dana geldi” ve “özellikle aşırı hava koşullarının, 
diğerlerinin yanı sıra ağır ve sık yağış olayları-
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nın artan insidansı dikkate alındığında, bu tür 
kazaların bir daha olmayacağına dair gerçek bir 
garanti yoktur” ifadelerine ek olarak  “siyanür 
madenciliği teknolojilerinin Türkiye’de kullanı-
mının tamamen yasaklanması gerekli” önerileri-
ni içermektedir.

Haklı bir önerme olmasının yanında öyle ki cev-
herlerin öğütülmesi ve düşük dereceli cevherle-
rin yığın liçi yoluyla ekstraksiyonu, yüksek kon-
santrasyonlarda toksik sodyum siyanür (NaCN), 
serbest siyanür ve metal-siyanür kompleksleri 
içeren milyonlarca litre alkali su döngüsünü ge-
rektirir. Bazı öğütme işlemleri, 150 ha ve daha 
büyük atık havuzlarıyla sonuçlanır. Cevher yığı-
nının düzleştirilmiş tepesi üzerine siyanür püs-
kürten veya damlayan yığın liç operasyonları, 
yüzey alanında yaklaşık 1 ha’lık çözelti işleme 
havuzları gerektirir. En yüksek NaCN konsant-
rasyonlarının bulunduğu yığınların tepesinde 
çeşitli boyutlarda su birikintileri oluşabilir. Çö-
zelti geri kazanım kanalları genellikle, bazıla-
rı açığa çıkabilen liç yığınlarının tabanında inşa 
edilir. Tüm bu siyanür içeren su kütleleri, uygun 
şekilde yönetilmezlerse yaban hayatı, özellikle 
göçmen su kuşları ve yarasalar için tehlikelidir. 
Siyanür çözeltilerinin nehirlere ve akarsulara ka-
zara dökülmesi, büyük miktarda balık ve diğer 
sucul biyota ölümlerine neden olur. 
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Maden açık ocaklarında sel baskınını önlemek 
ve toprağın büyük ölçekte hareket etmesini sağ-
lamak için genellikle yeraltı suyunun çekilme-
si ve sulama için kullanılması, hızlı infiltrasyon 
havzalarına deşarj edilmesi veya bazı durumlar-
da yüzey sularına deşarj edildiği görülür. Yeral-
tı suyu çekilmesinin olumsuz etkileri arasında 
yer altı suyu çekilmesinin 5 km yakınında obruk 

oluşumu; sulama, 
stok sulama ve di-
ğer su kullanım-
ları için mevcut 
su miktarını azal-
tılarak dere akış-
larının azalma-
sı; karasal yaban 
hayatı için azal-
tılmış taşıma ka-
pasitesi ile yaban 
hayatı için bitki 
örtüsünün azal-

tılması veya kaybı; yerli balıklar ve avları için su 
habitatının kaybı yer alır. Maden susuzlaştırma 
suyunun ve diğer suların ana su yollarına yüzey 
deşarjı, fazla miktarda arsenik, toplam çözün-
müş katı madde, bor, bakır, florür ve çinko içe-
rebilir. Madencilik faaliyetleri durduğunda ve su 
pompaları söküldüğünde, bu büyük açık ocaklar 
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yavaş yavaş suyla dolabilir ve göller oluşturabilir. 
Ocak göllerinin su kalitesi çevresel kirliliğe sebe-
biyet verir.

Fosil yakıt çıkarımının sağlıkla ilgili sonuçlarının 
küresel iklim değişikliğini yönlendirmede kes-
kin de bir rolü vardır: yanan kömür, gezegenin 
ısınmasına neden olan emisyonların üretilme-
sinde temel faktördür. Büyük ölçüde kömürden 
kaynaklanan iklim krizi; deniz seviyesinin yük-
selmesiyle artan sıcaklık anomalilerine, siklonlar 
ve fırtına dalgalanmalarına maruz kalmaya, vek-
törel hastalıkların artan bulaşma potansiyeline 
sahiptir. Değişen mevsimsel yağışlar yoluyla su 
temini ve gıda güvenliğine yönelik tehditler bu-
lundurur. Artan gıda ve su kaynaklı hastalıklar, 
özellikle temiz su temini ve sanitasyonun yeter-
siz olduğu ayrıca sel nedeniyle altyapının zarar 
gördüğü bölgelerde görülmeye başlar. Uzun sü-
reli kuraklık, suyu hijyen amaçlı kullanım için 
uzak bir ihtimal haline getirir ve mevcut sudaki 
patojen konsantrasyonlarını artırabilir. İklim kri-
zi kapsamındaki öncelikli hastalıklar zoonozlar 
(leptospirosis gibi hayvanlar tarafından bulaşan 
hastalıklar), solunum yolu hastalıkları (astım ve 
alerji dahil), psikososyal sağlıksızlık ve bulaşıcı 
olmayan (örneğin, daha az besleyici diyet, ithal 
ve işlenmiş gıdalara daha fazla bağımlılık ile iliş-
kili diyabet ve obezite) hastalıklardır. Ekstraktif 
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faaliyetlerin yoğunlukla etkilerine dahil olduğu 
iklim krizi bugünden başlayan yakın gelecekte 
çok daha büyük bir sağlık yükü potansiyeli, be-
lirli alanlarda yoğunlaşmış nüfus baskıları, yeter-
siz sağlık sistemleri ve sınırlı teknik kapasite ile 
görünür olmaya başlamıştır.

Zamanla farklı kılıklarda ortaya çıkan ekstrak-
tivizm; petrol ve madenciliğin bölge ekonomi-
lerinde, siyasi yapılar ve dinamiklerce “rant kol-
layıcı” uygulamalara ihtiyaç duyar. Karar alma 
sürecini yönlendiren otoriterlik kamu harcama-
larında ve isteğe bağlı gelir dağılımında orantısız 
bir artışa yol açar. Bu aynı zamanda pratikte nü-
fusun büyük çoğunluğunun yoksulluk içinde ya-
şadığı, hammadde bakımından zengin ülkelerin 
çelişkisini de açıklar. Ayrıca, topraklarında bu 
sömürücü faaliyetlerin gerçekleştiği topluluklar, 
her zaman bu tür kaynak sömürüsünden beri 
gelen bir dizi sosyal ve çevresel sorunun etkisine 
maruz kalmışlardır. Rant arayışı; üretim faaliye-
tini ve elbette toplumsal ilişkilerin geri kalanını 
belirler. Yerel toplulukların yerinden edilmesi, 
topluluk ilişkilerinde kopmalar, dünya görüşle-
rinin erozyonu, daha fazla suçla artan şiddet, fu-
huş, yolsuzluk ağları, kaçakçılık gibi çoklu sosyal 
etkiler; ticarette ve yerel üretimde kırılma, ücret 
gelirlerinde artan asimetriler vb. gibi ekonomik 
etkiler ekstraktivizmin sonuçlarını oluşturmak-
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tadır. Kuşkusuz, toplumsal ve çevresel etkileri 
yüksek ancak ihracat hedefi gibi koşulları karşı-
lamadıkları için çıkarımcı olarak kabul edilme-
yen doğal varlıklara el koymanın başka yolları da 
olduğu bilinmelidir. Tüm bunların çevresel etki-
leri ve toplumsal etkileri göz önüne alındığında 
şu anda gezegenin en ciddi çevre sorunlarını ya-
ratarak hinterland ve doğanın ekstraktif faaliyet-
lerce yönlendirilmesinde yaşamı hedef alan bir 
tahakküm projesi olduğu sonucuna varılmakta-
dır.
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Mısır Arap 
Cumhuriyeti ve İsrail 
Devleti ile AB Arasında 
Yapılan Fosil Gaz 
Mutabakatı Üzerine 
STK’lerin Ortak 
Bildirisi

Çev.: Ezgi Semiz

Avrupa Birliği (AB) şu an aktif bir şekilde Rus-
ya’nın gazından uzaklaşmaya çalışıyor çünkü 
Rusya’nın Ukrayna’ya olan illegal istilasını fi-
nanse etmeyi bırakmak istiyor. Bu AB’yi Yeniden 
İnşa Etme stratejisine ve diğer ülkelerden üye ül-
kelere gaz akışını arttırmak için eski ve yeni gaz 
tedarikçilerine uzanılmasına yol açtı.

Potansiyel gaz tedarikçilerinin uzun listesinin 
bir kısmı olarak AB, Mısır’ın Arap Cumhuriyeti 
ve İsrail Devleti ile bir Mutabakat Anlaşması im-
zalamaya niyetli olduğunu duyurdu.

Etkin bir şekilde AB’nin bir baskıcı rejimden di-
ğerine geçmesindeki iki yüzlülüğü duyuruyoruz. 
Rusya gazını almayı bırakmak kesinlikle başka 
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bir yerdeki şidde-
ti, ırkçılığı ve po-
litik baskıyı artır-
mamalı.

AB’nin Mısır ve İs-
rail ile Mutabakat 
Anlaşması teklifi-
ni derinden kını-
yoruz.

Legal ve kapsamlı 
bir İnsan Hakla-
rı İzleme Komi-
tesi raporu İsrail 
Devleti’nin Filis-

tinlilerle olan anlaşmasında insanlığa karşı ırkçı-
lık ve işkence suçu işlediği kararına vardı. O za-
mandan beri, Uluslararası Af Örgütü’nün Ocak 
2022 raporuyla ve BM Özel Sözcüsünün 2022 Ni-
san’ında işgal altındaki Filistin topraklarındaki 
(?) insan hakları üzerine olan raporuyla birlikte 
İsrail’in ırkçı bir devlet olduğu konusundaki fikir 
birliği büyüdü. İsrail’in önde gelen insan hakla-
rı örgütü, B’Tselem de İsrail’in Filistinlilere karşı 
ırkçılık suçu işlediği konusunda benzer bir so-
nuca ulaştı. Geçtiğimiz aylarda, işgal edilmiş Fi-
listin bölgesinde ve İsrail’de şiddet belirli bir bi-
çimde çoğaldı.
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Yahudi karşıtlığı dahil tüm ırkçılık türlerine ko-
şulsuz şartsız karşı olmaktan ve hepsini kına-
maktan vazgeçmiyoruz. İsrail’in işgali ve insan 
haklarını ihlal edişlerinin eleştirisinin Yahudi 
karşıtı düşmanlık ve yobazlıkla karıştırılmaması 
gerektiği konusunda onlarca ilerici Yahudi gruba 
katılıyoruz.

Mısır’ın Arap Cumhuriyeti; insan hakları savu-
nucularına, muhalefet politikacılarına, gazeteci-
lere, öğrencilere ve barışçıl protestoculara olan 
baskıları için tekrar tekrar uyarıldı. Onların pek 
çoğu keyfi bir şekilde acımasız koşullar altında 
gözaltına alındı, adaletsiz duruşmalar ardından 
hüküm giydirildi, işkence gördü, idam cezası 
aldı ya da ortadan kaybolmak zorunda bırakıldı.

İsrail ve Mısır’a kıyasla AB’nin Rusya rejimlerine 
uyguladığı çifte standarta dikkat çekmek istiyo-
ruz. Uyarıyoruz ki İsrail ile bir Mutabakat Anlaş-
ması imzalamak onun onlarca yıldır süren asga-
ri işgal sistemini ve ırkçılığını normalleştirir ve 
finansal açıdan destekler ve cezasızlığını devam 
ettirir. Benzer şekilde, Mısır’ı destekleyen AB re-
jimini normalleştirir ve temel insan haklarına 
olan baskısını güçlendirir.

AB’nin hızla Rusya’nın gazından uzaklaşma ve 
Rusya’nın rejimine olan finansal desteğini dur-
durmak konusundaki istekliliğini onaylıyoruz. 
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Bizim acilen fosil gaza olan toksik bağımlılığımı-
zı sonlandırmamız gerekiyor.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve verimli-
liği artırmak için sesleniyoruz, fosil gazın teda-
rikçilerini çeşitlendirmek için değil. Yenilerine 
girişmek yerine var olan anlaşmaları sınırlandır-
malıyız. Baskıcı rejimleri olan tüm ticaret sözleş-
melerini kınıyoruz. Aynı şekilde AB’nin de Mısır 
ve İsrail’le olan Mutabakat Anlaşmasını durdur-
masını istiyoruz.

Rusya gazına alternatif temiz çözümler zaten 
var, ve AB’yi onları kullanması için teşvik etme-
ye çalışıyoruz. AB’yi aktif bir şekilde adil geçişe 
toplu yatırımlar, yoksul ailelere enerji için toplu 
destek, elektrik ve ısınma için toplum temelli ye-
nilenebilir enerjiye büyük kamu yatırımları gibi 
köklü ve mantıklı enerji çözümleri keşfetmesi ve 
uygulaması için gayretlendiriyoruz. 
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İşgallere Karşı Doğayı 
Savunalım

Yaşam Uzun

Savaş tamtamları bir kez daha çalıyor. Zaten ne 
zaman sustu ki! Bu gürültü devletlerin “savaş 
hukuku” gereği bir savaş ilanı değil elbette, ül-
keler arası siyasi dinamiklerde fırsat yaratmak ve 
ülke içinde toplumu hizaya çekmek, hazırlamak 
için. Erdoğan, işte tam da böyle geçtiğimiz gün-
lerde yine bir MGK sonrası Suriye’nin kuzeyine 
bir işgal saldırısı daha planladığını açıkladı. 2015 
sonrası kesintisiz bir saldırı sürecine dönüşen bu 
bitmeyen savaşın tarihsel ve siyasi boyutunu de-
ğil de, işgal saldırılarının neden olduğu ekolojik 
yıkımın Türkiye’deki ekoloji örgütlerinin günde-
mine çok bariz bir şekilde girememesini ele ala-
cağız. Bu durumu aşmanın hem ekoloji örgütle-
rinin ilkesel tutumları -ekolojik yıkıma ve savaşa 
karşı tutum gibi- açısından hem de mücadelele-
rinin başarı çıtası -devletin, şirketlerin ekolojik 
suçlarını durdurma gücü, kapasitesi- açısından 
kritik olduğunu vurgulayacağız. İdeolojik ve si-
yasi ayrışmalar bir kenara, ekoloji mücadelesi-
nin kendisinin örgütlenmesinin önündeki engel 
olan devletin faşist karakteri ve politik özgürlük 
yoksunluğu, ancak tüm toplumsal mücadeleler 
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devlet iktidarını hedef alan bir stratejide bir ara-
ya geldiğinde aşılabileceğinden ekoloji örgütleri 
için sömürgeci savaş gündemi hem nesnel olarak 
hep var olacak hem de kendi sınırlarını aşması 
için dahil olması zorunlu olan bir konu olacak-
tır.

Yine geçerken değinmeli: Kimi yeşil ve liberal 
ekolojik kesimlerde militarizme, savaşın her tür-
lüsüne karşı olmak “en insani” tutum olarak sa-
vunulur. Haklı ve haksız savaş ayrımı yapmayan 
bu yüzeysel yaklaşım ise çoğu zaman siyaset dışı 
kalmayı, savaşın ezilen tarafında olanlarla da-
yanışmanın örülememesini ve ekosistemlerdeki 
yıkımın gerçek sorumluların hedef alınmasında 
muğlaklığı getirir.

Marksistler savaşa kategorik olarak karşı değil-
dirler. Savaşın taraflarına, meşruluğuna bakarlar. 
Sınıf savaşımının bir aşaması elbette bildiğimiz 
anlamda savaşa evrilebilir ve bu ezilen/sömürü-
len sınıfın, egemen/sömürgen sınıfa karşı savaşı 
olarak haklı ve meşru bir savaştır. Bir ulusun ko-
lektif siyasi örgütlenmesi anlamında kendi dev-
letini kurma hakkından başka anlam taşımayan 
kendi kaderini tayin hakkının engellenmesine, 
dahası bu ulusun bireysel ve kültürel haklarının 
dahi yok sayılması ve asimile edilmesine, yaşa-
dıkları bölgedeki ekosistemlerin yağmalanma-
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sı ve askeri işgallere maruz bırakılmasına, do-
ğal varlıkların yanı sıra bu ulusun emekçilerinin 
ucuz iş gücü olarak sömürülmesine karşı yürü-
tülen ezilen ulusun sömürgecilik karşıtı sava-
şı da meşru ve haklı bir savaştır. Marksistler bu 
savaşları yalnızca desteklemezler, bizzat örgüt-
lerler, ulus devletler olarak örgütlenen kapitalist 
sınıfın bu zor aygıtını dağıtmak için mücadele 
yürütürler, o ezilen ulustan değillerse ulusal kur-
tuluş mücadelelerine enternasyonalistler olarak 
katılırlar. Dahası, emperyalist devletlerin kapi-
talist rekabetinin kaçınılmaz sonucu olarak bu-
günkü Ukrayna savaşı gibi giriştikleri bölgesel ve 
dünyasal paylaşım savaşları karşısında da taraf-
sız kalmazlar, bu savaşı kendi egemenlerine yö-
nelterek ülkedeki kapitalist sınıfa karşı bir iç sa-
vaşa evriltmeye çalışırlar.

Bugün Türkiye, Filistin ve Batı Sahra’daki gibi ya 
da daha farklı içeriklerle de olsa Hindistan, Fi-
lipinler, ve Kolombiya’daki gibi çok uzun yıllara 
yayılan savaş gerçekliği, bir yanda her türlü mad-
di imkanı, emperyalist tekellerle ilişkileri, ideo-
lojik propaganda araçları olan devlet iktidarları-
nın, diğer yanda toplumsal çelişkilerden doğmuş 
ve kısıtlı imkanlarla, dayanışmayla ve büyük ka-
yıplarla yürüyen halk hareketlerinin olduğu aşı-
rı güç dengesizliği içinde sürüyor. Bu aşırı eşit-
siz güçlere rağmen toplumsal çelişkiler çözülme 
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yoluna girmediği sürece askeri açıdan bir “yeni-
şememe” hali, uzayan acılara, doğal yıkımının 
süreklileşmesine, coğrafyaların insansızlaştırıl-
masına neden oluyor. Yani, savaşın bu süreğen-
liği bu coğrafyaların kaderi değil, kapitalist top-
lumsal çelişkilerin sonucu gelişir. Savaş karşıtı 
mücadele tam da bu nedenle ezilen, sömürülen-
lerin taleplerinin sahiplenilmesiyle iç içe olan si-
yasi bir mücadeledir. Savaşın gerçekten durdu-
rulması da savaş karşıtlığının, barış talebinin işte 
bu siyasi ve gerçek toplumsal nedenlerle içerik-
lendirilmesiyle mümkün olabilir.

Bu ilkesel yaklaşımlarda derinleşmek önem-
li; ancak şimdi biraz daha bölgemizdeki tarih-
sel ve güncel gerçekliğimize gelelim. Son hafta-
ların, hatta son yılların temel gündemlerinden 
birisi olan mülteci sorunu da savaş gündemiyle 
iç içe. İklim krizi kaynaklı kuraklık, tarım ve ya-
şam alanların kullanılamaz hale gelmesiyle göç 
etmek zorunda kalan yüz binlerce iklim mül-
tecisi önümüzdeki yılların belirleyici bir tema-
sı olmayı sürdürecek. Bölgemiz özelinde ise şu 
an yaşanan mülteci sorunu tamamen, halkların 
düşmanı emperyalist ve bölgesel sömürgeci dev-
letler ile ışid benzeri gerici çetelerin yürüttüğü 
savaşlardan kaynaklanıyor. Türkiye devletinin 
Kürdistan ile kurduğu ilişkinin nasıl sömürge-
ci bir temele dayandığının işaretlerinden birini 
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burada da görebiliriz. Devletin imzaladığı söz-
leşmelere göre sadece kendi batısındaki ülkeler-
den gelen insanlar mülteci statüsü elde ederken 
doğudan gelenler için -örneğin son 10 yıldır Su-
riye’den- sığınmacı ya da özel koruma statüleri 
söz konusu. Savaşla doğası mahvolmuş yerler-
den gelerek Türkiye işçi sınıfının parçası olmuş 
bu insanlar için yapılan geri dönüş tartışmasının 
sınıfsal bağlamının ötesinde bu tür sömürgeci 
bir bakış açısının olduğu da unutulmamalı. İçiş-
leri Bakanı’nın ucuz iş gücü nedeniyle özellikle 
MÜSİAD’da temsil edilen orta ve yeni büyüyen 
kapitalist “patronlar mültecileri geri gönderme-
mizi istemiyor” itirafı benzer şekilde sermayenin 
mülteciler üzerinden sömürgeci işgallere yakla-
şımını gösteriyor.
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Savaş, dağları, ovaları, akarsuları askeri mühim-
matlarla yakıyor, insanlar dahil binlerce hayvan 
ve bitkiyi öldürüyor, kimyasal kirlilikle zehirli-
yor, ekosistemlerdeki direnci kırıyor, biyoçeşit-
liliği yerle bir ediyor. İnsanlar zorunlu göçe ma-
ruz kalarak kültürlerini geride bırakıyor, alışık 
olmadıkları yeni doğal şartlara ayak uydurmaya 
çalışıyorlar. Kürdistan’ın da doğal varlıkları uzun 
yıllardır bu şekilde yok edildiği gibi daha kolay 

yağmalanır hale getirildi. Fırat ve Dicle başta ol-
mak üzere yapılan dev barajlar hem geniş alan-
ları sular altında bırakırken hem de tarımın en-
düstriyelleşmesinin yolunu döşedi. Daha sonraki 
dönemde ise barajlar, devletin karakollarıyla bir-
likte planlanarak tüm bir coğrafyaya “güvenlik” 
gerekçesiyle şekil vermenin bir aracı haline gel-
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di. Geçtiğimiz yıllardaki gibi Muğla’daki, Antal-
ya’daki orman yangınlarda tartışılan, yangın sön-
dürme uçaklarının neden kalkmadığı olurken 
Dersim’deki orman yangınlarında tartışılan, or-
dunun yaptığı operasyonun içeriği oldu. Yine ge-
çen günlerde Şırnak’ta yüzlerce tırla günde 1500’e 
varan ağacın kesilip taşındığı fotoğraflarla yan-
sıyan, korucular öncülüğünde -ve son yıllarda, 
devletin cihatçı çetelerle açığa çıkan işbirliğiy-
le- “sınır ötesi operasyonlar” öncesi ve süresince 
sürdürülen yoğun ağaç kesimi, kesilen ağaçların 
kamyonlarla Anadolu kentlerine taşınarak bu-
rada mobilya sektörüne ucuz ham madde olarak 
sunulması tipik bir sömürge ganimeti mantığı-
nın göstergesi oldu. Bunun bir diğer örneği yine, 
Afrin, Cerablus, Serekaniye gibi kentlerin işgali 
sonrası Türkiye’ye getirilen zeytin yağı, sabun ve 
tahıllar oldu. Zeytinliklerin ve küçük köylülüğün 
tasfiyesi daha kapsamlı bir kapitalist dönüşü-
mün parçası olmakla birlikte özellikle Ege Böl-
gesi’ndeki zeytinliklerin son birkaç yıldır bu ka-
dar pervasızca kesilebilmesi, talanı, bu ganimet 
sayesinde telafi edilen zeytin sayesinde olmakta-
dır. Bazı markaların ihraç zeytin yağları üzerinde 
artık bizzat Afrin’den getirildiği yazıyor.

Bu sayede şirketler kârlarını sürdürürken şove-
nizm ve milliyetçilik propagandasıyla kuşatılan 
halkın -örneğin zeytinlikler için- ekoloji dire-
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nişleri de “milli birlik ve beraberliğin” kurba-
nı oluyor. Bunca ekonomik kriz boyunca ikti-
dar politikalarını şu ya da bu yönüyle her fırsatta 
eleştiren Türkiye kapitalist sınıfının başlıca ku-
rumlarından TÜSİAD’ın konu işgal olduğunda 
iktidarı sonuna kadar desteklemesi bundandır. 
“Bir kurşun kaç para biliyor musunuz?” sorusu 
ilk bakışta bir itiraf gibi görünmekle birlikte kış-
kırtılan milliyetçiliğin, ırkçılığın iktidarın işçi sı-
nıfını kontrol altında tutabilmesinin de bir yolu 
olduğunu gösteriyor elbette. Kapitalist sınıfın çı-
karlarının temsilcisi olan “muhalefetteki” diğer 
siyasi partilerin işgal ve savaş karşısındaki rezil 
tutumları da sınıfsal temsilleri gereği yıllardır 
meclisteki her tezkerede, devlet-halk çelişkisin-
de devlet zorunun sürekli meşrulaştırılmasında 
gözler önündedir. İçi boş, kof bir iktidar ve “tek 
adam” karşıtlığının altında sömürgecilikte, iş-
galde ortaklaşılan kapitalist sınıf çıkarları var-
dır. Kürdistan’a düşen her bomba, sıkılan her 
kurşun Türkiye’deki işçi sınıfının fabrikalardaki, 
evlerdeki, okullardaki baskı ve sömürüsü üze-
rinden karşılanıyor. Boğazımızdan geçmeyen 
lokma Kürdistan’da evlere, doğaya düşen bom-
baya dönüşüyor. Yoksulluk, sefalet, toplumsal 
çürüme bu sömürgeci savaşın estirdiği ırkçı mil-
liyetçi rüzgarların altında pekişiyor.

Bugün büyük tehditlerle duyurulan Münbiç ve 
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Tel Rifat’a yönelik yeni işgal saldırısına ve ge-
nel olarak son yıllardaki işgallere, sözel bir savaş 
karşıtlığı tutumu beyanının ötesinde eylemli bir 
şekilde karşı çıkmak ekoloji hareketinin kendini 
halkın siyasal bir gücü örgütlemesinin en önem-
li durağı ve eşiğidir. Nasıl ki ekolojistler olarak 
Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de fosil yakıt ara-
ma bahanesiyle eşiğine gelinen savaşa karşı dur-
mak gerekiyorduysa bugün bir kez daha savaş, 
yanı başımızda bile değil evimizin içindeyken, 
sessizliğe bürünmek o kurtulmak için büyük öz-
lem duyulduğu söylenen “tek adam rejimi”nin 
istekleri doğrultusunda hareket etmek demek 
olacaktır.

Denebilir ki, savaş karşıtlığı konusunda kafa ka-
rışıklığı ya da şovenizm aşılsa bile ağzını aça-
nı devlet sopasıyla dövüyorlar, bu bedeli göğüs-
leyecek bir örgütlülüğümüz, gücümüz yok. Bu 
yaklaşım, daha baştan yenilgiyi kabul etmiş; güç 
ilişkilerinin dinamik olduğunu, değişebileceği-
ni unutan; küçük örgütlü gücün büyük toplum-
sal dinamikleri tetikleyebileceğini görmeyen; 
“bedel” olarak algılanan şeyin ise mücadelenin 
kendisi olduğunu anlamayan - ya da daha önce-
ki tutumlardaki ürkekliğin ekoloji mücadelesi-
nin yenilgilerinin nedenlerinden biri olduğunu 
da görmeyen - bir yaklaşımdır. O sopa zaten biz 
ezilenlerin kafasına günübirlik inmektedir, Kür-
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distan’da ise mermi ve bombayla katliamlar ola-
rak gelmektedir.

Bir özgürlük isyanı olan Gezi’nin nasıl başladı-
ğını, nasıl her yere yayıldığını, nasıl milyonlara 
ulaştığını bu Haziran ayı içinde bir kez daha ha-
tırladık. Üç beş ağaçta simgelenen o karşı koyu-
şun, o öfke patlamasının tüm dinamikleri bugün 
hâlâ canlı ve taze. Ne Gezi’yi yaşayanlar tüm ya-
şam enerjilerini orada tüketti, ne de yeni nesil 
bu mücadelenin hafızasından yoksun. Popüler 
dizi Gibi’den Feyyaz Yiğit’in bir videosunda de-
diği gibi “herkesin cebinde bir telefon, açar ba-
karız.” Sokağa nasıl çıkmışız, polisle nasıl yüz-
leşmişiz, nasıl barikat kurmuşuz. Kürt halkının 
ve Türkiyeli işçi sınıfı ve ezilenlerin bir araya gel-
diği ve Gezi’nin dalgasıyla büyüyen HDK ve HDP 
gibi siyasal yapıların etrafında yürütülen müca-
delenin ne kadar sonuç alıcı olduğu, iktidarı ye-
nilgiye uğrattığımız 7 Haziran 2015’te görüldü. 
O tarihten sonraki 7 yıl işte, iktidarın bu yenil-
giye karşı verdiği faşist tepki üzerinden şekil-
lendi. Buna rağmen toplumsal direnişler, kadın, 
gençlik, ekoloji mücadeleleri durmadı, her şeye 
rağmen yenilmedi, örgütlülük gerilediyse de ta-
mamen dağılmadı. Bu her bir toplumsal müca-
dele alanı toplamda hepimizin bir özsavunması 
olarak işlev gördü. Yani, moral bozmaya ve ka-
ramsarlığa değil, elimizdeki potansiyelin gücünü 
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görmeye ihtiyacımız var. Geleceğimiz bu potan-
siyeli gerçekleştirmemize ve ezilen ulusun, yağ-
malanan doğanın, yok edilen türlerin kurtuluşu-
nu birleşik bir mücadeleyle sağlamamıza bağlı.
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Emek ve Ekoloji 
Bağlarını Yeniden 
Düşünmek: 
“Yavaş Şiddet”, 
Çevresel ve Mesleki 
Hastalıklar

Zeynel Gül

Bu kısa değerlendirmede mesleki ve çevresel 
hastalıklar üzerinden emek ve ekoloji hareket-
lerinin etkileşiminin sınırlarını yoklamaya ça-
lışacağım. Söz konusu karşılıklı etkileşimi bu 
hareketlerin kuramsal alet çantasında sıklık-
la başvurulan iki kavramla ele alabiliriz. Birin-
ci kavram olan ‘ağır-yavaş-süreğen şiddet’ (slow 
violence), çevreye saçılan nükleer ve endüstri-
yel atıklara bağlı, ortaya çıkması ve etkileri uzun 
yıllara yayılan çevresel hastalıklara odaklanıyor. 
Yazının ilk bölümünde açmaya çalıştığım ‘yavaş 
şiddet’ kavramının, genellikle kriz ve olağanüs-
tü zamanlara endeksli şiddet biçimlerine odak-
lanan emek hareketinin de görüş açısına girme-
si gerektiğini iddia ediyorum. İkinci kavram ise 
emek hareketinin sıklıkla başvurduğu ilksel bi-
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rikim kavramı. İlksel birikimin mülksüzleştir-
me süreçlerine karşı yoksul emekçi hareketlerin 
müdahalesi ile yükseltilen insan yaşamının ka-
pitalizm tarafından sömürgeleştirilmesine karşı 
set çeken ahlakileştirme ve yasalaştırma süreçle-
rinin ekolojik hareketlere ne ölçüde seslenebile-
ceğini inceleyeceğim.

Kapitalizmin sadece mevcut ana çağırma, her 
daim empoze ettiği tarihsizlik ve geleceksizlik 
olarak her şeyi ‘sonsuz şimdiye’ hapsetme arzu-
suna karşı mücadele konusu ettiğimiz şeyleri 
tarihselleştirmekle mükellefiz. Bu anlamda ka-
pitalist üretim yordamını sadece şimdiyi yarala-
yan bir organizasyon olarak kavrayamayız. ‘Yavaş 
Şiddet ve Yoksulların Çevreciliği [Slow Violence 
and the Environmentalism of the Poor]’ kitabın-
da Rob Nixon, çevresel felaketlere şiddetin alışı-
lagelmiş formlarını eleştirerek öznesi belli, tek 
bir ana sıkıştırılmış şiddet türü yerine, zaman ve 
mekana yayılan, aşındırıcı, sansasyonel olma-
yan şiddet biçimleri olarak bakmayı önerir. Ör-
nek verecek olursak, mesela tarımda çok yoğun 
bir şekilde kullanılan böcek ilaçları olan DDT’ler 
doğaya karışmakta, başta meme kanseri olmak 
üzere birçok kanser olgusunun görülme sıklığı-
nı artırmaktadır. İkinci bir örnekle, klasik pet-
rol-gaz çıkarma yöntemleri yerine son yıllarda 
kullanılmaya başlayan ve binlerce ton suyla ka-



38

rıştırılan zehirli kimyasalların hidrolik sistem-
lerle toprağın altına pompalanmasına dayanan 
endüstriyel etkinlikler içme suları yoluyla insan-
larda ve hayvanlarda kanser, böbrek hastalıkları, 
sakatlıklar gibi geri döndürülmez hasarlar bırak-
maktadır. Yine geçtiğimiz yıl Japonya hüküme-
tinin Fukushima felaketinden sonra biriktirilen 
milyarlarca ton nükleer atık içeren suyu okya-
nusa boşaltmasının gelecek nesillerdeki etkile-
rini tam anlamıyla ölçmek neredeyse imkansız. 
Türkiye’de Onur Hamzaoğlu’nun ortaya çıkar-
dığı Dilovası sanayi atıkları, İngiltere’den getiri-
lip çevreye saçılan plastik ve diğer kimyasallarla 
dolu çöp atıklarının bu bölgelerdeki insan haya-
tını uzun yıllar tehdit edeceği malum.  Bu yavaş 
şiddet biçiminin örneklerini çoğaltmak müm-
kün. Bu durumların hepsindeki ortak nokta şu-
dur: yavaş şiddet aracılığı ile kapitalizm aslında 
neden-sonuç ilişkilerini ortadan kaldırmakta, 
bedenlere ve doğaya yapılanların sorumluluğu-
nu üzerinden atmaktadır. Türkiye’de hastane ve 
mahkemeler üzerinden takip etmeye çalıştığım 
meslek hastalıkları örneğinde de benzer meka-
nizmaların işlediğini söylemek mümkün. Kot 
kumlama, seramik, metal, mermer ocakları, ma-
denlerde yaygın olan kronik silikosiz hastalığı-
nın ortaya çıkması toza maruziyete bağlı olarak 
5 yıldan 20 yıla kadar uzayabilmektedir. Maa-
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lesef çoğunlukla somut semptomlar üretmeyen 
bu rahatsızlığı insanlar emekliliklerinde ve hat-
ta kimi örneklerde ölümlerinde yapılan otopsiler 
aracılığıyla öğrenebilmektedir. Dahası güvence-
siz emek koşulları da göz önünde tutulduğunda 
bir işçi 4-5 farklı fabrikada çalışmış olabiliyor. İş-
çiler hak arama mücadelesine giriştiklerinde -ki 
belirttiğim gibi eğer bir semptom yoksa bu hak 
arama mücadelesi gerçekleşmiyor bile- neden 
sonuç ilişkisini kurmaları hayli güç oluyor. Bir iş 
müfettişiyle yaptığım görüşme sırasında anlat-
tıkları da bu yavaş şiddet biçiminin görünürlüğü 
nasıl ortadan kaldırdığını çarpıcı şekilde anla-
tıyor. İş müfettişinin dediği üzere, asbestli ham 
maddelerlerin kullanımıyla eternit çatı malze-
meleri üreten fabrika Kocaeli’nin Karamürsel il-
çesinde 1990ların başına kadar işletilmiş ve daha 
sonra kapatılmış. Müfettişe göre şu anda bu işçi-
lerin büyük çoğunluğu asbeste bağlı akciğer zarı 
kanserinden muzdaripler ve fakat meslek has-
talığından haberdar edilmedikleri için muhte-
melen hastalıklarının nedenlerini işlerine bağ-
layamıyorlar. Müfettişin ifadesi ile ‘Çevresinde 
de büyük ihtimalle kötüydü, öksürüyordu, öldü 
şeklinde tanımlanıyor... Nerede o işçiler? Büyük 
ihtimalle Gölcük, Karamülsel köylerinde ömrü-
nün son günlerini yaşıyor.’. Sahi kim öldürüyor 
bu işçileri? Ne öldürüyor? Bu sorulara yanıt ara-
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mak ve çevresel hareketlerde olduğu gibi, ‘sessiz 
katil’ olarak anılan silikosiz gibi meslek hastalık-
larının yavaş şiddetini düşünmek bize emek mü-
cadelesinin maalesef çoğunlukla arka planına 
itilen önemli bir kara sayfasıyla yüz yüze bıraka-
caktır.

II

Peki, ekoloji hareketi için Antik Yunan mitlerin-
de ki iki yüzlü Janus tanrısının diğer yüzü gibi 
sayılabilecek emek hareketi ne söyleyebilir? Bu 
noktada işçi sınıfı mücadelesinin hem emeğin 
ve doğanın sömürgeleştirilmesi süreçlerini içe-
ren ilksel birikimin sonsuz yayılmasını, hem de 
bu sömürgeleştirmenin yarattığı yabancılaşmayı 
engellemek için geliştirdiği araçlara bakabiliriz. 
Bu araçlar arasından da özellikle emek ilişkisinin 
ahlakileştirilmesi ve koruyucu yasalar yoluyla 
düzenlenmesinin ekolojik hareket için ilham ve-
rici yönler önerebileceği düşüncesindeyim. Bu-
nun nasıl olabileceğini tartışmadan evvel emek 
hareketinin ortaya koyduğu ilksel birikim ve ya-
bancılaşma kavramlarını kısaca bir hatırlayalım.

Marx için ilksel birikim kavramının iki tarafı, 
emeğin ve doğanın (ve diğer ulusların) yıkımı 
birbiriyle diyalektik bir ilişki içerisindedir.  Ser-
maye ve emeğin bu gerilimini Jason Read’in ge-
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liştirdiği iç sömürgeleştirme ve dış sömürgeleş-
tirme ayrımlarıyla da düşünebiliriz. Read (2003) 
ilksel birikimin bir an değil, devam etmekte olan 
bir süreç olduğunu vurgulamak için ortaya attığı 
bu ayrıştırmada dış sömürgeleştirmeyi sermaye-
nin başka mekanlara yayılması; iç sömürgeleş-
tirmeyi de dış sömürgenin yanı sıra ‘kapitalist 
toplum içerisinde varoluşun metalaşmaya veya 
sömürüye tabi olmadan kalmış katmanlarının 
sömürgeleştirmesi’ olarak tanımlıyor (s.51). Fa-
kat bu ilişkinin ‘yanı sıralıktan’ öte iç içe geçmiş 
bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslın-
da günümüz kapitalizm koşullarında dışta sö-
mürgenin koşulu içsel sömürgedir. Yani emek 
etkinliği olmadan kapitalist imparatorluğun sö-
mürgeyi yeniden üretmesinin imkanı yoktur. Dış 
sömürgeyi, başka ulusların sömürülmesinin ya-
nında bir de doğanın sömürüsü olarak düşün-
düğümüzde bu daha da belirgin hale gelecektir. 
Somut bir örnekle, doğanın sömürüsü ve yıkımı 
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aracılığı ile ikinci bir doğa olan yerleşim alan-
ları, organize sanayi bölgeleri, havalimanları ve 
konutlar inşa edilebilmektedir. Bu inşa insanın 
kendi etkinliği ile kendi gezegenini yok etme 
pahasına da olsa! Bu yüzden bu denklemde ko-
şulsuzca emeğin kutsallığını savunmak aslında 
bu paradoksun devam etmesine dair bir açmazı 
önümüze koyuyor . İnsan ihtiyacının söylemsel 
ve toplumsal üretimi daha fazlasına, daha şıkı-
na, daha hızlısına işaret ettikçe bu açmaz daha 
da derinleşiyor. Doğaya dönüş, eko-sosyalizm, 
eko-anarşizm veya  küçülme gibi hareketlerin 
farklı programlarla önerdiği rotalar bizi tam da 
bu açmazın derinleştirilmemesine davet ediyor1. 

İnsanın kendi emeği ile kendini ve gezegeni-
ni yok etme kapasitesi bizi Marx’ın ortaya attığı 
başka bir güçlü kavrama, yabancılaşmaya geti-
riyor. Bu yabancılaşmanın bedensel ve çevresel 
yabancılaşma şeklinde ayrı ayrı ele alınabilir. Be-
densel yabancılaşma yukarıda da değinildiği gibi 
bedenin tanınamaz halde sakatlanması, kendi 
etkinliğini tanınmayacak şekilde algılamasıdır. 
Modern insanın Kafka’nın böceğe dönüşen Gre-
gor Samsa’yı anlattığı hikayesinde olduğu gibi 
kendi türü ve kendi etkinliğine yabancılaşan bir 
varoluşu... İşçilerin bedenlerine giren kimyasal-
1  Her ne kadar açmazı örneğin özel mülkiyetin ve mira-
sın ‘küçülme olmadığı’ durumda ne yapılacağı  sorusu gibi 
belli açılardan çözümsüz bıraksa da.
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lar, radyasyon, silika tozu ile adeta bir sayborga, 
bilinmeyen bir makineye dönüşmüş olması, be-
densel ruhsal bütünlüğünün parçalanması, hatta 
kendi emek etkinliğinin kendi bedenini yıkma-
sı. Daha da ötesi takip ettiğim işçi hikayelerin-
den anladığım, meslek hastalığı tanısı aldıkları 
zaman başka hiçbir yerde iş bulamamaktadırlar. 
Yani bir nevi bedenin yıkımının üstüne ekstra 
bir yıkım daha yaşamaktadırlar. Çevresel yaban-
cılaşmanın yakıcılığı ise  petrole bulanmış deniz 
hayvanları, insan eliyle yok edilen ve yakılan or-
manlar, veya geçtiğimiz yıl Tuz gölü kenarında 
‘vahşi sulama’ nedeniyle ölüme mahkum edilen 
5 binden fazla pelikan yavrusu üzerinden düşü-
nülebilir.  Nükleer felaketlerle insansızlaştırılan 
bölgeler, genetiği değiştirilmiş hayvanlar ve bit-
kiler bu minvalde akla getirilebilir. Ekolojik ha-
reketlerin sıklıkla vurgu yaptığı bu son gruptaki 
örnekler aslında bedensel yabancılaşma ile çev-
resel yabancılaşmanın her daim birbiriyle ilişki 
içinde olduğunu da göstermektedir.

Bu karamsar tabloda emeğin sömürülmesinin 
sınırlarının sermaye ve işçi sınıfı arasındaki mü-
cadele üzerinden geliştiğine dair Marksist ar-
güman kimi can simitleri sunmaktadır. Marks 
Kapital’de emeğin hem imkanlar açan hem de 
yaralayan bir etkinlik olduğu, ve aslında diyalek-
tik anlamda kapitalist sömürü düzeninin  işçinin 



44

bedeninin bir sonraki iş günü için yenilenme-
si ile işçi bedeninin sömürüsü arasında sürek-
li bir denge kurmaya zorlandığını incelikle for-
müle eder. Kapital’in daha keskin cümleleri ile: 
‘Fiziksel sınırlar dışında, iş gününün uzatılma-
sının önünde manevi sınırlar bulunur. İşçinin, 
genişlik ve sayıları genel uygarlık düzeyi ile be-
lirlenen ruhsal ve toplumsal ihtiyaçlarını gidere-
bilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 
iş günündeki değişmeler, fiziksel ve toplumsal 
sınırlara tabidir’ (229-30). Manevi sınırlar dahi-
lindekiler bir tarafta politik ve ekonomik müca-
delelerse, diğer tarafta emek ilişkisinin ahlaki-
leştirilmesi ve yasalaştırılmasıdır. Ahlakileştirme 
derken E.P. Thompson’ın ‘ahlaki ekonomi’ tanı-
mına başvurup toplumsal ya da bireysel kamu-
laştırma edimleri aracılığıyla  adil olmayan mülk 
ilişkilerinin sabote edilmesi anlarını düşünebili-
riz. Yine çocuk emeğinin gaspına karşı toplum-
sal tepkileri, iş cinayetlerine karşı örgütlenen 
dayanışma ilişkilerini de ahlaki bir isyan olarak 
algılayabiliriz. Yahut daha adil ücretler ve ça-
lışma koşulları için mücadele eden Temiz Giysi 
Kampanyası gibi oluşumların adil/etik ürünlere 
teşviki de belli ölçülerden ahlakileştirme çabala-
rının parçasıdır. 

Paralel bir diğer mücadele alanı olarak iş huku-
kunu aklımıza getirelim. Marx Kapital’de yasa-



45

nın çifte bir anlamına işaret eder. Bir tarafta -ve 
bu anlamının Kapital’de ve Peter Linebaugh gibi 
ilksel birikim tarihçilerinde daha baskın oldu-
ğunu ifade etmeliyim- yasa ve fabrika disiplini 
ilksel birikimin şiddetinin yeni şekillerde ifade-
sinden başka bir şey değildir. Öyle ki ‘köle gü-
dücülerinin kırbaçlarının yerini (fabrikada) göz-
cülerin ceza kitabı’ almıştır (1890 [2010]: s. 406). 
Yasanın diğer anlamında ise ahlakileştirme ile 
paralel olarak toplumsal mücadeleler karşısın-
da devletin işçiyi koruyucu ve kollayıcı adımlara 
zorlanması işlevi vardır. Marx’ın 8 saat iş gücü-
nün adım adım norm ve yasa haline gelmesini 
anlattığı Kapital’in sekizinci bölümü, iş günü ya-
salarının toplumsal mücadelenin bir ürünü ol-
duğunu gösterir. Yani yasayı olmuş bitmiş, ön-
ceden belirlenmiş, sabit kurallar bütünü olarak 
kavramaz Marx. Daha güncel örneklerle 2000li 
yıllarda kot kumlama atölyelerinde silikosiz olan 
birçok işçinin geçici bir yasa ile kayıt dışı iken 
SGK tarafından ‘kaydedilmesi’ ve emekliye ay-
rılması, ya da Soma katliamı sonrası toplumsal 
tepkileri soğurmak için madenlerde ücret ve ko-
şulların yönetmelikler iyileştirilmesi yasanın bu 
ahlakileştirme ile paralel tarafına işaret etmek-
tedir. E.P. Thompson, Whigs and Hunters kita-
bında bize benzer bir bakış açısı sunar. Yasayı 
‘koşulsuz bir insan yaratımı’ olarak tanımlayan 
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Thompson, yasa altına gizlenen sömürü ilişki-
lerinin gözardı edilemeyeceğini söylemekle bir-
likte, yasayı sadece bu şekilde görmenin hem 
iktidar ve sermaye sahiplerinin sınırsız hareket-
lerinin yolunu açacağını, hem de -iş günü yasası 
tarihinde olduğu gibi – yasanın oluşması için ve-
rilen mücadelelerin hafızasının silinmesi riskini 
getirdiğini belirtir (1975: s. 276).  Karl Polanyi de 
benzer şekilde ‘çifte hareket’ kavramı ile sonsuz 
piyasalaşmaya karşı iş yasalarının bir fren nite-
liği taşıdığını söyler. Benim bu yazı için ayrılan 
kısıtlı alanda yasaya dair altını çizmek istediğim 
anlamın bu koruyucu anlamı olduğu sanırım 
bu noktada açık olsa gerek. Ve yasanın bu ikin-
ci anlamı, yani toplumsal mücadelelerle birle-
şen koruyucu anlamı iklim krizi gibi konularda 
şimdiki ve gelecek nesilleri korumak için muaz-
zam bir işlev görebilir. Nasıl ki sekiz saat iş günü 
için verilen mücadeleler günümüz işçi sınıfının 
önemli bir kazanımı ise, iklim adaleti için de ya-
sal mevzuatlar ve mahkemeler bir mücadele ala-
nı yapılabilir. Zira Bolivya, Filipinler, Avustralya, 
Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Norveç gibi 
birçok yerde iklim değişikliğine karşı halihazırda 
davalar açılmış durumda. 

Toparlayacak olursak, bu kısa değerlendirme-
de ekoloji ve emek hareketlerinin hayal gücünü 
birbirlerine ve tarihlerine bakarak genişletme 
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potansiyeli olduğunu göstermeye çalıştım. İlk 
kısımda ‘yavaş şiddet’ kavramı üzerinden iddia 
ettiğim gibi, ekoloji hareketi emek hareketine 
kapitalizmin bedenler üzerindeki şiddetini dü-
şünmek için yeni pencereler sunabilir. İkinci kı-
sımda ise emek hareketinin sıklıkla başvurduğu 
ilksel birikim, yabancılaşma, ahlakileştirme ve 
yasallaştırma süreçlerinin ekoloji hareketine dö-
nük önermelerini düşünmeye gayret ettim.  Kim 
bilir, belki de tuhaf bir şekilde, kriz odaklı bakış 
açısı ve şiddet algısı ahlakileştirme ve yasallaştır-
ma konusundaki çabalarımıza ket vuruyordur. 
Zira silikosiz davalarında karşımıza çıktığı gibi, 
kim öldürüyor bizi? Kim sakat bırakıyor bizi? 
Kim hastalandırıyor, kim zehirliyor? Gezege-
ni kim yok ediyor? sorularının yanıtları giderek 
muğlaklaşmaktadır. Elbette kapitalizm aşikar bir 
yanıttır. Ve fakat kapitalizmin ‘görünmez eli’y-
le mi? Yoksa algılanamaz olarak kodlanan şiddet 
biçimleriyle mi? Her gün yüzlerce işçinin öldü-
ğü ve hastalandığı, gezegenin her gün daha da 
yaşanmaz hale getirildiği koşullarda bu soruları 
somut siyasetimizin parçası yapmak durumun-
dayız.
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Ekoloji Hareketinde 
Örgütlenme Sorunları
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Ne Kadar Kolektif, 
Nereye Kadar 
Kolektif?

Selma Eroğlu

Savaş ve talan politikalarının hız kazandığı bu-
günlerde, mücadele ediyor olmak zaten zorken 
güçlü bir örgütlenme yaratamadığımız için mü-
cadeleyi büyütmek iki kat zor, bezdirici ve isyan 
ettirici bir hal aldı.

Örgütlenme; yoksulluk, ezilmişlik, güvencesiz-
lik, geçim derdi gibi nedenlerle hayatın her ala-
nında eşitsizlik üreten kapitalist sisteme karşı 
bir araya gelme ihtiyacıdır aslında. Sözlük anla-
mı ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için 
bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluş-
turduğu birlik demek olan örgütlenme, tek başı-
na altından kalkamayacağımız sorunları, birlikte 
çözme iradesi göstermektir. Belli bir ihtiyacı kar-
şılamak için oluşturulduğu için de örgütlenme 
biçimleri nesnel koşullara bağlı olarak değişir. 
Ezilenlerin tarihi legal, illegal; demokratik mer-
keziyetçi, meclis, konsey, sovyet, vakıf, dernek, 
birlik, kooperatif gibi çok çeşitli örgütlenme bi-
çimleriyle dolu. Esasen isimleri farklı olsa da iş-
leyiş açısından yatay ve dikey olarak iki ana ka-
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tegoriye ayırmak mümkün.  Bense ne zamandır, 
yatay ve dikey örgütlenmelerin öne çıkan ve ak-
sayan yönleri üzerine düşünüyorum.

İki örgütlenme biçimini de deneyimlemiş biri 
olarak, nerelerde tıkandığımızı ve bu alanları 
terk etmeden nasıl dönüştüreceğimizi konuş-
mak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Sü-
reç, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırıp 
bir araya gelmenin koşullarını yaratmamızın ne 
kadar elzem olduğunu gösteriyor bizlere. Ama 
önce kısaca bir tanımlamaya çalışalım…
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Dikey örgütlenme: Bir politik eksen etrafın-
da bir araya gelmiş, sınırları net şekilde çizilmiş, 
programı, tüzüğü olan, belli işlerin profesyonel-
lerce yürütüldüğü daha homojen bir örgütlen-
me biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Demokratik 
merkeziyetçi örgütlenme de denilen dikey örgüt-
lenme içinde yer alan kişiler belli bir referansla 
örgüte kabul ediliyorlar, belirli bir politik çizgide 
yer almayanların bu türden bir örgütlenme içine 
girmesi kolay değil. Dikey örgütlenme modelin-
de, farklı bölgelerdeki üyelerle kongre, genel ku-
rul vb. büyük çaplı toplantılarla bir araya geline-
biliyor. Kararlar genellikle oy çokluğu ile alınıyor 
ve toplantıda alınan karara itirazınız olsa bile uy-
mak zorundasınız. Genellikle bir mekânı olan, 
liderlik mekanizması ile işleyen, güven temelli, 
deneme süresine bağlı bir çalışma söz konusu…

Yatay örgütlenme: Belli bir konu/konular et-
rafında bir araya gelmiş çeşitli politik görüşlere 
sahip veya apolitik insanların oluşturduğu daha 
heterojen bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. 
Sınırları net çizilmemiş, katılım durumu kişiye 
göre değişen, dileyen arzu eden herkesin rahat-
ça girebildiği lidersiz bir örgütlenme biçimi di-
yebiliriz. Zaman içinde belli kurallar koyanlar 
da olmuş, kuralsızlığı kural haline getirenler de 
olmuş. Belli bir mekânı genellikle olmayan, ka-
rarların konsensüs ile alındığı ve ikna yöntemini 
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kullanan, rotasyon, yuvarlak masa gibi mekaniz-
malarla ilerleyen, karar mekanizmalarına top-
lantıya girdiğin ilk andan itibaren katılabilece-
ğin bir oluşum…

Dikey örgütlenme, içinde yer alan hemen herke-
sin bildiği gibi zamanla örgütlenme modelinde 
çeşitli hiyerarşik yapıların oluşması ve hatta bü-
rokrasiye varan kaymaların yaşanması muhte-
mel. Bazen de kişinin dar kalıplar içine hapsol-
ması ve görüş açısının belli bir eksende kalması 
söz konusu olabiliyor. Bazı alanlar belli kişiler-
ce tutuluyor, o alanlar bir kürsü gibi kullanılıyor, 
‘küçük olsun benim olsun’ anlayışı hâkim hale 
gelebiliyor. Ancak dikey örgütlenme içinde, aldı-
ğı sorumluluğu yerine getirme ve kolektif iş bö-
lüşümü daha iyi işliyor.

Herhangi bir konuda diyelim ki sorumluluk al-
dınız, dikey bir örgütte iseniz; örgüt almış ol-
duğunuz sorumluluğu yerine getirmenizi, ge-
tiremiyorsanız da nedenini bilmek ister. Siz de 
özeleştiri verir, nedenlerinizi sıralar, yapamadık-
larınızın kolektif işleyişi bozmasını istemezsi-
niz. Üzerinize aldığınız sorumluluk her neyse, 
yapmış olduğunuz özeleştirinin kişiselliğinize 
bir saldırı olmadığını kolektif olarak bir arada 
durmanın bir koşulu olduğunu bilirsiniz. Bu, bi-
reyin kolektife, kolektifin bireye olan güvenini 
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sağlamlaştıran aynı zamanda kolektif iç huku-
kun oluşmasını sağlayan bir mekanizmadır.

Ne var ki üzerinde çok konuştuğumuz yatay ör-
gütlenme bu en temel mekanizmadan yoksun. 
Gönüllü çalışma adı altında gönlünce bir çalışma 
söz konusu. Belki adına çalışma da dememek la-
zım, kolektifi bir sosyalleşme imkânı olarak gö-
renler, kolektifin çıkardığı işin popülaritesinden 
faydalanmak isteyenler, kolektif üzerinden aka-
demik kariyerini yükseltenler var. Zamanla po-
litik çizgisi bile silikleşebiliyor. Hal böyle olunca 
da insan sormadan edemiyor, ne kadar kolekti-
fiz, nereye kadar kolektifiz?

Yatay örgütlenmeler bireylerin ne kadar ko-
lektif olduğu ile çok ilgili gerçekten. Kolekti-
fin herhangi bir bireyi bireysel davranıp kendi-
ni dayatıyorsa, kolektifin de buna dair bir fren 
mekanizması yoksa lastiği patlamış araç misali 
duvara toslamak işten bile değil. Ayrıca nasıl ki 
genç nesil aileler çocuklarına bir proje gözüyle 
bakıyorsa, kolektife katılan yeni nesil için de ça-
lışmanın kendisi bir proje. Başlıyor, bir süre de-
vam ediyor ve sonra bitiyor. Uzun süreli çalışma 
ya hiç düşünülmüyor, ya da çalışma yıllara yayıl-
dıkça ilgi, alaka düşüyor. Nitekim birbiri ardına 
başlayan ve biten yatay örgütlenmeler bu öngö-
rüyü haklı çıkarır nitelikte. İyi de biz neden ba-
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şaramıyoruz birlikte üretmeyi, bir arada uzun 
süre dayanışmayı güçlendirmeyi?

Niyet okuması yapmak, eleştiriyi saldırı gibi al-
gılamak, kolektif değil bireysel çıkarları ön plana 
koymak, herhangi bir işin sorumluluğunu alıp 
yapmamak, dedikodu mekanizması içinde ko-
lektifi yıpratmak, ikili konuşmaları karar alınmış 
gibi saymak, bütünsel bir perspektiften yoksun 
olmak, vicdan politikası yapmak ilk elden saya-
bileceğimiz temel başlıklar olsa gerek. Ardından 
toplumsal çürüme dediğimiz olgunun birlikte 
çalışma yürüttüğümüz insanları teğet geçmedi-
ği, okuma oranının düşük olduğu, öğrenme is-
teğinin olmadığı ve en önemlisi yaşam tarzının 
çalışma tarzını belirlediği bir dönemdeyiz diye-
biliriz.

Her iki örgütlenme biçiminde de öne çıkan kuv-
vetli yönler olsa da esas olarak zamanla içe dö-
nen kısır tartışmalar, çekişmeler sonucu içeriden 
güçsüzleştirilen ve hatta insan tasfiye eden bir 
hal alıyor örgütlenme modellerimiz. Bizler bu 
halimizle ne hayatın her alanında örgütlü olan 
egemenlerin bizler için planladığı faşist gelece-
ği bertaraf edebiliriz ne de bir araya gelerek eşit-
lik ve özgürlük temelinde bir örgütlenmeyi ha-
yata geçirebiliriz. Savaş ve talan politikalarının 
hız kazandığı, gözümüzü gözaltılarla, baskınlar-
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la açtığımız bugünlerde, mücadele ediyor olmak 
zaten zorken güçlü bir örgütlenme yaratama-
dığımız için mücadeleyi büyütmek iki kat zor, 
bezdirici ve isyan ettirici bir hal aldı.

Tam da bu sebeple sınıfın deneyimlerinden öğ-
renmek ve her iki örgütlenme modelinde öne çı-
kan iyi yönleri birleştirmemiz lazım. Mesela ta-
ban hareketinin şekillendirdiği farklı sendikal 
örgütlenmeler, taban örgütlenme modeli olarak 
ilham veriyor. Hindistan’da kendi hesabına çalı-
şan kadınların kurduğu SEWA (1) bir kadın ha-
reketi, bir kooperatif hareketi, bir işçi hareketi 
olarak yatay ile dikey örgütlenmeyi bünyesinde 
birleştirmiş bir hareket. Yine Güney Afrika’da 
yeni dönem militan sendikacılığı hayata geçiren 
NUMSA (2) (Güney Afrika Metal İşçileri Sendi-
kası), Filipinler’de toplumsal hareket sendikacı-
lığı ile ortaya çıkan KMU (3)(1 Mayıs Hareketi) 
ve İtalya’da taban komiteleri oluşturan güvence-
sizlerin kurduğu Cobas (4) (Güvencesiz Çalışan-
lar Sendikası). Türkiye’de ise yasal olarak dernek 
tüzüğüne yatay örgütlenme modeli yazmanın 
bile dava konusu olduğunu (5) belirtmekte fayda 
var.

Bunca sorun içinde mücadele edenlerin kendi iç 
sorunlarını tartışması ne kadar mantıklı diyenler 
olabilir? Sustukça değişseydi, büyük umutlarla 
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kurulan birliktelikler, kolektifler ayakta olacak-
tı ve deneyim biriktirmeye devam edecekti; bas-
kı rejimleri bu kadar büyümeyecek, hayatın her 
alanında örgütlülük artacaktı; işçinin, kadının, 
öğrencinin, LGBTİ’nin, çocukların, devrimcile-
rin, göçmenlerin, ezilenlerin sesi dayanışmayla 
daha gür çıkacaktı. Örgütlenme biz ezilenlerin 
en büyük silahı, bu sebeple örgüt içi adaleti, gü-
veni en önemli öncelik haline getirmek ve eşitlik 
temelinde safları sıklaştırmak gerek…

Çaresizlik hissini dağıtmanın, korkuları aşma-
nın en iyi yolu kendini geliştirmek ve mücadele-
ye hazırlanmaktır. Lenin “birey kolektifin içinde 
erir” der. Önce bireyselliği bir kenara bırakmak, 
ardından kendini kolektif iradenin bir parçası 
görmek veya kolektif birey olmak gerek. Gerçek-
ten bireyin dönüşümü veya gelişime açık olması 
önem arz ediyor. Önümüzdeki süreci inşa eder-
ken, örgütlenme sorunlarımız üzerine daha çok 
kafa yormak ve birlikte mücadele pratiklerini 
nasıl gerçekleştireceğimize yoğunlaşmamız la-
zım.

Dikeylikle, yataylığı bir arada harmanlayacağı-
mız, mücadele araçlarının hepsini sahiplenen 
ve yerine göre kullanan, içeride daha sıkı güven 
temelinde bir araya gelmiş bir çekirdek yapı dı-
şında farklı kategorilerde bir araya gelen yapı-
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lar şeklinde, iç çekirdekten en son çepere, fark-
lı halkalar şeklinde birbirini tamamlayan, girift 
bir örgütlenme modeli hayati önemde. Keza bu 
modeli kurgularken örgüt içinde eşitlik ve ada-
let temelinde şekillenen kolektif çalışma pratiği-
ni hayata geçirmek de öyle. Bireyin dönüşümü, 
örgütlenmeyi hayatının merkezine alması, -mış 
gibi yapmaktan çıkıp çalışmanın öznesi olma-
sı için örgüt içi eğitim şart. Ayrıca farklı yapılar-
la bir arada çalışmayı önüne koyabilecek, somut 
bir gündem etrafında daha geniş bir çeperden 
verilecek bir mücadeleyi hedeflemek gerekiyor. 
Dilimizden düşürmediğimiz birleşik mücadele 
(6) için tarihsel bir dönemeçteyiz, ya kaybedip 
faşist garabetin içinde yok olacağız veya bir ara-
da durmayı öğrenip bu garabeti dağıtacağız. 

Notlar:

1-https://isyandan.org/makaleler/birlesik-muca-
dele-deneyimleri-serbest-calisan-kadinlar-orgu-
tu-sewa-hindistan/

2-Güney Afrika Cumhuriyeti’nde  ırk ayrımcılığı-
na karşı mücadele sürecinde, Kasım 1985’de Gü-
ney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (COSATU) 
kurulmuştur.

NUMSA, Güney Afrika’da Afrika Ulusal Kongre-
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si hükümetinin COSATU ve Güney Afrika Komü-
nist Partisi’nin desteği ile her beş yılda bir yapı-
lan seçimlere odaklanarak sıradan işçilerin ve kır 
yoksullarının sorunları ile ilgilenmeyi bir kenara 
bıraktıklarını söyleyerek COSATU içinde başlattı-
ğı tartışma sonucunda COSATU’dan ihraç edildi.

NUMSA; COSATU’nun fabrika işçiliği ve ev hiz-
metçiliği, yerli/yabancı, özel/kamu ayrımları 
gibi işçi sınıfını bölen bir anlayış yerine onları 
bir bütün olarak kavrayarak, siyah işçilerin sesi 
olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Örgütsel ola-
rak sadece işyerini değil, işçilerin işyeri dışındaki 
sorunlarını da  toplumsal sorunlarla bütünleşti-
rerek çözme tarzını, böyle bir perspektifle işko-
lu ve bölgesel düzeyde örgütlenmeleri bir arada 
yürüttü. Örgütlü işçilerin içinde olduğu mahalli 
örgütlenmelerde işsizleri, yoksulları harekete ge-
çirmiş ve halkın oluşturduğu sokak komitelerine 
mahalli sendikal örgütlenme temelinde destek 
vermiştir. 

Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası 
(NUMSA)  Güney Afrika Sendikalar Konfede-
rasyonu (COSATU)’dan ihraç edildikten sonra 
Özgürlük Bildirgesi’ndeki tüm amaçları gerçek-
leştirmek üzere harekete geçerek  Güney Afrika 
Sendikalar Federasyonu SAFTU’nun kuruluşuna 
önderlik etmiştir. Ulusal kurtuluş ve sosyalizm 
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mücadelesini birleştirerek devrimci sosyalist bir 
işçi partisi kuruluş sürecine destek vermiş, Bir-
leşik Cephe çalışmalarının içinde yer almıştır. 
NUMSA ırk ayrımcılığına karşı mücadele süre-
cindeki deneyimlerle, neo-liberal politikalar uy-
gulayan ANC-SACP-COSATU ittifakına karşı 
mücadelenin ve örgütlenmenin yeni biçimleri-
ni hayata geçirmeye çalışıyor. Komşu ülkelerden 
gelen siyah göçmen işçilere karşı sürdürülen ya-
bancı düşmanlığı ile enternasyonalist bir çizgide 
mücadele diyor.

3-https://isyandan.org/makaleler/birlesik-mu-
cadele-deneyimleri-1-mayis-hareketi-kmu-fili-
pinler/

4-https://isyandan.org/makaleler/birleik-muca-
dele-deneyimleri-taban-komiteleri-konfederas-
yonu-cobas-italya/

5-https://www.birgun.net/haber/yatay-orgut-
lenme-de-yasakmis-64333

6-https://www.isigmeclisi.org/19332-bir-birle-
sik-mucadele-alani-olarak-isci-sagligi-is-guven-
ligi-ve-isig-meclisi-cetin-durukanoglu

7-Bu yazı daha önce Bianet’te yayımlanmış olup, 
Polen ekoloji dergisi için güncellenmiştir. htt-
ps://m.bianet.org/biamag/toplum/197068-ne-ka-
dar-kolektif-nereye-kadar-kolektif
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Örgütlenme 
Sorunsalına Dair 
Güncel Tartışmalar

Gül Köksal 

Örgütlenme mevzusunu “ekoloji hareketinde 
örgütsel sorunlar” diye parçalamak yerine genel 
olarak ele almayı tercih ediyorum. Her ne kadar 
bu metnin yer alacağı yayın ekoloji hareketleri 
üzerine olsa da -aynı Polen Ekoloji’nin manifes-
tosunda da ifade edildiği gibi- ekolojiyi; emek, 
kent, toplumsal cinsiyet gibi tüm hak ihlalle-
rine karşı mücadele eden hareketlerle bir bü-
tün olarak okuyorum. Örgütlenmeyi de bir so-
run (problem) alanı olarak değil, bir sorunsal 
(problematik) olarak tasvir edeceğim. Zira ör-
gütlenme, Türkiye gibi demokratik kazanımların 
giderek geriye düştüğü, kayıplara karşı rıza oluş-
turmak üzere baskının ve zor aygıtı kullanımının 
mütemadiyen arttırıldığı ülkelerde çok daha ya-
kıcı bir sorunsal. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin iktidar ve sermaye 
birikimini pekiştirmek, türlü toplumsal eşitsiz-
liklerin sürekliliğini sağlamak üzere hareket et-
tiği toplumlarda karşı hegemonya kurmak için 
mücadele edenlerin dert ettiği bir konu olan ör-
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gütlenmeye dair çeşitli güncel tartışmalar var. Bu 
yazının sınırlı çerçevesi içinde, bazı güncel tar-
tışmaları kısaca açmaya çalışacağım. Aktaraca-
ğım bu kaynaklar ve üzerine yapılabilecek yeni 
tartışmalarla hepimiz için önemli bu sorunsalı 
zaman içinde daha da geniş katılımlı ortamlarda 
ele alabileceğimizi umuyorum. 

Yakın zamanda okuduğum metinlerden yola çı-
karak diyebilirim ki, örgütlenmeye dair akla 
gelen ilk sorunsal, hareketin biçimi hakkında 
oluyor. Nasıl bir yapılanma daha “başarılı”, “doğ-
ru”dur? Yatay mı, düşey mi hareket etmeli? Ya 
da bunları terk edip, biçimsel olarak karma, di-
yagonal, eliptik vb. başka bir form mu denen-
meli? Örgütlenmeye dair diğer sorunsallara da 
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bakarsak, örneğin; bu örgütlenmeleri hareket, 
oluşum, savunma, dayanışma, ağ, birlik, sivil 
toplum kuruluşu vb. nasıl ifade etmeli? Örgütler 
kurumsallaşmalı mı, yoksa yasal olarak bağımsız 
mı kalmalı? Etkinlikleri, üretimleri için maddi 
destek alınmalı mı veya iç imkânlarla mı ile yola 
devam etmeli? Maddi destek alınacaksa bu kim-
lerden, nasıl olmalı? Örgütlenmenin sürekliliği 
nasıl sağlanmalı? Yoksa süreklilik gerekli değil 
mi, itfaiye gibi yangın yeri mi odaklı olunmalı? 
Spontan mı hareket edilmeli, ya da plan-prog-
ramlı bir yol mu izlenmeli? Örgütlenmelerin 
yanyanalığı nasıl sağlanmalı, nasıl birlikte hare-
ket etmeli? Birlikte hareket edilecekse radikal bir 
dönüşüm niyetiyle örgütlenen ile, sistem içinde 
bir onarımı hedefleyen örgütlenme yanyana ge-
lebilir mi? Çoğalmak için bu gerekli ise, hangi 
ilkelerle, nasıl yol alınmalı? Yer yer birbiri ile de 
keşisen ve çoğunluğu praksise dayalı bu ve ben-
zeri çokça sorgulamaya maalesef bu sayfa sınırı 
içinde ayrıntılarıyla giremeyeceğim, ancak teorik 
bağlamda genel bir değerlendirme sunmaya ça-
lışırken bazı güncel çalışmalara da referans vere-
ceğim.  

Öncelikle yukarıdaki sorular dahil, farklı sorun-
sallara incelikle eğilen ve kişisel olarak yakın 
bulduğum yaklaşımları da içeren güncel bir kita-
bı referans vermek istiyorum. Rodrigo Nunes’in 
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“Neither Vertical Nor Horizontal: A Theory of 
Political Organisation (Ne Düşey/Dikey Ne de 
Yatay: Bir Siyasi Örgütlenme Teorisi)”1  isimli ki-
tabı -kısmen kitaba da adını veren- düşeylik-ya-
taylık sorunsalını şöyle açıklıyor; ““…“Yataycılar” 
“dikeycilere” karşı ontolojik argümanı kazanmış-
tı: ağlar öncü partilerin içinde ve çevresinde de 
dahil olmak üzere gerçekten her yerdeydi ve ikin-
cisini haklı çıkaran metafiziğin çoğu beceriksiz 
ve eskimiş görünmeye başlamıştı. Yine de bir şey-
ler yanlıştı. “Ağsal Leninizm (Networked Leni-
nism)” benim sorunu ve o zamanlar açık bir çö-
züm gibi görünen şeyi adlandırmak için kasten 
kullandığım kışkırtıcı bir yöntemdi. Provokasyo-
nun, bu konuşmayı yapmak istediğim pek çok ki-
şiyi uzaklaştırmasından korktuğum için sonun-
da “ağsal Leninizm” adını terk edecek olsam bile, 
içeriden görüldüğü şekliyle bir öz-örgütlenme 
açıklaması fikri özünde zaten vardı. İkili düşün-
ceden hem biçim hem de içerik olarak kaçma ni-

1  Rodrigo Nunes’in bu kitabı üzerine yapılmış olan bazı 
söyleşileri de önermek isterim; https://roarmag.org/es-
says/rodrigo-nunes-interview/, https://www.youtube.
com/watch?v=MUexkqVYQPI, https://projectpppr.org/
platforms/neither-vertical-nor-horizontal-interview-wit-
h-rodrigo-nunes, https://www.youtube.com/watch?v=nY_
dm1kHXr4. Yazarın diğer yayınları için bkz. https://pu-
c-rio-br.academia.edu/RodrigoNunes. Nunes dışında, 
Laurence Cox, Stefan Berger gibi yazarların da örgütlenme 
konusundaki çalışmaları ufuk açıcı uluslararası güncel tar-
tışmaları içeriyor.

https://roarmag.org/essays/rodrigo-nunes-interview/
https://roarmag.org/essays/rodrigo-nunes-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=MUexkqVYQPI
https://www.youtube.com/watch?v=MUexkqVYQPI
https://projectpppr.org/platforms/neither-vertical-nor-horizontal-interview-with-rodrigo-nunes
https://projectpppr.org/platforms/neither-vertical-nor-horizontal-interview-with-rodrigo-nunes
https://projectpppr.org/platforms/neither-vertical-nor-horizontal-interview-with-rodrigo-nunes
https://www.youtube.com/watch?v=nY_dm1kHXr4
https://www.youtube.com/watch?v=nY_dm1kHXr4
https://puc-rio-br.academia.edu/RodrigoNunes
https://puc-rio-br.academia.edu/RodrigoNunes
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yeti de öyleydi. Dikeyci olmak zorunda kalmadan 
yataycılığa eleştirel yaklaşılabileceği gibi, ikinci 
geleneğin ortaya attığı bazı soruları birincisinin 
varsaydığı ontoloji içinde ortaya koymanın müm-
kün, hatta gerekli olduğunu göstermek istedim. 
Daha da ötesi, her iki gelenekte de ortaya atılan 
(bazen karşıt) soruları, aralarında seçim yapmak 
zorunda kalmadan ciddiye almanın ve bunları ya/
ya da ikililerinin yerini “daha çok ya da daha az” 
ikililerinin aldığı daha zengin problemler inşa et-
mek için kullanmanın mümkün olduğunu göster-
mek istedim. Bu ikililer, gerçek güçler arasındaki 
ilişkilerle ilgili olduğundan, büyülü çözüm vaat-
lerini ya da bu sorunları bir kerede ve tamamen 
çözme ihtimalini askıya aldılar ve bunun yerine, 
işleri yoluna koymak için çalışmak gerektiğine 
dair ayıltıcı bir farkındalık sundular. Yataycılık ve 
dikeycilik arasındaki seçimin ötesinde bir şey var-
sa, o da budur”. 

Yaptığı işe herhangi bir etiket vermeme konu-
sunda bilinçli bir karar aldığını ifade eden Nu-
nes, -ki bunun kitap satmak ve bir niş oluştur-
mak açısından yararlı olduğunu bilse bile- şöyle 
diyor; “…etiketler kimliklere dönüşme eğilimin-
dedir ve kimlikler, tartışmayı gerçek sorunlardan 
ziyade imajlar ve çağrışımlarla ilgili hale getire-
rek çarpıtma eğilimindedir. Ayrıca benim strate-
jim, örgütlenme sorununa ilişkin farklı konum ve 
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kimliklerin ortaya çıkabileceği ortak arka planı 
tanımlamaya çalışmaktı, dolayısıyla bunu kendi 
başına bir kampa dönüştürmenin pek bir anlamı 
yoktu.” Kişisel olarak her iki tür örgütlenme için-
de de varlık gösteren birisi olarak içeriden-dışa-
rıdan yükselen tartışmaları yakından takip edi-
yorum, parçası oluyorum. Bu noktada Nunes 
gibi2, biçimlerin birinden birini seçmek veya 
salt formu dönüştürmek yerine ihtiyaç duydu-
ğumuz şeyin ilgili formun içinde güvenle ve ina-
narak ilerlememize imkân tanımayan sorunlarla 
doğrudan yüzleşmek ve baş etmeye çalışmak ol-
duğunu düşünüyorum. 

Diğer yandan anti-kapitalist ve radikal dönüşü-
mü hedefleyen görece homojen bir dünya gö-
rüşüne sahip oluşumlar dışında, bir yeri/alanı/
mevzuyu savunma odaklı son derece heterojen 
karma taban örgütlenmelerinde de yer alan biri-
si olarak Nunes’in kolektif harekete dair şu söz-
lerini önemli buluyorum; “…İstisnai durumlar 
haricinde, güçlüler her zaman Spinoza’nın po-
testas olarak adlandırdığı, zora gelindiğinde in-
sanların emirlerini yerine getirmesini sağlayacak 

2  “… Bir bakıma, “Neither Vertical Nor Horizontal”da 
önerdiğim şey yeni bir iktidar kavramı değil, belki de yeni 
bir kavrama ihtiyacımız olmadığı önerisidir; belki de gizem, 
gizemin olmamasıdır, iktidarın uygulanmasının yozlaşma-
ya karşı mükemmel bir şekilde bağışık olacağı bu büyülü 
örgütsel formlar basitçe mevcut değildir.”



67

güce sahiptir: polis, ordu, basın, ücret ilişkisi, ço-
ğunluğun birikmiş korkusu ve pasif rızası, “üze-
rinde güç” olarak tanımlanabilecek ya da muğlak 
bir ifade olan “iktidar” altında toplanabilecek her 
türlü şey. Öte yandan zayıfların, Spinoza’nın “po-
tentia” dediği, eyleme kapasitelerinden -bir şeyler 
yapma, birbirlerini etkileme ve birbirlerinden et-
kilenme güçlerinden- başka hiçbir şeyleri yoktur. 
Yine de her bir bireyin potentia’sı tek başına çok 
fazla değildir ve kesinlikle potestas ile yüzleşmek 
için yeterli değildir. Bu nedenle bireylerin bir ara-
ya gelmesi zorunludur, her birinin eylem kapasi-
tesi diğerlerinin kapasitesini çoğaltır. İşte bu yüz-
den siyasetin konusu her zaman kolektiftir.” Tam 
da bu bağlamda Nunes’in örgütlenme ekolojisi 
(ecology of organization) olarak açtığı bölüm-
de ele aldığı “radikal x esnek olma” çatışmasına 
dair şu sözleri de önemsiyorum; “…Radikal ol-
mak, somut bir durumla ilgili olarak, bu durumla 
uyumlu en dönüştürücü eylemi belirleyerek radi-
kal olmaktır. Bunun dışında, “radikallik” tama-
men estetik bir jesttir, dünyada gerçekten etki ya-
ratma taahhüdünden yoksundur.”

Sonuç olarak Marx’ın 11. Tezinde3 ifade ettiği 
gibi; sadece dünyayı yorumlayan/analiz eden de-
ğil, onu dönüştürmeyi arzu eden birisi olarak, 
yeni bir örgütlenme ismi/formu/yöntemi gibi si-

3  https://www.marxists.org/turkce/m-e/1845/tezler.htm
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hirli bir formül sunmak, ya da bir tür sorunun 
yerini değiştiren sistem gibi davranmak yerine; 
sorunların kendisiyle sahiden yüz yüze gelmeyi 
gerekli görüyorum. Örneğin gerek yatay gerek-
se de düşey örgütlenmeler içinde sıklıkla rast-
lanabilecek; kazanılan gücün kontrolü, gücün 
örgütlenme içinde dağıtılması/devredilmesi, ha-
reketin gücü kadar farklı sermaye türleri ve erk/
eklik gibi toplumsal yapısal güçlerin/kabullerin 
devredilmesinde rıza gösterecek bir ortamın te-
sis edilebilmesi, birbirinden öğrenme, birbirini 
geliştirme ve dönüştürmeye açık olma, ilkelerle 
beraber kolektif bir tartışma süreciyle esneklik-
lere de yer verebilme, kendine de öz-eleştirel ve 
öz-dönüşümsel olma arzusu taşıma, kararlara 
doğrudan katılım, şiddetsiz iletişim, yol açma/
yol verme gibi karşılaştığımız sorunlar üzeri-
ne çalışmayı ve bu bağlamda dönüşümün önce 
bizim potentia’larımızı çoğaltmak üzere kendi 
davranış biçimlerimizden başlaması gerektiğini 
düşünüyorum. Yolumuz açık olsun, dayanışmay-
la…
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Ekolojik Mücadele ve 
Örgütlenme

Hakan Yurdanur

Örgütlenme nedir? Nasıl olmalıdır? Nereden 
başlamalı nereye doğru yol almalıdır? ... gibi tam 
olarak tanımını yapmakta zorlanacağımız, hadi 
yaptık diyelim aradaki boşlukları doldurmak-
ta duraksayacağımız örgütlenme gibi devasa bir 
konuya bir de ekolojik bakışı eklemek oldukça 
zor. O nedenle, yazdıklarımı tüm eksiklikleri ile 
birlikte ele alarak kısmen de olsa yeni bir ekoloji 
mücadelesini ve onun örgütlenmesinin çerçeve-
sini çizmeye çalışalım.

Sözcükler anlaşmış gibi karşımıza hep fırınlan-
mış örgüt tanımları sunuyor. O nedenle farklı 
sokaklardan ilerlemekte yarar var. Örgütlenme 
süreci, yapılanması ve gelişip olgunlaşması aşa-
malarının her birinde neyin karşısında duru-
yor ise onu radikal olarak eleştirmeli ve hatta bu 
eleştiriyi orjinine almalı. Kapitalizmin radikal 
eleştirisini merkezine almayan ekolojik bir ör-
gütlenmenin bugünün şartlarında başarılı olma 
imkanı yoktur!

Bir kere eylemin içine insanı davet etmek kadar, 
insanın içine de eylemi davet etmeli. Yukarıdan 
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aşağıya inen örgüt modellerine genellikle hayır 
denir. Onun yerine tam tersi olduğu savunulan 
yatay örgütlenme konur. Bu gereklidir ama ye-
terli değildir. Unutmamak gerekir ki  bir şeyin 
tam tersini söylemek, onu olumsuzlamak yeni 
bir şey söylemek değildir. Bir şeye hayır deyince 
o şey yok olmuyor malesef.

Biraz daha ilerleyelim. Dikey yada yatay örgüt-
lenme modelleri içlerinde fazla miktarda me-
kanik parça barındırır. Öklid geometrisinin her 
şeyi formüle eden anlayışı ister istemez bu iki 
modelin içine sızar. Kartezyen yapı anlayışı dev-
reye girer. Dikey konum, ona nereden baktığı-
nıza göre değişir. Aynı şey yatay konum içinde 
geçerli. Yani, yatay dikeye  dikey de yataya dö-
nüşebilir. Ama bu dönüşümler onların hareket-
li oldukları anlamına gelmez. Benim önerdiğim 
ekolojik örgütlenme modeli elips şeklindedir. 

Elips tipi örgütlenme konumuna göre iki  (bu 
iki yer değiştirip çoklu olabilir) merkeze sahip-
tir. Merkezler de hareket halindedir. Elips, hem 
yatayı hemde dikeyi içermesi, içinde eritme-
si anlamında da değerlidir. Bu örgütlenme bi-
çiminde her noktaya ve herkese temas etmek 
mümkün. Sürekli hareket  ve yer değiştirme söz 
konusu. O nedenle başlangıcı ve bitişi aynı nok-
talar değil. 
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Elips tipi örgütlenmede saldırı altındaki hedefler 
sürekli gündemde tutulur. Saldırının geçmesi, 
yağmanın önlenmesi, geçici tedbirler alınması 
olayın gündemden düşmesine neden olamaz. Bu 
anlamı ile sabit hedef anlayışı yoktur. Talan, iş-
gal ve yağmaya uğrayan alanlar arasında öncelik 
sonralık ilişkisi de olmamalıdır.

Eylem ile prova, tören vd. arasındaki ayrım net 
bir şekilde ortaya konulmalı. Eylem ile diğerle-
ri aynılaşırsa (ki çoğu zaman aynılaşıyor) bu kez 
karşımıza mekanik eylemcilik çıkmakta. Me-
kanik eylemcilikte; seçili özel gün (çoğunlukla 
hafta sonları), önceden duyurularak sabitlenmiş 
ve kontrol altına alınmış aktiviteler söz konu-
su. Her şeyin önceden planlanması,  resmi geçit 
türü mantıkla soslanmış törenleri andırmakta.

Öncelikle şunu belirtelim: Protesto ile şikayet 
etme arasındaki gri çizgi netleşmeli. Sadece şi-
kayet etme yeterli görülürse o zaman şikayet edi-
lecek makam aranır. Bulunduğunda da sorun 
çözülür ve rahatlanır! Umutlu umutsuzluk du-
raklarından da uzaklaştıran yapıyı içerir elips 
tipi örgütlenme. Biraz açalım bunu. Bir şeylerin 
değiştirilebileceğine gerçekten inanmayan, kı-
yısından köşesinden tutan, az oradan az bura-
dan... Tam bir canım taş atmak istiyor ama taşın 
canı istemiyor hali.
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Bir durum tespiti ile devam edelim. Baskının di-
key örgütlenmesi sorunlarımızı numaralandır-
makta: 1.sorun, 2. sorun... gibi. Bu numaralan-
dırma sonucu birinci sıradaki sorun (gerçekten 
sorun olup olmadığı çoğu zaman tartışmalıdır) 
öne çıkmakta (çıkarılmakta) ve diğerlerini geriye 
itmekte. Bundan en fazla da ekolojik mücadele-
ler nasibini almakta. 

Ekolojik mücadele-
nin öznesi de yeni-
den tanımlanarak ele 
alınmayı beklemekte. 
Bugün bile özne der-
ken özneden tam ola-
rak bahsetmiyor, bi-
lerek yada bilmeden 
geçiştiriyoruz. İleride 
bu konuyu daha de-
taylı inceleyeceğimizi 
belirtip şimdilik nok-
tayı koyalım.

Elips tipi örgütlenmenin en önemli ayrımların-
dan bir tanesi de kullandığı dili olacaktır. Yeni 
bir dil yaratmanın acil önemli olduğu günlerden 
geçiyoruz. Bugün iklim krizleri ve ekolojik yıkı-
ma sol ‘dan bakanlar (tabi ki tümü değil) geze-
genler arası dil kullanıyor! Böyle olunca da soru-
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nu anlamak, derdini anlatmak zorlaşıyor. Yeni 
dil, sorunun sadece anlamakla çözülemeyeceği-
ni bunun ilk aşama olduğunu ısrarla belirtme-
li. Bugün kullanılan dilin ikili yapısı yani önce 
sorunu tanımlayan sonra çözüm arayan mantığı 
mücadeleyi ve yöntemlerini birbirinden ayırıp 
parçalamakta, aralarındaki mesafeyi uzatmakta-
dır. Bu da sorunu sadece anlamanın yeterli ola-
cağını düşünen, bir adım daha atmaya çekinen 
anlayışları öne çıkarmakta. Yeni dil, aradaki me-
safeyi önce kısaltan, sonra da parçalanan (müca-
dele - yöntem) yapıyı birleştirici etkide olacaktır. 

Yeni dil, birebir konuşmayı da yeniden tanımla-
yacaktır. Birebir konuşmanın bir kişi ile yüzyüze 
konuşmaktan, tabiri caizse onu kafakola almak-
tan ibaret olmadığını, mücadelenin gerçek öz-
nesi ile konuşmak olduğunu hatırlatmalıdır. Bu-
radan hareketle bir ekleme yapalım: Öznelerin 
bakış açılarını anlayamazsak hareketin kendisini 
de anlayamayacağımızı belirtelim.

Elips örgütlenme, şimdiki zamanı, yaşadığımız 
anı hedefine alır. Gelecek üzerinden konuşmak, 
vakit darlığından söz etmek ve zamanın olumsuz 
yönde ilerlediğini vurgulamak önemli ve gerekli-
dir. Fakat, bilincin tam oturmadığı, olgunlaşma-
dığı anlarda ters tepkiye, yılgınlığa, boşvermiş-
liğe neden olabilir;  şimdiki zamanda bir şeyler 
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yapmak anlamsız hale dönüşebilir. 

Kısa ve orta dönemler geçiş dönemleri ile birlikte 
anılır ki  doğrudur. Dikkat edilmesi gereken ge-
çiş dönemlerinin acemilik taşıyan isyankar ruh-
larının doğru yönlendirilmesi olmalıdır. Bu da 
sabırlı yönetimi gerektirir.

İki önemli nokta daha var . Birincisi kendi du-
rumunu (ekoloji mücadelesini) haklı çıkarmak, 
ikincisi de karşımızdakileri bu haklılığa inandır-
mak. Yukarıda tanımlamaya çalıştığım ikili dilin 
yapısı haklılık ve inandırıcılık arasında ki mesa-
feyi uzatmakta. 

Ekolojik örgütlenmede başka iradeye değil yeni 
siyasete ihtiyacımız var. Ekososyalist paradigma 
yukarıda anlatmaya çalıştığım eksikliklere, ge-
çici çözümlere karşı elimizde bulunan sihirli bir 
değnek değil. Fakat eldeki en mantıklı çözüm 
yollarını öneren de yine o. Ekososyalizmi eleş-
tirel gözle yeniden okumalı, özgürce tartışmalı, 
yanlış ve eksiklerine kafa yormalıyız. Elips tipi 
örgütlenme, eleştirel ekososyalist paradigmayı 
inşa etmelidir. İlk adım, hareketin lideri hareke-
tin kendisi olmalıdır denilerek atılmalıdır.
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Ekoloji Hareketi ve 
Gençler

Leyla Can

“Hiçbir şekilde, başka bir topluluğa egemen olan 
bir fatih, doğa dışında bulunan bir kişi gibi, doğa-
ya egemen değiliz; tersine etimiz, kanımız ve bey-
nimizle ondan bir parçayız, onun tam ortasında-
yız.”  Doğanın Diyalektiği - Friedrich Engels

Ekoloji kavramı, bir mücadele alanı olarak her 
ne kadar 20. yüzyılın son kısmından itibaren 
yükselmeye başlasa da kapitalizmin doğayı, hay-
vanları yalnızca sermayenin kârını büyütecek bir 
meta olarak görmesi ve her geçen gün artan bir 
hızla yağmalaması nedeniyle esasen başından 
beri önemli kavramdı. Önceleri “çevrecilik” ola-
rak görülen, biraz daha geride durarak bakılan 
ekoloji mücadelesinin aslında kapitalist sistemin 
çarklarının kendini var ettiği alana müdahale ol-
duğu ve yalnızca dar bir alanda bırakılamayaca-
ğı, sermaye düzeni ve onun işbirlikçilerine karşı 
devrimci bir yol ve yöntemle yükseltilmesi ge-
rekliliği her geçen gün kendini gösterdi.

Bugün dünya tekellerinin egemenliği altındaki 
kapitalizm, devletlerin militarist güçleriyle insan 
ve hayvanların emeğinin sömürüsünü ve doğa 
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talanını zirveye çıkarmışken ekoloji mücadelesi 
artık bir bütün olarak yaşamı koruma mücade-
lesidir. En yıkıcı, en sert koşullarında doğa-insan 
arasında sürdürülebilir bir ilişkinin mümkün ol-
madığı bu noktada gezegendeki türlerin 6. kitle-
sel yok oluşu diye ifade edilen düzeyde bir eko-
lojik krizin içine girmiştir. Her ne kadar büyüyen 

doğa tahribatı ve berabe-
rinde gelişen toplumsal 
krizler bugün mücade-
lenin merkezinde dursa 
da ne yazık ki mücade-
le bu sorunların aşılma-
sı yönünde ilerlemediği 
gibi belirli kalıpların ve 
analizlerin dışına çıka-
mamıştır. Ekoloji müca-
delesi içinde de dönem 
dönem farklı toplumsal 

dinamikler öne çıkarak örgütlenme çalışmaları-
nı başka bir düzeye taşısa da uzun vadede bilgi 
kirliliği, yöntem karmaşaları, düşünce farklılık-
ları bir tıkanmaya yol açıyor. İşte bu dinamikler-
den biri olan gençlik geleceğin öncüsü, gelece-
ğin kendisi olma rolünde, kapitalizmin kendine 
bir gelecek vadetmediğini görüyor. Düzen hiçbir 
yerde gençliğe bir yaşam alanı bırakmamaya ka-
rarlı. Bu bakımdan gençliğin ekoloji mücadele-
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si içinde doğrudan yaşam hakları için mücadele 
ettikleri bilinciyle var olmaları, bu alanı daha ra-
dikal mücadele biçimleriyle buluşturmaları ge-
rekiyor. Gençliğin sosyalist kesimlerinin de yine 
bu alana vicdani veya ahlaki bir taleple, mücade-
lelerden bir mücadele olarak değil, işçi sınıfı ve 
ezilenlerin devrimci mücadelesinin bir konusu 
olarak dahil olması gerekiyor. Ülkemiz koşulla-
rında ise antifaşist mücadele hattının kendi di-
namiğiyle iç içe yürütmesi, yol ve yöntem geliş-
tirmesi gerekiyor. 

Haziran tarihimizin en önemli direnişlerinden 
olan “Gezi Ayaklanması” ekolojik hattan başla-
yan bir direnişin, gençliğin özgün, dinamik yapı-
sıyla buluşunca nasıl antikapitalist karakterli bü-
yük bir halk ayaklanmasına dönüşebileceğinin 
en iyi örneklerindendir. Gezi ayaklanmasının 
uzun uzadıya yapılan analizlerini günümüz şart-
larında güncellemek, örgütlü ekolojistler olarak 
ekoloji mücadelesindeki konumlanışımızı net-
leştirmek, hareketi yeniden inşa etmek günün 
en önemli görevlerindendir. Marksist ekoloji an-
layışıyla buluşan gençlik bugün bu görevi önüne 
almazsa ne yazık ki ekoloji mücadelesi uzun sü-
redir olduğu gibi birtakım liberal, apolitik, “eko-
loji siyasetler üstüdür” anlayışıyla dar bir kalıbın 
içinde sıkışıp kalacaktır. Ekoloji hareketi için-
deki bu hegemonya mücadelesinde bu kesimler 
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sosyalistlerin bu alana girmemesi, dokunmama-
sı ya da kıyıda köşede durması için daha geniş 
alanlar yaratacaklardır.

Gençliğin radikal, ilerici, günü yakalayan ve çö-
züm üreten gücünün ekoloji mücadelesi ile bu-
luşması kitlelerin zihninde ekososyalist bir ge-
lecek zemininin oluşturulması için önemli bir 
yerde durmaktadır. Marx’ın belirttiği gibi komü-
nizm varoluş ile öz, özgürlük ile zorunluluk, bi-
rey ile tür arasındaki çatışmanın gerçek çözümü-
dür. Geleceğin sınıfsız toplumu, doğa ve insan 
arasındaki uzlaşmaz görünen çatışmaları orta-
dan kaldıran, insanın duygularını kelimenin ger-
çek anlamında insanlaştırıp varlığının toplumsal 
ve doğal özüne uygun hale getiren bir düzen ola-
caktır. Gezegensel ekolojik çöküş koşullarında 
bugünkü gençlik artık bunu kendi yaşam süresi 
içinde gerçekleştirmekle mükelleftir. Çöküş, ona 
kaçışı olmayan bir sorumluluk, bir yük olarak 
gelmektedir; ama bu yükü omuzlamak için hem 
tarihsel devrimci deneyimler, hem marksist eko-
lojinin teorik ve felsefi birikimi, hem de kapita-
lizmin çoklu krizler içinde esnekliğini yitiriyor 
oluşu ona güç vermektedir.

Bu yüzden kapitalist toplumun içinde işçi sınıfı-
nın bilinçlenmeye en yakın kesimi olan gençlik, 
ekoloji mücadelesinin biçimlenmesinde de en 
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önemli yerde durmaktadır. Gençlik, toplumsal 
mücadelelerde durduğu yeri günümüz koşulla-
rında değerlendirmeli ve burjuvazinin gençliği 
toplumsal mücadelelerin dışında tutma, müca-
deleleri bireyselcileştirme kıskacından kurtar-
malıdır. Görünen odur ki hangi mücadele alanı 
olursa olsun gençliğin katıldığı mücadele alanla-
rı gençliğin olumlu özellikleriyle buluşup, geliş-
miştir. Toplumun ezilen kesimlerinden gençlerin 
ekoloji mücadelesi ile buluşturulması görevi Po-
len gibi marksist ekoloji örgütlerinin en önemli 
görevlerindendir. Bu temelde örgütlenen ve geli-
şen gençler ekoloji mücadelesine mutlaka dina-
mizm taşıyacaklardır.



Gençler İklimi Dert 
Ediyor mu? 

Ezgi Semiz

Küresel ısınma, hepimizin bildiği gibi büyük bir 
sorun. Her ne kadar korona gibi bir badireyi at-
latmış sayıldığımız için insanlara rehavet çökmüş 
olsa da. Zaten çoğu insan bu tür şeyleri yeterince 
ciddiye almıyor. Biraz daha bilinçli olan insanlar-
da ise büyük bir umutsuzluk var. Kuşkusuz kim 
ne düşünürse düşünsün küresel ısınma, ortaya 
çıktığından/çıkardığımızdan beri ve önüne geçi-
lene kadar (eğer geçilebilirse) de öyle olmaya de-
vam edecek. 

Bu yıl üniversiteye başladım. Ve arkadaşlarımın 
çoğunda gördüğüm büyük bir umutsuzluk. Küre-
sel ısınmanın farkındalar elbette birçoğu ama onu 
durdurabileceğimize, yenebileceğimize, dünya-
yı kurtarabileceğimize dair pek bir inançları yok/
kalmamış. Bu belki Türkiye’deki gençlere mahsus 
bir duygu. Çünkü Avrupa’da ve başka ülkelerdeki 
iklim hareketlerinin öncüsünün gençler olduğu-
nu görüyorum. Her yerde aynı kalabalıkta olmasa 
da on binlerce gencin katıldığı eylemler yapıldı. 

Mesela arkadaşlarımın çoğu ekolojik olayları ta-
kip bile etmiyor. Kimisi içini kararttığı için, ki-



misi ilgisini çekmediği için, kimisi (bence) böy-
le bir alışkanlığı olmadığı için… Gençler artık bir 
şeylerin farkındalar, evet ama yeterince bilinçli 
olduklarını düşünmüyorum. Yeterince harekete 
geçtiklerini de düşünmüyorum. 

Ekolojik sorunları, iklim krizini ortaya çıka-
ran biziz, insanlar. Önce daha bilinçli olunma-
lı. Sonra kendi hayat tarzımıza dikkat etmeliyiz; 
onu değiştirmeliyiz, çevreye zararlı olmayacak 
hale getirmeliyiz. Ve unutmamalıyız ki sistemsel 
bir sorunla karşı karşıyayız; her şey bir bütün ve 
ekoloji de politikadan bağımsız değil. Yani poli-
tik olarak da harekete geçmeliyiz. Çünkü ancak 
topluluk olarak yaşamımzı sürdürebiliriz ve top-
luluk olarak nasıl bir hayat nasıl bir dünya iste-
diğimize karar verebiliriz. Sanırım politika da 
budur. Benim de böyle bir topluluğun parçası ol-
mak istememin sebebi bu. Elimden geldiğince 
savunduğum şeylere destek olmak. 

Umutsuz oldukları için arkadaşlarımı suçlaya-
mam. Ama “zaten artık düzelmez” deyip işin 
peşini tamamen bırakmak da doğru değil diye 
düşünüyorum. Belki bir şeyleri değiştirebileceği-
mizi gösteren ufak tefek işler yapmak gerekiyor. 
Başarılı mücadeleleri, örnek olayları daha çok 
anlatmak ve birlikte bu tür başarılar elde etme-
nin yolları üzerinde düşünmek iyi gelebilir. 
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Emek Hareketi ve 
Ekoloji

Murat Cin

Ekoloji mücadelelerini ele alan birçok çalışma 
olmasına karşın bu alanda yürütülen mücadele-
lerin özgünlükleri, örgütlülükleri, farklılıklarıyla 
sınıf mücadelesinin bu hareketleri ne derecede 
içselleştirdiği veya sınıf bakımından ne anlama 
geldiği ile ilgili ister akademiden isterse akademi 
dışından sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.

Ekoloji hareketlerinin durumu, amacı, orta ve 
uzun vadede gelişimine bakarak bu hareketlerin 
temel aldığı ideolojik, pratik ve taktiksel yakla-
şımlarını belirleyebiliriz. Bu partiler ve emek ör-
gütleri için de böyledir.

Böyle bir değerlendirme için en önemli soru, 
ekoloji hareketinin bileşenleriyle ilişki olacak-
tır. Bileşenlerde hareketin temelini oluşturan 
ideolojik yaklaşımların fikirsel paralelliği otur-
tulmaya çalışılsa da esasen bu görüntüdedir. En 
temelde yereldeki ekoloji mücadelesi ile hayatı-
nı, geleceğini korumaya çalışanlar olsa da hare-
ketin genelindeki bileşenleri ekoloji aktivistleri, 
duyarlı, ilgili ve hevesli kişiler, kurumlar, akade-
misyenler ve üretimi elinde tutan, sürdüren sı-
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nıf bileşenlerinin örgütleri şeklinde sıralanabilir. 
Hareketin bu bileşen çeşitliliği içinde ortak bir 
ideoloji oluşturması ancak “ekolojik sorun” ile 
“toplumsal sorun” yani sınıf mücadelesi sorunu-
nun nesnel ortaklığının açıklığa kavuşturulması 
ile mümkündür.

Bu bakımdan ön-
celikle gerçeklik-
te ekolojik sorun 
ile emek gücünün 
sömürüsünün fa-
ilinin aynı olması 
en belirgin ortak-
lıktır. Tüm alan-
lardaki ekolojik, 
k ü l t ü re l ,  e ko -
nomik, cinsiyet, 
inanç, dil, ulus, 
vb. temelli sorun-
ların kaynağının 

kapitalizm olması ve düzenin çıkar sağlayanları 
devlet kurumları, kolluk güçleri, ‘aydın sınıfı’nın 
patronlar ile bir bütün oluşturmaları bu durumu 
gösterir. Kapitalizm ve onun taşıyıcısı olan ka-
pitalist sınıfın varlığı ekoloji ve sınıf hareketinin 
aynı gerçeklikten çıkmış ve aynı düşmana kar-
şı mücadele eden birer hareket olarak ortak bir 
ideoloji oluşturmalarının nesnel zeminini sağlar.



84

Burada esas sorun tarihsel olarak ekolojik yıkım 
ve talan bu düzeye gelirken zaten var olan emek 
ve meslek örgütlülüklerinin buna karşı ideolo-
jik ve politik yaklaşım geliştirememiş olmasıdır. 
Sorun emek örgütlerinin ekoloji mücadelelerine 
destek vermesi değil; onların ekoloji mücadele-
sini - olması gerektiği gibi - (artı-) değer sömü-
rüsüne karşı verilen bir mücadeleye, yani aslına 
dönüştürmesi sorunudur. Aynı şekilde ekoloji 
mücadelesinin emek örgütlerinin mücadelele-
rine destek vermesi değil; onun sömürüye karşı 
verilen bir mücadeleye, yani aslına dönüştürül-
mesi sorunudur.

Coğrafyanın herhangi bir yerindeki lokal ekolo-
jik yıkıma karşı direniş metropollerde yeterince 
karşılık bulamazken metropollerdeki herhangi 
bir açıklama dahi kolluk gücü ve yargı üzerin-
den bütünsel bir saldırıyla bertaraf edilmektedir. 
Metropollerdeki kent hakkı mücadelesi ve “taş-
ra”daki direnişlerin organik bütünlüğünün sağ-
lanamaması ekoloji mücadelesinin aşamadığı 
yerele sıkışma sorununun en somut halidir. Eko-
lojik yıkımın sonuçlarına karşı kentte ve kırda 
verilen mücadelelerin yalıtılmışlığının aşılma-
sı, toplumsallaşması hareketin gerçek hak kaza-
nımları ile büyümesi bakımından niceliksel ve 
niteliksel avantajlar sağlayacaktır.
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Burada öncelikle emek örgütlerinin değişimi ge-
rekmektedir. İşçi sınıfı bileşenlerinin ideolojik 
yaklaşımını gözden geçirerek kesinlikle pratikle-
ri ile bunu sağlamak zorunluluğu vardır. Ekolo-
jik talan ve yıkım herhangi bir lokal sorun iken 
kapitalist gelişme ile derinleşmiş, yaygınlaşmış, 
gezegenleşmiştir. Bu haliyle de başlı başına bir 
neden haline gelmiştir. Nasıl ki sömürü ve yıkım 
fabrikalar, atölyeler, tarım, avm, banka, kargo vb. 
üretimin olduğu yerlerdeki işçi sınıfı için sert ve 
acımasız olmakta ise ekolojik yıkım da yine işçi 
sınıfı için aynı sertlik ve yıkımla gelmiştir. Yok 
olan onun yaşam alanı, zehirlenen onun bedeni, 
gıdası, suyu, havası, doğadan koparak mekanik-
leşen onun zihni, bedeni olmuştur.

Bu mücadele içinde destek/dayanışmanın öte-
sinde ana unsur, ana bileşen halindeki hareket-
lerin aynı rotada buluşması kaçınılmazdır. Bu 
noktada işçi sınıfı ve örgütlülüklerinin ideolojik, 
politik ve stratejik yaklaşımı karşısındaki sömü-
rü düzenine karşı asıl unsurun kendileri ve bile-
şenlerinin olduğunu içselleştirmesi önemlidir. 
Yani ekolojik yıkıma karşı mücadelenin öznesi-
nin kendilerinin olduğunu kavramaları onların 
kendinde sınıftan kendisi için sınıfa yürümesi-
nin, siyasal bir özne olmalarının parçasıdır. La-
kin emek örgütlerinin pratikleri henüz bu doğ-
rultuda olamamaktadır. Ekolojik yıkım gözler 
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kapansa da, kendiliğindenliğe bırakılsa da ken-
dini daha merkezi bir gündem olarak dayatmak-
tadır. İster gıda krizi olsun, ister orman yangını, 
ister siyanür sızıntısı, ister elektrik faturası, ister 
seller. Buradan bakıldığında ekoloji hareketle-
ri ile örgütlülüklerinin en azından sınırlı bağla-
rın güçlendirilerek destek verilecek mücadeleler 
olarak görülmesi aslında ideolojik, pratik ve tak-
tiksel olarak emek örgütlerinin sınıfına vereceği 
bir özeleştiri olarak düşünülebilir. Kapitalist sı-
nıfın karşısına onu yıkacak daha büyük bir siya-
sal güç olarak çıkmanın yolu da zaten bu özeleş-
tirinin gerçekleşmesine bağlı olacaktır.
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Ekoloji Hareketi için 
Yenilenme İhtiyacı1

Cemil Aksu

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekolojik 
yıkım her geçen gün daha da yaygınlaşıyor, 
derinleşiyor. Küreselleşen kapitalist gelişmenin 
bedeli olan ekolojik yıkım eşitsiz ve adaletsiz 
dünyada ezilen sınıf ları, halkları, cinsle-
ri ve diğer canlıları yokoluşa sürüklüyor. 
Seller, tayfunlar, kuraklık, orman yangınları, 
okyanuslardaki ve tatlı sulardaki kirlenme, aşırı 
sıcak hava dalgaları gibi felaketler sermaye için 
yeni türev piyasaları demek olurken diğer bütün 
canlılar için ölüm anlamına geliyor. Küresel ser-
maye sınıfı, tüm yeşillenme söylemine ve adımla-
rına eşlik eder bir şekilde kapitalizmin uzun bu-
nalımının ihtiyaçları doğrultusunda başta Arktik 
Denizi’nde olmak üzere okyanus derinliklerinde 
yeni fosil yakıt ve nadir toprak elementi rezerv-
leri arıyor; kaya gazı ve hidrojen gazı, nükleer 
enerji gibi alanlarda doğanın yıkımını hızlandı-
racak stratejik adımlar atıyor. Her zaman oldu-

1  Bu çağrı/yazı Aykut Çoban’ın 4 yıl önce “Ekoloji Müca-
delesinde Strateji Tartışması: ‘Yine Dene Yine Yenil’ Nere-
ye Kadar?” yazısında giriştiği çabayı sürdürmeyi esas alı-
yor.
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ğu gibi kapitalizmin her gelişim dalgası halklar 
ve doğa için daha derin sömürü, yıkım ve savaş 
demek oluyor.

Küresel sermaye sınıfı doğanın yıkımını hızlan-
dıracak adımlar atarken sermayeye karşı genel 
toplumsal mücadelenin bir parçası olarak öz-
günleşen ekoloji mücadelesinin neredeyse doğu-
mundan beri tekrarlayıp durduğu programlar-
la, stratejilerle, söylemlerle ve örgütlenmelerle 
ilerlemesi giderek güç hale gelmiştir. Bu yüzden 
bir kez daha “Ekoloji mücadelesi geçmişindeki 
hareket tarzını yineleyerek mi yol almalı, yoksa 
yeni bir strateji geliştirme çabasına mı girmeli?” 
sorusunu tartışmaya açma ihtiyacı hissediyoruz.

Sorun tespiti

Türkiye’de bir “ekoloji hareketi”nden bahsedile-
cekse eğer bu “etkinlik kaynaklı (termik santral, 
çimento fabrikası, taş ocağı), tahribata bağlı (or-
man, kıyı, mera tahribi), kirliliğe dayalı (hava, 
su, toprak kirliliği), risk tanımlı (nükleer, GDO) 
olarak sorunlara karşı ‘yerel’ odaklı gelişmiş, bu 
tekil-sorun-projedeki gelişmeye bağlı olarak sü-
redurmuş, yenmiş/yenilmiş, sönümlenmiş ya da 
bitmiştir. Bu açıdan kesintili bir süreklilik söz 
konusu olmuştur. Eskinin deneyimleri kısmen 
de olsa yeni hareketlere aktarılabilmişse de, yerel 
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ve tekil/sorun odaklı olmaktan dolayı her yerel 
hareket diğerlerini tekrarlamak zorunda kalmış-
tır.”

Yerel, tekil/sorun odaklı direnişler başta İstan-
bul olmak üzere metropollerde destek bulduğu, 
sosyal medya ve emekçi sol basında görünürlük 
sağladığı oranda toplumsallaşarak “memleket 
meselesi” haline gelmeyi başarmış ve kazanım 
elde etmişlerdir. Kuşkusuz bu da düşmanın kim 
olduğuna, iktidarla ilişki düzeyine göre değiş-
miştir. Artvin Cerattepe’de iktidarın bir numaralı 
şirketi Cengiz Holding karşısında yenilirken Ça-
nakkale’de dünya devi Alamos Gold karşısında 
zafer kazanmış olmamızın deneyimleri bakışım-
lı olarak ele alınmalıdır.

Türkiye’de, öncesi bir yana, AKP iktidarının kü-
resel sermaye güçlerinin ihtiyaçları doğrultusun-
da belirlenen, AKP’nin organik tabanını oluş-
turan orta burjuvazinin sıçramasının en hızlı 
yolunu sağlayan enerji, yol, inşaat, turizm vb. 
politikaları ile Anadolu’nun her bir yanının şan-
tiyeye çevrilmesi karşısında “can havliyle” dire-
nişler pıtrak verdi. Hemen her ilde, ilçede “çev-
re derneği”, “platformu” kuruldu. Bunlar sadece 
AKP karşıtları tarafından değil, AKP seçmenle-
ri tarafından da kuruldu. Yerellerde tekil-sorun 
odaklı bu dernekler, platformlar “sorun”u hallet-
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mek için “siyasetler üstü”lük iddiasına dayanarak 
kendilerine varlık alanı geliştirmeye çalıştılar. Bir 
sorun karşısında mekandaki etkilenen herkesi bir 
araya getirerek yeni bir aidiyet yaratmanın nes-
nel zemini olan bu “çevre/doğa dernekleri/plat-
formları” tam da bu yaklaşımın yereldeki herke-
sin çıkarını birleştirdiği yanılgısına düştüler, uzun 
vadede sonuçları itibariyle gerçekten herkesin çı-
karı o yerelin korunması olsa da anın öznel bilinci 
çoğu durumda daha kısa vadeli çıkarlara odaklan-
dı ve bunlar siyasetler üstülük iddiasının çukuru-
na düşerek gerici uzlaşmaların adresi oldu. Üç-
beş ağacı kurtarırken ormanın kaybedilmesine 
neden olundu.

Siyaset(ler) üstülük iddiası, “çevre tahribatı-
nın ve ekoloji mücadelesinin siyasetten - sanki 
mümkünmüş gibi - ayrılabileceğine inanan bir 
siyaset”, “ekoloji mücadelesini yerel bir dar gö-
rüşlülüğe hapsetmenin, emek, kadın ve diğer 
toplumsal mücadeleleri ekoloji mücadelesinden 
yalıtmanın siyaseti” olmuştur.

Tekil/sorun odaklılık, siyasetler üstülük ve yerel-
cilik aradan geçen onca zamana, başarılı/başarısız 
birçok deneyime rağmen ekoloji hareketinin için-
den çıkamadığı bir tekrarın içine hapsolmasına 
neden olmaktadır. Bu kendi başına bir şey ifade 
etmeyebilirdi. Sonuçta “hareketin” ortak bir hedef 
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belirlemesi yok. Neyi, nasıl yapması gerektiğiyle 
ilgili önünde bir çizelge yok. Ama iklim krizi baş-
ta olmak üzere ekolojik çöküşün geldiği noktada 
bu durum artık kazanımların da anlamını hızla 
yitirmesine neden oluyor. Yani, ekoloji hareketi, 
yereli korumanın yerelci kalarak mümkün olma-
dığını her geçen gün daha sert bir şekilde dene-
yimliyor. Bunun neden böyle olduğu doğrudan 
kapitalizmin güncel işleyişiyle ilgili ve bu yazının 
kapsamını aşan bir konu. Biz, vurgulamak istedi-
ğimiz noktadan devam edelim.

“Hareket” diye ifade edilebilecek bu kendiliğin-
den toplumsal mücadelelerin çoğuna rengini ve-
ren bu üç özellik, belli bir yerdeki herkesi farklı 
oranlarda etkileyen sorun karşısında, geleneksel 
siyasi, kültürel, bölgesel vb. aidiyetleri aşmadan 
ama paranteze alarak bir araya getirmekle yeni 
bir aidiyet - “yaşam alanı savunucuları” - oluştur-
maya adım atılmasını sağlayarak, o an, o yerde 
ve o sorun/şirket karşısında başarılı bir mücade-
le ortaya çıkarabilmektedir. Fakat bu “başarı”-
nın sürdürülmesi için sadık kalınması gereken 
uzlaşma aynı zamanda bir süre sonra onun en te-
mel handikabına dönüşür: Demokratik tartışma 
ortamı rafa kalkarken uzlaşma gerici bir içerik 
kazanır. Zira, “olay”ın sonunda herkes eski po-
zisyonuna geri dönmüştür, “siyaset” bitmiştir; bu 
durum temel sorunun bir sonucudur. 
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Ekoloji hareketinin “tarih yapması” için, ken-
di aidiyetini kurması gerekir. “Köprüyü geçene 
kadar” yapılan gerici uzlaşma günü kurtarma-
ya yarayabilir ama uzun vadede hareketi tekrara 
sokarak yenilgiye uğrattığını görmek gerekiyor. 
Ekoloji hareketinin yeni bir yaşam kurmayı he-
defleyen bütünlüklü ve uzun vadeli bir bakış açı-
sında, programa, stratejiye ve buna uygun örgüt-
lenmeye ihtiyacı var.
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Dönemin bakiyesi

Diğer toplumsal mücadele alanlarında 2000’ler-
den sonraki örgütlenme tarzlarında yeni olan en 
bariz özellik sosyal medya (akıllı cep telefonları-
nın yaygınlaşması, Facebook, Whatsapp ve Twit-
ter, vb.) imkânlarının hızlıca mücadelenin hiz-
metine koşulması oldu. Sosyal medya ortamları 
ve cep telefonları, hem ana/egemen medyaya eri-
şim/etkileme gücü, hem sosyal medya grupları 
kurarak anlık iletişim imkânı yaratması, yerel ile 
diasporası arasındaki iletişimi kuvvetlendirme-
si, en ücra köşelerdekilerin seslerini “anasayfa”ya 
taşımalarına izin vermesi gibi birçok özelliği ile 
hem tek tek bireylerin hem de yerel örgütlerin 
söz söyleme kapasitelerini arttırmıştır. Bu sayede 
olaylara hızlı refleks verme, “doğrudan eylem”, 
tanınma, bağ kurma, erişilebilirlik gibi birçok 
yetenek kazanılmıştır.

Bu eğilimlerin içine gark olmuş çevre ve ekolo-
ji hareketi, 2010’dan beri merkezileşme, birleş-
me tartışmalarına girmiş, bu doğrultuda birkaç 
akamete uğrayan denemeden sonra sayıları 60’ı 
aşan yerel çevre/ekoloji derneği/platformunun 
bir dizi geniş toplantı serisinin ardından bir ara-
ya gelmesi ile 2018’de Ekoloji Birliği (EB) kurul-
muştu. EB’den sonra da tematik bir konuda ama 
ulusal ve uluslararası “birleşik mücadele” örne-
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ği olarak 2020’de başlatılan Kazma Bırak Kam-
panyası deneyimi ve devamında da 2021’de Glas-
gow’daki COP zirvesi sürecinde şekillenen ve 
iklim adaleti temelinde kampanyalar yapmak 
üzere 72 bileşen ve birçok bireyden oluşan İklim 
Adaleti Koalisyonu kuruldu. Bunlardan önce 
özgün deneyimler olarak Suyun Ticarileştiril-
mesine Hayır Platformu, Karadeniz İsyandadır 
Platformu, bölgesel örgütlenme bakımından De-
relerin Kardeşliği Platformu, il düzeyinde örgüt-
lenmeler bakımından da Muğla Çevre Platformu, 
İstanbul’daki Kanal ve Yenişehir Projesine karşı 
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu gibi örgüt-
lenmeler geliştirildi. Kazdağları İstanbul Daya-
nışması ve Her Yer Kazdağları örgütlenmeleri ise 
hepsinden ayrı bir deneyimdir. Bütün bunlardan 
farklı şekilde gelişen tarihi daha eskiye dayanan 
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) deneyimi ise yine 
bu toplamın bir parçasıdır. Her bir girişim, yeni 
bir yol açma denemesi, dönemin, mücadele-
nin ihtiyaçları doğrultusunda bir arayışın ifade-
si olmakla birlikte elbette ekoloji mücadelesinin 
kitle tabanında demokratik bilinç, örgütlenme 
pratiği, eylem içinde şekillenme ve etkileşim 
açılarından mutlaka bir birikim yaratmıştır. 
Bunların bir kısmına daha yakından bakalım.
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İlk nükleer santral ve NKP

Nükleer karşıtlığı, ekoloji hareketinin tarihi açı-
sından en başat özelliklerden biri olagelmiş olsa 
da tüm yakıcılığına rağmen Türkiye’de maalesef 
geri plana düşmüştür. Yerel hareketlerin kendi 
sorunlarına gark olması burada, belki de yüz-
lerce maden projesi vb. diğer projeden daha bü-
yük bir felaket tehlikesi barındıran nükleer sant-
raller konusunda ilgiyi zayıf latmıştır. Nükleer 
gündemi, uluslararası bir olgu ve hareket konu-
su olduğundan yerelcilik hatta ulusalcılık ba-
kış açısından kurtularak gezegensel düşünme 
bakımından da önemli bir konu. Ve tabi buna 
uygun olarak küresel nükleer karşıtı hareketle 
bağlar kurmak bakımından da önemli. Nükleer 
santral inşaatlarının farklı ülkelerde farklı 
dönemlerde öne çıkması eş zamanlı hareket im-
kanını kısıtlasa nükleer karşıtlığının ekoloji ha-
reketinin odağı olmaktan çıkması daha çok ulu-
sal dar görüşlülükten ileri gelmiştir.

Nükleer karşıtı hareketin yerel (Mersin, Sinop 
vd.) ve merkezi NKP olarak örgütlenmesi konu-
yu hem ekoloji hareketinin hem de ülke günde-
minin merkezine taşısa da bir süre sonra müca-
delede belirli eşiklerin aşılamaması, sürekliliğin 
mücadele ve örgütlenme planlarına değil de ku-
rumsal yapılara dayanılarak sağlanmaya çalışıl-
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ması ile sıradan bir gündem haline gelmiştir. Ye-
rellerin etkinliğini yitirmesi, “işlerin” sekreterlik 
görevini üstlenen Elektrik Mühendisleri Odası’na 
bırakılarak basın açıklamaları düzeyine gerileme-
si, Çernobil ve Fukuşima facialarının yıldönümü 
etkinlikleri ve dava süreçlerinin takibi ile sınırlı 
bir eylemlilik elbette bu stratejik “devlet politika-
sı”nın önüne geçemezdi. Bütün bu olup bitenler 
bu süreç içinde ülkede olup bitenlerden ayrı ya da 
farklı bir süreç gibi ele alınamaz, ancak mücade-
lede inisiyatif alanların “düşman”ın yapabilecekle-
ri konusunda anlayışının net olmaması ve burju-
va demokrasisinden yersiz beklentiler “yine dene, 
yine yenil” sonucunun da taşlarını döşemektedir. 
Ekoloji mücadelesi sömürülen ve ezilen sınıfla-
rın sınıf savaşımının kendiliğinden ya da örgütlü 
organik bir parçası, günümüz koşulları açısından 
da her şeyin kaderini belirleyecek en temel 
zeminidir. Bu açıdan “olağanüstü” ilgiyi hak eden 
nükleer gündemi, sonuçlarının ancak gelecek 
yıllarında görülecek olmasından kaynaklı ancak 
“sınıf bilinçli” öznelerin örgütlü mücadelesi 
öncülüğünde stratejik bir örgütlenmeye konu 
olabilir. NKP bileşenleri bu özelliklere sahiptirler 
ve Akkuyu’nun devreye girme aşamasına gelme-
sindeki başarısızlık onun durdurulamaması değil, 
tam da bu anlayışla bir mücadelenin dahi örgüt-
lenememesindedir.
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Bu yıl Çernobil’in yıldönümünde, sınırsız po-
lis şiddeti ve sistematik devlet baskısı nedeniyle 
kitle katılımının zayıf olduğu İstanbul NKP ta-
rafından yapılan basın açıklaması sadece 3 daki-
ka sürdü. NKP bileşenleri arasında DİSK, KESK 
gibi emek örgütleri var ama bunların gerçekte 
hiçbir zaman nükleer diye bir gündemleri olma-
dığı söylenebilir. Temel sorunlardan biri de bu. 
DİSK, KESK gibi büyük yapıların bir platformda 
yer almasının platformu güçlü kılması gerekir-
ken edilgenleştirmekten başka bir işe yaramadı-
ğı görülüyor. Karar alma süreçlerinin bürokra-
tikleşmesi ve örgütlerin kendi iç ajandalarının 
ağırlığının yanı sıra nükleer ya da iklim gibi ko-
nularda iç eğitim örgütlememek, gündemi takip 
etmemek ya da bunları eksik yapmak temel za-
aflardandır. Platformların kendi bileşenlerinin 
örgütlü kesimlerini bilgilendirmek ve harekete 
geçirmek yerine belirsiz bir kitleye seslenmeyi  
“kamuoyu oluşturmak” sanması da bu sorunun 
diğer yüzüdür.

Ekososyalist bir deneme

Ekoloji hareketinde katkısı ve deneyimi bakı-
mından Ekoloji Kolektifi Derneği (EKD) bir baş-
ka örnek vakadır. İksir Dergisi’nden itibaren ele 
alınırsa ilk ekososyalist dernek olan EKD, ekoloji 
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hareketine hukuki, teknik bilgi alanlarında des-
tek sunmanın yanında harekette bütünlüklü ve 
gezegensel bir ekolojik bakış açısının oluşması 
bakımından da büyük katkı yaptı. EKD’li avukat-
lar başta Gerze olmak üzere müdahil oldukları 
davalarda, politik ekoloji perspektifinin gelişme-
sinde ön açıcı oldu. EKD’nin çıkardığı Kolektif 
Dergisi ekososyalist bir yayın organı olarak eko-
sosyalist bakış açısının toplumsallaşmasını, aka-
demik bilgi üretimi ile aktivizm arasında bağla-
rın kurulmasını sağladı. Ayrıca birçok çalıştay 
benzeri bir araya gelişlerle EKD, ekoloji hareke-
tinin birleşik mücadelesi için de rol üstlendi. 

Bütün bu olumlu adımlara rağmen EKD, kendi 
iç işleyişinde kolektivizmi geliştirmekte, ekosos-
yalistlerin ortak örgütü olmakta başarılı olama-
dı. Son döneminde bir AB kuruluşundan aldığı 
fon ile ekoloji broşürleri çıkararak ve Ekoloji Ar-
şivi ile İklim Adaleti internet sitelerini kurarak 
çok önemli bir ihtiyacın giderilmesi için adım 
atmış oldu. Fakat bir süre sonra Dernek’ten ya-
şanan istifalar işlerin dışardan göründüğü gibi 
iyi gitmediğini ortaya koydu. Önce tek tek isti-
faların ardından 7 dernek üyesinin “Fonlara Tes-
lim Olmayacağız” açıklaması geldi. Açıklamada, 
“Geçmişten gelen birtakım örgütsel problemle-
rin üzerine, fonlarla yürütülen projelere başlan-
masıyla birlikte mali ve idari konularda sorum-
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suz davranılması, bu sorumsuzluğun etkileri 
görüldüğünde şeffaf olunmaması, kolektif içeri-
sindeki eşit ilişki kurma biçimlerinin ihlal edil-
mesi birbirinin içine geçmiş daha büyük bir so-
runlar yumağı yaratmış durumdadır” denilerek 
sorunların çözümü için dernek içi tartışma me-
kanizmalarının işletilemediği belirtildi. “Gelinen 
noktada kolektif davranmak, kolektif tartışmak 
ve kolektif çözüm üretmekten tamamen uzak-
laşmış bir örgütsel yapıyla karşı karşıya kalmış” 
olduğu için istifa ettikleri açıkladılar. 

Bu ağır iddialara rağmen EKD, ne ekoloji hare-
ketine ne de devrimci sosyalist kamuoyuna hiç-
bir açıklama yapmaya dahi tenezzül etmedi. Ve 
böylece ekoloji hareketinden de düşmüş oldu. 
Başlatılan ekolojiarsivi.org, iklimadaleti.org ça-
lışmaları da yüz üstü kaldı. 

Burada bir parantez açarak, Polen Ekoloji Kolek-
tifi’nin kurulmasının bir nedeninin de EKD’nin 
yaşadığı bu iflas olduğunu belirtmek isteriz. Po-
len Ekoloji, EKD’nin yaptığı bütün olumlu işleri 
bugün de çalışmalarında örnek almakta, sahip-
lenmektedir. Aynı zamanda olumsuz deneyimin-
den de öğrenmektedir.

Yerellerden metropollere

Ekoloji hareketinde özgün bir başka deneyim 
olan Karadeniz İsyandadır Platformu (KİP), özel 
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olarak Karadeniz’deki ama ötesinde yerel hare-
ketlerin de İstanbul gibi metropollerde megafo-
nu oldu. İstanbul’daki birçok örgütlenme ve ey-
lemde yer almış bireylerden oluşan ekip, yaratıcı 
eylem biçimleri ile bu yerellerle kentli hareketler 
arasında bağın kurulmasını sağladı. Yerel hare-
ketlerin sesinin İstanbul’un merkezi olan Tak-
sim İstiklal Caddesi’nde yankılanmasını sağladı. 
Yaşam Yolculuğu ile yerellere yaptıkları gezilerin 
her bir anını eyleme çevirerek yerellerdeki sta-
tükoyu/rutini bozucu rol üstlendi. Diğer taraf-
tan yerelleri tarumar eden şirketlerin genel mer-
kezlerinin önünü eylem alanına çevirdi. Aynı 
zamanda sosyal medyayı etkin kullanması, bura-
daki gösteri biçimlerine uygun eylemler örgütle-
mesi diğer bir farklı yönü idi.

Bununla beraber Karadeniz’deki HES sürecinin 
gerilemesi ile KİP de sönümlendi. Grup üyele-
ri arasındaki kişisel sorunlar öne çıktı. Kısa za-
manda da bir sosyal medya hesabından ibaret 
hale geldi. Yine de oluşan ağlar sayesinde Ka-
radeniz’de yaşanan bir ekolojik yıkımda KİP 
hesabında hareketlilik kendini gösteriyor.

Yerellerin çatı girişimi

Örgütlenme deneyimi örnekleri bakımından el-
bette bu yazıdan daha fazla üzerinde durulması 
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gereken örgütlerden biri de Ekoloji Birliği (EB). 
Kasım 2017’de Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) 
tarafından organize edilen Bergama buluşma-
sı ile başlayan süreç, Mart 2018’de 56 yerel örgü-
tün ortak imzasının olduğu kuruluş deklarasyo-
nun açıklanmasıyla nihayetlenmiş oldu. Aslında 
EB, 2005 sonrası gelişen yerel hareketlerin 2010’a 
doğru yurt genelinde yaygınlık kazanması ile 
başlayan merkezileşme tartışmasına geç gelen 
yanıtlardan biridir.

EB, esasen yerellerde kendi sorunlarıyla uğraşan 
örgütlerin bir çatı altında toplanması biçimin-
de gelişti. Bununla birlikte kuruluş sürecinde 
“birliğin” genel ilkeleri, işleyişi ve perspektifine 
dair tartışmalar yapılmasına rağmen her bir ye-
rel platformu tekil/sorun odaklı karakterinden 
kurtaracak ve hareketi birleştirecek politikala-
rın ne olacağı sorusu cevapsız kaldı. Yani araç 
amacın, örgüt politikanın önüne geçmiş oldu. 
Nitekim bunun sonucu olarak da EB nicelik 
büyüklüğüne rağmen ekoloji hareketinin başlıca 
gündem belirleyeni olamadı, hatta – Kazdağla-
rı, iklim krizine karşı mücadele vb. gibi süreçler-
de olduğu gibi - gündemin gerisine düştü, ar-
kadan takip etmek durumunda kaldı. Bağımsız 
eylem hattını geliştiremedi; basın açıklamaları, 
çalıştaylar vb. yapmakla sınırlı kaldı.
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EB’nin belki de en temel sorunu örgütleri şek-
len bir araya getirse de bu örgütlerin ortak poli-
tikalar geliştirememiş olmasıdır. Bununla birlik-
te EB, birçok bileşenin tek kişilik örgütler olarak 
gerçek bir platform ya da dernek hüviyetine sa-
hip olmaması, olanların da iç işleyişte asgari de-
mokrasi kurallarını işletmekten hele ki örneğin 
kadın temsiliyeti gibi toplumsal özgürlük mü-
cadelesinin temel değerlerinden, kurallarından 
uzak olmaları gibi bir dizi başka sorunla da baş 
etmek durumundadır. Elbette, örgütlülük dü-
zeyi, örgütlenme biçimi, bileşenlerin ayrı ayrı 
ağırlıkları ve sorunları da bu tartışmaya dahil-
dir. Tüm bunlardan dolayı EB yerel hareketleri 
yerelcilikten, tekil/sorun odaklılıktan çıkararak 
“ulusal” ve uluslararası ölçekte siyaset yapacak 
düzeye getirememektedir. EB, yerellerin ortak 
bir hedef etrafında nasıl eş zamanlı, uyum için-
de farklı araç ve biçimlerle harekete geçirileceği 
konusunda halen yeterli derinlik ve deneyimden 
yoksun olmakla birlikte, tüm bu yerel mücade-
lelerin politikleşmesinde hızlandırıcı bir çatı rol 
oynama potansiyelini taşımaktadır.

Kazanıma giden bir yol

Son olarak ekoloji hareketinin OHAL koşulların-
da bile başarılı olabileceğini gösteren Kazdağları 
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sürecini ve Kazdağları İstanbul Dayanışması’nı 
(KİD) ele almak istiyoruz. 20 yıllık Artvin Cerat-
tepe ve Hasankeyf mücadelelerinin yenilgiye uğ-
ramasının yarattığı moral bozukluğu ortamında 
Kazdağları’nda Alamos Gold’a karşı gelişen dire-
niş ekoloji mücadelesinin en önemli deneyimi 
ve başarısı sayılabilir.

Kirazlı’da 425 gün süren nöbet eylemi ve onun 
etrafında örülen direnişin birçok açıdan ele alı-
narak deneyimin toplumsallaşması ve sürekli-
liğin sağlanması gerekir. Fakat biz burada sade-
ce direnişin kazanımla sonuçlanmasında büyük 
payı olduğunu düşündüğümüz KİD’i bazı yön-
leriyle ele almak istiyoruz. KİD, diğer bütün 
platformlar gibi birçok örgüt ve bireyin katılımı 
ile kurulmuş olsa da kısa zamanda temsili bile-
şenler geri düşerek, bir avuç insanın olağanüs-
tü gayreti ile sürdürülen bir faaliyet haline gel-
di. Esas işi, Kirazlı’daki nöbetin teknik, lojistik 
desteğini sağlamak olsa da, politik olarak da 
belirleyici oldu (Hatta bu politik belirleyicilik 
daha sonra sorun haline de geldi). Yerel seçim-
lerin AKP açısından yenilgiyle sonuçlanmasının 
kitlelerde yarattığı olumlu havanın da gücünü 
arkasına alan Kazdağları Direnişi, tüm Türkiye’yi 
saflaştırmayı başardı. KİD bu süreçte İstanbul’da-
ki hemen hemen her toplumsal olayda, panelde, 
kermeste, konserde, kongre ve konferansta Kaz-
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dağları’nı gündem haline getirdi. Yani, Kazdağ-
ları’nı “memleket meselesi” haline getirdi. OHAL 
ve pandemi koşullarına rağmen fiili meşru müca-
dele çizgisini ağaçtan dev kukla gibi yaratıcı ey-
lem biçimleriyle birleştirdi. Medyayı ve milletve-
killeri üzerinden parlamentoyu Kazdağları için 
bir şeyler yapmaları için zorladı. Saatlerce süren 
düzenli toplantı yapmak, alt çalışma grupları ile 
işbölümüne giderek herkesin bir iş üzerinden sü-
rece katılımını sağlamak, dönüşümlü eş sözcülük, 
sık sık forumlar düzenlemek gibi yorucu ve yıpra-
tıcı bir süreci bir şekilde yürütecek örgütsel irade-
yi gösterdi. 

Direnişin uzaması, pandemi yasaklarıyla hareke-
tin sokak ayağının kesilmesi, direnişin pandemi 
boyunca uzun zaman sadece Kirazlı’daki nöbet ile 
sınırlı kalması zaman içinde KİD’de de çözülmeye 
neden oldu. Pandemi yasakları gerekçe gösterile-
rek nöbettekilerin gözaltına alınarak alana girişin 
engellenmesi ile direniş fiilen bitmiş oldu. Ancak 
şirket Kirazlı’dan çekilmek zorunda kaldı.

Kazdağları direnişinin diğer bir somut kazanı-
mı ise Kazdağları Ekoloji Platformu’nun (KEP) 
kurulması oldu. KİD, KEP’in bir bileşeni olmaya 
devam ediyor ama esas rolünü tamamlamış oldu. 
KİD, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun 
kuruluşu başta olmak üzere İstanbul’daki hemen 
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her eylemin örgütlenmesinde taşıyıcı, birleştirici 
bir ilişki ağı oldu; durum hâlâ da böyle denebilir.

KİD aynı zamanda Kirazlı’daki katliamla ülke-
deki demokrasi sorunu ya da kadın cinayetleri 
gibi konular arasındaki bağı da kuran bir 
söylem geliştirdi. Düşmana düşman diyen bir 
hareket oldu. Bununla beraber o da tekil/sorun 
odaklı bir hareket olmanın ötesine geçemedi. 
Bu açıdan kendini yenileyemedi. Ancak adını 
korumaya çalıştığı alandan alan bir platformun 
platform olarak böyle bir gelişim göstermesi veya 
böyle bir beklenti yaratması gerçekçi olmazdı. 
Süreçte yer alan her bireyin ve irili ufaklı örgü-
tün bu sorunları düzenli olarak tartışıp yol arayı-
şında olması ve eylem/direniş halindeyken yeni 
mücadele düzeylerinin mayalanması olağan akı-
şa daha uygun olacaktır.

Pratiğin gösterdiği

Yakın dönem ekoloji hareketinde yer etmiş bel-
li başlı örgütlerin deneyimleri, bugün içinde 
bulunduğumuz ebedi tekrardan çıkış için bazı 
dersler sunmalıdır bize. Baştan itibaren belirt-
tiğimiz üç temel özellik, bugün de ekoloji hare-
ketlerinin karakteri olmaya devam ediyor. Bun-
lara ilaveten bireycilik ve konformizm gibi başka 
ideolojik sorunların olduğu da açık.
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Ekoloji hareketinin kendi deneyimlerinin yanı 
sıra diğer toplumsal hareketlerinkilerden de öğ-
renerek kendisini aşması gerekmektedir. Eko-
lojik yıkımın sıcak coğrafyalarından birinde ya-
şadığımız gerçeği bize bunu başarmak ya da 
sermayenin kurbanı olmak seçeneği dışında bir 
şey sunmuyor. 

Kuşkusuz ekoloji hareketinin içinde bulunduğu 
bu kendini tekrardan kurtulması politik ekolo-
jik bir yaklaşımla, ekososyalist bir bakış açısıyla 
mümkündür. Ekososyalizmin ekoloji hareketi-
nin teorisini pratiğin sonuçlarından süzerek ge-
liştirmesi, siyasal iktidar ve toplumsal kurtuluş 
hedefi onu kurucu ideoloji haline getirir. Ekoloji 
hareketinin politikleşmesi, genel olarak politika 
kavramının dar kavranışından dolayı anlaşılma-
maktadır. Politika, sadece “AKP karşıtlığı”, hatta 
“kapitalizm karşıtlığı” değildir. “Kahrolsun kapi-
talizm” demek politiklik anlamına gelmez. Po-
litik bakış herhangi bir tekil sorunun toplumsal 
bağlarını, bağlamını aydınlatır.

Örneğin ekoloji hareketinin çokça gündemini 
meşgul eden enerji sorununda tartışma “enerji ih-
tiyacı”nın hangi teknikle karşılanacağı sorusuna 
indirgenir, fosil yakıt politikaları eleştirilir ve 
alternatif olarak yenilenebilir enerji teknikleri 
savunulur. Politik ekoloji açısından bu yaklaşım 
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apolitiktir ve anti-bilimseldir. Enerji üretim ve 
yeniden üretim için gereklidir; dolayısıyla ön-
celikle üretimin tarihsel, toplumsal karakteri-
nin aydınlatılması esas sorundur. Plansız, top-
lumsal ve bireysel gerçek ihtiyaçlar için değil de 
kâr ve belirsiz bir piyasa için üretimi esas alan 
kapitalist meta üretiminin sürdürülmesi için 
duyulan “enerji ihtiyacı” ile demokratik plan-
lamayı, toplumsal ve bireysel kullanım ürün-
leri üretmeyi esas alan ekososyalist bir üreti-
min sürdürülmesi için duyulan “enerji ihtiyacı” 
bir ve aynı şey değildir. Somut olarak, planlı bir 
ekonomi halihazırdaki enerji ihtiyacını yüzde 
60’lara varan oranda azaltabilir ve bu tek başına 
bile Birleşmiş Milletler çatısı altında karbon 
pazarlığı yapan kapitalistlerin 2100 ve daha 
sonrası için belirledikleri iklim krizine çözüm 
için gerekli karbon azaltımını acil olarak yeri-
ne getirmemizi sağlar. Fosil yakıtları kullanmaya 
devam etsek bile!

Politik bakış farklı örgütlenme düzeylerini/kat-
manlarını bir arada ele almayı, burjuva yasallığa 
takılmadan fiili meşru mücadele hattında ko-
numlanmayı, kitle şiddeti dahil mücadelenin 
tüm araç ve biçimlerini gerektiği yerde uyumlu, 
eş zamanlı ve genel siyasi konjonktürle bağlan-
tılı şekilde kimilerini öne çıkararak kullanmayı, 
taktiksel kazanımlar elde ederken stratejisini gi-
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derek netleştiren birleşik bir mücadele önderli-
ği geliştirmeyi, sınıf mücadelesinin parçası olan 
farklı toplumsal çelişki alanlarıyla etkileşim için-
de koşulları devrimcileştirmeyi öngörür.

Politik bakış açısı, sorunların toplumsal boyut-
larını ortaya çıkararak hem ne yapılması hem 
de kimlerle yapılması gerektiği sorusuna da ya-
nıt verir, mücadelenin ittifakları, dolaylı-do-
laysız yedekleri taktiğin ve stratejinin konusu 
olur. Bergama köylülerinin direnişinin bir “çev-
re direnişi” olarak sınırlanması oradaki köylü-
lerin ekonomik olarak yaşadıkları yıkıma, ta-
rımdan geçinemez hale gelerek madende işçi 
olmaya mecbur kalmasına bigâne kalır. Aynı şe-
kilde, yeni bir kavram olarak giderek öne çıkan 
emekoloji tartışmalarında dile getirdiğimiz gibi, 
her ekolojik yıkım mahallinin aynı zamanda 
bir emek yıkımı, işçi cinayeti mahalli olduğu 
gerçeği görülmez hale gelir. Oysa politik bakış 
açısı bu bağları aydınlatır. 

Tüm bunlar hareketin güncel gerçekliğiyle bağı 
içinde ele alındığında mevcut durumda hangi 
platformlar, dernekler, direnişler, kampanyalar, 
STK’lar, siyasi partiler, politik ekoloji örgütleri 
bu sorunun muhatabıdır, bu gerçeklik içinde 
öncelikli adımlar nelerdir, bu da ayrı bir yazının 
konusu olsun.
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Sonuç olarak, ekoloji hareketinin tekil/sorun 
odaklı, yerelci ve siyasetler üstü olma gibi karak-
terinin yarattığı sorunlardan kurtularak yenilen-
mesinin belli başlı parametrelerinin şunlar oldu-
ğunu söyleyebiliriz: 

Politik bakış açısı ile tekil ekolojik yıkımın top-
lumsal bütünlük ile bağını aydınlatan ve buna 
göre politika, strateji ve örgütler geliştirmek ge-
rekir.

İster bireylerden ister örgütlerden isterse bunla-
rın karmasından oluşsun, platformların demok-
ratik bir işleyişe kavuşturulması gerekir.

Kadınların temsiliyetini önemsizleştiren erkek 
egemenliğine son vermek gerekir. Kadınsız top-
lantılar, yönetim kurulları, çalışma grupları pra-
tik olarak yok sayılmalıdır.

Diğer toplumsal mücadele alanlarıyla ortaklıkla-
rın uygun biçim ve yöntemlerini dinamik bir şe-
kilde kurgulamak gerekir.

Yatay ve kitlesel örgütlülükle güçlü bir merke-
zi koordinasyonu birbirine tezat biçimde dü-
şünmeden, mücadelenin ihtiyacı neyse ona 
bağlı kalarak, ekoloji ve sınıf mücadeleleri ta-
rihinin biriktirdiği hiçbir mücadele yöntemini 
kategorik olarak reddetmeden planlamalar 
yapmak gerekir.
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Yerellerin ortak ve eş zamanlı eyleme geçmesini 
sağlamak için güçlü iletişim ağları kurmak, ileti-
şim kuralları ve dilinde ortaklaşmak, kırılgan ol-
mayan bir yoldaşlık hukuku geliştirmek gerekir.

Ortak tema, her hareket tarzının ve her örgüt-
lenme katmanının tüm yerellerde birebir uy-
gulanması değil, yerellerin koşullarına göre en 
sonuç alıcı biçimi belirlemeyi ve taktiksel zen-
ginliği gerektiren süresi, hedefi, kapsamı, müca-
dele güçleri belli kampanyalar tarzında işlenebi-
lir.

Ekoloji hareketi, yıkım projelerine karşı reaktif 
bir pozisyondan pro-aktif bir pozisyona geçmek 
için toplumsal kurtuluş stratejisinde netleşmeli, 
bunu yaparken ekolojik yaşamın örneklerini su-
nan komünal deneyimlere stratejinin içinde yer 
vermelidir.

...
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Sınıfsal Saldırılara 
Karşı Örgütlenmeye 
Çağrı: Siyasi Ekoloji
Her şeyin ele geçirilip kendine benzetilmeye, ol-
mazsa yok edilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. 
Kişi başına düşen (daha doğrusu düşmeyen) öz-
gürlük ve insanca yaşam miktarlarının azaltıldığı 
bu sürece medeniyet denmekte! Bunun bir me-
deniyet olmadığı, olamayacağı, insanı mezara, 
ruhu da mezardaki cesede dönüştürdüğü ve gün 
geçtikçe mezarı büyütüp içine doğadaki tüm ya-
şayanları kattığını deşifre etmek gerekmekte. 
Tüm bu olup biteni bilmenin yeterli olmadığı, 
insana, topluma ve doğaya yapılan tüm saldırıla-
ra karşı siyasal bir duruşun da gerekli olduğunu 
sergilemek amacıyla bu eseri oluşturduk.

Makalelerle bir araya geldik ama ondan daha 
fazlasını hedefledik. Söze çağrıyla birlikte, onu 
yükseltmenin, örgütlemenin öneminin altını her 
satırda çizdik.

İhtiyaçların dayattığı zorluklara karşı çözüm ara-
yışları cevap arayışlarını da beraberinde getir-
mekte. Filozofun dediği gibi “Bir cevabım var, 
sorusu olan var mı?” diyerek soruları ve onları 
sorma mantığını dile getirmeye çalıştık.
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Serbest piyasanın zihinsel ve fiziksel kurmaca-
larına karşı kapitalizmin radikal eleştirisini he-
define koyan ve oradan hareket eden bu kitapta, 
böyle giderse yakın gelecekte bizleri nelerin bek-
lediği etraflıca tartışılmakta.

Başka bir gezegene gitmeden de bu gezegeni de-
ğiştirmenin mümkün olduğunu, kapitalizmin 
bizlere sunduğu tüm mucizevi çıkışların aslında 
birer sahtekarlık olduğunu anlatmak için kitabın 
ismini SİYASİ EKOLOJİ olarak belirledik.

Bu kitapta kapitalizme karşı çıkan, sadece orada 
durmayıp bunu mücadele ile birleştiren ve ya-
şam biçimi ile pekiştiren yazarların makaleleri 
bulunmakta. Bir araya gelmenin aciliyetini vur-
gulayan yazarlar, gerçeklerle ilgili gerçekten bir 
şeyler yazdılar. Ekolojik örgütlenmenin sadece 
karşı çıkmaktan, itiraz etmekten ibaret olmadı-
ğını, olamayacağını nedenleri ile birlikte anlattı-
lar. Kendi gerçeklerine ellerinde tuttukları ayna-
dan baktılar...

Siyasi Ekoloji kitabı ; Fikret Başkaya, Nejla Ku-
rul, Sibel Özbudun, Mustafa Durmuş, Gaye Yıl-
maz, Beyza Üstün, Temel Demirer, Serap Ça-
kalır, Talat Ulusoy, Emet Değirmenci, Ender 
Öndeş, Aykut Çoban, Ali Çakıroğlu, Cemil Aksu, 
Hakan Yurdanur’un yazılarından oluşmaktadır.
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