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2021’e hızlı bir giriş oldu. Boğa-
ziçi Üniversitesi’ne, AKP’li bir 
kayyum rektörün atanmasına 
tepki gösteren öğrencilerin ey-
lemleri bir umut noktası olarak 
öne çıktı. Binlerce öğrencinin 
ve onlarla birlikte Boğaziçi’nin 
hocalarının gösterdiği tepkilerle 
iktidarın baş etmekte ne denli 
zorlandığını gördük. Üniversi-
tenin kapısına kelepçe takarak, 
eyleme katılan öğrencileri uzun 
namlulu silahların eşlik etti-
ği ev baskınlarıyla gözaltına 
alarak verilen karşılık iktida-
rın kırılganlığının da bir ifade 
olarak görülebilir. Erdoğan’dan 
Bahçeli’ye iktidar ortaklarının 
‘terör’ söylemini devreye soktu-
ğu; ‘darbe’ retoriğinin devreye 
sokulduğu ve başörtü mağdu-

riyetinin gündeme getirildiği 
bir siyaset tarzı faşist blokun 
ne denli korumacı dar bir sınıra 
hapsolduğunu ortaya koyuyor. 
Bu tür toplumu kutuplaştırma 
üzerine kurulan dışlayıcı siyaset 
uzun zaman iktidarın kazan-
masına da vesile olmuş olsa da 
gelinen noktada bunun artık 
iktidar için dar bir sınır çekilme 
anlamına geldiğini söyleyebili-
riz. Öte yandan bu tür hamleler 
iktidarın çekirdeğinde de kimi 
kırılmalar ortaya çıkaracak 
çelişkileri de biriktiriyor. Bir 
yandan AB gündemiyle reform 
söylemlerine evrilme isteği bir 
yanda üniversite kapısına asılan 
kelepçe ve gözaltında işkence-
ler de bunun bir ifadesi.

GENÇLİĞİN SESİNDE
BİRİKEN MUHALEFET

Boğaziçi’nde ortaya çıkan 
direniş; gençlik içinde biriken 
muhalefetin bir ifadesi olarak 
görülmeli. Oldukça yaygın olan 
bu muhalefet birikimi bu kez 
kayyum rektöre tepki üze-
rinden açığa çıkarken bunun 
arkasında gençliğin söz hakkı 
talebiyle birlikte güvencesiz-
leşen yaşamlara itirazdan da 
ayrı ele alınamaz. Toplumun da 
bunalıma baş etmekte zorlan-
dığı, eşitsizliklerin, işsizliğin ve 
güvencesizliğin derinleştiği bir 
ortamda pandemiyle sorunla-
rın daha fazla görünür olmaya 
başlaması geniş bir tepkisellik 
de ortaya çıkarıyor. Pandeminin 
sınırlılıkları içinde kimi zaman 
bu tepkiler kendi sınırlarında 
kalsa da kimi zaman açığa çık-
masa da bir biçimde büyümeye 
devam ediyor. İktidar bu tepki-
lerle baş edebilmek üzere yeni 
baskılarla birlikte terör ve dar-
be söylemini kesintisiz biçimde 
gündemde tutmaya çalışıyor. 
Ancak daha önemlisi sesin kimi 
zaman köylülerden kimi zaman 
işçilerden kimi zaman gençler-
den kimi zaman kadınlardan 
yükseldiği bu gerçeklik iktidarın 
sadece baskıyla baş etmesinin 
mümkün olmadığı sorunlar yu-
mağıyla karşı karşıya kalındığını 
ortaya koyuyor. Boğaziçi’nden 
yükselen ses tüm bu seslerin 
bir parçası ve tüm bu sesleri de 
içinde taşıyan bir isyan olarak 
bu denli sahiplenildi. 2021 bu 
seslerin daha fazla yükseldiği 
bir yıl olacak.

KÖHNE, SIKICI VE TÜKENMİŞ
İKTİDARIN SESİNE KARŞI
HAYATIN YENİ ŞARKISI ve SOL
Analiz
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NEFESİ TÜKENEN İKTİDAR

Siyasetteki bir başka dikkat 
çeken gelişme ise Erdoğan’ın 
Bahçeli’ye ev ziyaretleri ile bir 
arayış içinde olduğunu ortaya 
koyması. Erdoğan, Bahçe-
li sonrasında Milli Görüş’ün 
manevi liderlerinden görülen 
Saadet Parti’li Oğuzhan Asil-
türk’ü ziyareti ve sonrasında da 
ittifaklar için farklı görüşmele-
rimiz devam edecek açıklaması 
üzerinde de kısaca durmak 
gerekir. Cumhur İttifakı’nın 
yüzde 50’nin üzerine çıkması-
nın hiç kolay olmayacağı görü-
lüyor. Bunun için karşı cepheyi 
daraltma hamleleri şüphesiz ki 
sürpriz değil. Erdoğan’ın asıl 
planının Saadet ve İYİP’i de 
içine alarak cepheyi genişletme 
olduğunu ifade edenler de var. 
Ancak bunun bu verili durum 
içinde hiç de mümkün olmadı-
ğını peşinen söyleyebiliriz. Bu 
sistemin devam ettirildiği bir 
ittifakın böyle bir genişleme 
şansı bulunmuyor. Bunu bir 
yana bırakırsak Bahçeli ile bir 
oyun planı üzerine çalışıldığını, 
uzlaşılmaya çalışıldığını söyle-
yebiliriz. Bunun bir yanı içerde 
seçim sistemine ilişkin deği-
şikliklerle ekonomik ve yargı-
sal reform olarak ifade edilen 
adımlar üzerine bir ortaklaşma 
çabasıyla birlikte asıl olarak 
Biden sonrası yeni kurulacak 
oyunda yer almak üzere atı-
lacak adımlar ve Avrupa ile 
ilişkiler konusundaki yaklaşım-
lar üzerinde yeni adımlar için 
hazırlıklar muhtemel gündem-
ler olarak öne çıkıyor.

ÇARESİZLİĞİN SINIRLARINDA

Bunlar biraz zaman kazanma 
olarak da görülebilir. Çünkü, 
verile sistem ve ilişkiler içinde 
iktidarın bu sıkıştığı alandan 
çıkabilmesi mümkün görünmü-
yor. Darbe ve terör söylemini 
daha yüksek tondan ifade et-
mek bunu polis ve yargı bas-
kısının eşlik etmesi ile geline-
bilecek yer buraya kadar. Ama 
şimdi bir yandan da iflasların, 
işsizliğin rekor kırmaya baş-
ladığı aşı organizasyonu dahi 
yapılamadığı bir gerçeklikle 
böyle baş edebilmek de im-
kansız. Öte yandan dış politika 
çıkmazından askerileşmiş bir 
siyasetle ilerlemek de artık 
mümkün görünmüyor. Öte 
yandan Biden’ın şimdi Kong-
re işgali sonrasında Başkanlık 
koltuğuna daha güvenli otura-
rak başlatacağı yeni dönemde 
pek çok bakımdan yeni sınırlar 
ortaya koyacak. ABD yaptı-
rımlarının yanında Mart ayında 
AB’nin yaptırım gündemi de 
düşünüldüğünde iktidar için 
hiç kolay olmayan bir dönem 
başladı. Bu dönem iktidar için 
muhalefeti kontrol altında 

tutmak üzere tüm faaliyetleri-
ni sürdüreceği bir yandan da 
ABD ve AB ile uzlaşma kapıları 
açmayı deneyeceği bir süreç 
olarak görünüyor. Burada aldığı 
sonuçlara göre iktidarın sonraki 
adımları belli olacak.

SOL ALTERNATİF
İÇİN İMKANLAR

Muhalefet için ise Boğaziçi kuş-
kusuz ki önemli bir başlangıç 
oldu. Bu kimi zaman köpüren 
dalgaların daha ilerisine doğru 
gitme; toplumsal zeminlerde 
aşağıdan bir çalışma ile örgüt-
lenmeleri güçlendirme ihtiyacı-
nı da ortaya koyuyor. Toplumun 
tüm ezilen kesimlerinin ve 
emekçilerin şimdi bir çığlığa 
dönüşmüş olan isyanlarının, bi-
riken öfkelerinin parçası olmak 
ancak halkın yaşadığı sorun-
lar etrafındaki mücadelelerle 
mümkün olabilecek. ABD’deki 
işgalin ortaya koyduğu emper-
yalizmin merkezinde çöküş ve 
sistemin genel krizi karşısında 
solu alternatif olarak örgüt-
lemek için daha fazla cesaret 
daha fazla umut ve daha fazla 
mücadelenin tam zamanı.
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ABD’de Kongre Binası’nın basıl-
ması şok edici bir gelişme ola-
rak değerlendirse de tümüyle 
beklenmedik bir an olduğunu 
söylemek hiç de mümkün değil. 
ABD seçim süreci boyunca 
Trump’ın ‘hileli seçim’ argüma-
nını kullanması; kaybetmesi ha-
linde ‘direneceğinin işaretlerini’ 
vermesiyle başlayan süreç oy 
sayımı ve sonrasında da dozu 
artarak devam etti. 

Trump, o sayımını durdurmak 
üzere bir yanda silahlı faşist 
destekçilerini sokağa dökerken 
bir yandan da yargı yoluyla oy 
sayımını durdurma hamlelerini 
yaptı. Ancak asıl kırılma tam da 
bu noktada yaşandı. ABD’nin 
hakim güçleri Trump’ın bu 
hamlelerine yanıt vermedi, 
onun her itirazının yolunu 
kapattı. Biden, sonunda böyle 
bir sürecin sonucunda ve saf 
bir demokrasi ve oy çokluğuyla 

sınırlandırılmayacak güçler mü-
cadelesinin sonucunda seçim 
zaferini ilan edebildi.  Trump 
ise buna rağmen de vazgeç-
meyeceğini ortaya koyacak 
işaretler vermeye devam etti.  
Beklenen kaos geldi ve toplum 
içindeki bölünme ile birlikte 
devlet içindeki bölünmenin 
şimdilik bir galibi belirginleşti; 
ancak bir şey bitmedi yeni bir 
biçimde sürecek bu kontrol 
kaybı kapitalizmin krizi sonra-
sında ABD imparatorluğunun 
çöküş gürültüsünden başka bir 
şey değil. 

Beklenen Kaos!

Dünyanın dört bir yanında 
darbeler planlamış, kaos plan-
ları devreye sokmuş, iç savaşlar 
yönetmiş olan ABD’nin karanlık 
güçleri bu işaretlerin olası so-
nuçlarını düşünmemiz, özellikle 
Kongre Binası’nda Biden’ın 

başkanlığının tescilleneceği 
anın Trump ve taraftarlarınca 
sessizce kabul edileceğini bek-
lemiş olamaz. 

Kaldı ki Kongre Binası’na 
baskın veren kitle, öncesin-
de mitingde bir araya gelmiş, 
Trump’ın da kışkırtmalarıyla 
harekete geçmişti. Kaos anının 
oluşması için kitlesel hezeyan, 
öfke ve şiddet arzusu hazır bir 
durumdayken Kongre Bina-
sı’nın korumasızlığa; polislerin 
(pek çoğunun)bu neofaşist 
kitlelerle bir özdeşlik içinde 
hareket etmesiyle birlikte ateş 
yanmış oldu. Bir anda Kongre 
Binası’nın işgali bir fantastik za-
man dışı görüntülerle dolarken 
bir yandan da Biden’ın önderli-
ğinde giderek Cumhuriyetçile-
rin pek çoğunu da içine alan bir 
demokrasi seromonisi sürü-
yordu. Biden’ın koltuğa otur-
ması engellenmese de Trump’ı 
2024’e götürecek ve belki yasal 
sıkışmalar karşısında da bir 
koz olacak olan kitle hareketi, 
Trump için artık bitiş çizgisini 
işaret ediyordu. İşgal gecesinin 
sonucu Biden etrafında kurulan 
bir demokrasi koalisyonu ile 
Trump’ın bir risk olmaktan çıka-
rılmasıydı. Bunu ilk ilan eden 
ise Kongre binasında bulunan 
Trump’ın Başkan yardımcısı 
M.Pence’in aldığı tutum oldu. 

Muhalefet işgal sırasında Pen-
ce’in Anayasa’nın 25. Madde-
sini, sorumluluklarını yerine 
getirebilmekten aciz, gerekçe-
sine dayandırarak uygulamaya 
koyması ve kendisini Trump’ın 
yerine ABD Başkan vekili olarak 

ABD Emperyalizminin Bir Çöküş Sahnesi
6 Ocak 2021 Kongre İşgali ve Sonrası

Sol Siyaset Analiz
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atamasıydı. Bu gerçekleşmese 
de Cumhuriyetçi parti içeri-
sindeki birçok isimle birlikte 
hükümetin ikinci adamı konu-
mundaki Pence’in bu “işgal” 
sırasında ve sonrasında açık 
şekilde kendilerini Trump’tan 
uzak tutmaya çalışmaları, bir 
siyasi prensip değil, olası so-
nuçlara ortak olmamak olarak 
gözüküyor. 

İşgal ve Sonrası

Olayların sokaktaki gelişimi iki 
sonucu ortaya çıkarıyor. Birin-
cisi, henüz daha üç ay önce 
gerçekleşen Siyah Yaşamlar 
Değerlidir eylemlerinden bu 
eylemlerin temelini oluşturan 
cinayetlere kadar, şiddet kul-
lanımı konusundaki sorumsuz-
luğu ve başıboşluğuyla bilinen 
Amerikan polisinin, ideolojik 
olarak kardeşleri olan Amerikan 
neofaşistleriyle duygudaşlıkları.

Her ne kadar bugün geldiğimiz 
noktada ABD müesses niza-
mının bütün kurumları Trump’ı 
sıkıştıran, karşısına alan bir 
pozisyonda olsa da sokakta ve 
kolluk güçlerinde Trump taraf-
tarlığı ve neofaşist ideoloji cid-
di oranda karşılık buluyor. Keza 
tüm anlatısı Trump’ın elinden 
kazandığı seçimin alınması gibi 
bir mağduriyet propaganda-
sına dayanan eylemciler içe-
risinde, doğrudan nazi sem-
patizanı sembollerden, taban 
örgütlerinin liderlerine kadar 
en radikal kesimlerin doğrudan 
yer alması, eylemin ekseninin 
doğrudan Trump’ın taraftarları 
içerisindeki en radikal neofaşist 

liderliği ve propagandası ile 
örgütlendiği ve yürütüldüğünü 
gösteriyor. 

Dikkat çeken bir diğer detay da 
eylemin olduğu sırada devletin 
geliştirdiği tepki. Polisin müda-
hale etmeyişinde her ne kadar 
duygudaşlık ve sempatizanlık 
etkili olsa da emir komutada 
da ciddi bir müdahale eğilimi 
olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun 
yanında binanın işgalinin en 
şiddetli dakikalarında, henüz 
daha tüm kongre üyeleri çıkarı-
lamamışken dahi Pentagon’un 
müdahil olmayacağını açık-
laması. Nitekim eylem ancak 
amacına ulaşıp sönümleneceği 
noktada ve Trump’ın talebiyle 
ulusal muhafızlar tarafından 
bitirildi. Trump her ne kadar 
özellikle bugün eylemi kınayan 
açıklamalarda bulunsa da en 
sert dakikalarda bile taraftarla-
rını ne kadar sevdiğini, polisle 
çatışmadan, zarar görmeden 
eylemlerini sürdürmelerini söy-
leyen açıklamalarda bulundu.

Karşı tarafta ise Biden yine 
eylemin bitişine doğru çıkıp 
yaptığı açıklamalarda suç kadar 
sorumluluğu da Trump’ın üzeri-
ne bırakan, çıkıp kitleyi geri ça-
ğırması gerektiğini talep eden 
bir konuşmada bulundu. Dola-
yısıyla öncesinde de eylemin 
gecesinde de tüm yaşananların 
Trump’ın kontrolü altında ol-
duğunu sadece itiraf değil aynı 
zamanda kabul eden bir tavır 
takındı. Buradan ve eylemin ne 
radikalliğinden, istisnalığından 
Amerikan siyasetinin geleceği-
ne ilişkin çıkarılabilecek birçok 

değerlendirme var. 

Öncelikli olarak bu eylemi, 
eğer işgal kısmı da dahil ol-
mak üzere tamamen Trump’ın 
kontrolünde gelişmiş bir hamle 
olarak düşüneceksek, bu önce-
likle Trump’ın seçim yenilgisine 
rağmen ciddi bir sokak gücü 
olduğunun ve neofaşizmin 
seçimle bitmeyeceğinin gös-
tergesi. İkincil olarak, Başkanlık 
süresi bittikten sonra birçok 
ciddi davayla yüzleşmesi bek-
lenen ABD başkanı açısından 
bir dokunulmazlık kozu olarak 
da değerlendirilebilir. Bu de-
rece riskli bir eylem doğrudan 
2024 seçimlerine girebilmesi-
nin önünü tıkayacak bir diyet 
olsa bile, lideri olduğu neofaşist 
kanadın önümüzdeki 4 yılda 
da hükümeti kaybettikleri için 
durmayacakları, parti içerisinde 
de sokakta da güç kaybetme-
yeceklerine yönelik öngörüleri 
doğrulayarak, belki tarihindeki 
en hassas toplumsal kırılmaları 
yaşayan bir ABD’de, 80’lik bir 
Biden ile telaşla sağlanmaya 
çalışılan düzeni yarabilme po-
tansiyelini gösterdi. 

İmparatorluk Çökerken 

ABD seçimlerini seyrinin ve 
devlet içerisinde de karşılığı-
nın bir göstergesi, müesses 
nizamın, sistemin sağ ya da 
sol herhangi bir radikalleşmeyi 
kaldıramayacağına yönelik bir 
endişeydi. Trump’a karşı güçlü 
bir seçenek olan Sanders ve 
temsil ettiği kanadın seçim 
öncesinde ittifaklarla ekarte 
edilmesi, ardından Trump’ın 
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bugün somutlanan hile pro-
pagandasının bürokraside 
hiçbir karşılık bulmaması, tek 
ses halinde Biden iktidarının 
kabulü, ülkenin hem toplumsal 
anlamda hem de emperyaliz-
min başındaki güç olarak ciddi 
çelişkiler ve zorluklar içerisinde 
olmasının da yansımasıydı. 

2016’daki reaksiyonun aksine 
artık macera arayacak bir ham-
le rahatlığı kalmamış bir ABD 
müesses nizamı için Biden gibi 
bir merkezci, can kurtaran ola-
rak görülmüştü. Trump bugün, 
aylarca süren ve solun dili ve 
pratiğinin baskın olduğu BLM 
eylemlerinin ardından böyle 
bir kontrada bulunması, bugün 
farklı şekillerde de olsa düzen 
içi çözümlerle bastırılmaya çalı-
şılan iki kanadın da kolay kolay 
kontrol altına alınamayacağını 
gösterdi.

Yıllarca dünyaya egemen 
olan Amerikan imparatorluğu, 
bugün güç kaybının toplumsal 
kontrol mekanizmaları ve rıza 
üretimi açısından en aciz kaldı-
ğı günlerden biri oldu. Tekrar-
dan, bu eylem Trump’ın siyasi 
kariyerini bitirecek bile olsa, 
belki bugün bilemeyeceğimiz 
belli aşamalarda planladığının 
dışında bir noktaya gelmiş bile 
olsa, özünde müesses nizamı 
ortadan delecek bir toplumsal 
dinamik üzerinde gerçekleşti-
ğini değiştirmiyor. ABD yarın 
kendi ülkesinde olası bir iç 
savaşı engelleyecek güce sahip 
olabilir, fakat ülkedeki sistem 
krizi, ezilenlerin ve sosyalistle-
rin de onların başını ezsin diye 

dört yıllığına sırtını sıvazlayıp 
işleri bitince ekarte etmeye 
çalıştıkları neofaşistlerin de 
bugün 80 yıllık imparatorluğu 
içeriden parçalayabilecek bir 
zemine sahip olduğunu gös-
terdi. Kuşkusuz bu toplumsal 
bunalımın yanında ve içeren bir 
ilişkide emperyal düzeyde de 
karşılığı var. Dolayısıyla olayla-
rın gelişimi ve gelecek sonuçla-
rı ne olursa olsun 6 Ocak 2021 
tarihi, 80 yıllık emperyalist ABD 
tarihinin en büyük çöküş anla-
rından birine sahne oldu.

Ve SOL…

ABD’de Trumpizmin kalıcı ye-
nilgiye uğratılması; saflaşmanın 
şimdiki demokrasi ekseninin 
ötesinde götürülerek yükselen 
sınıfsal tepkilerle bütünleşecek 
bir sol siyasetin güçlenmesine 
bağlı. Irkçılığa karşı yürüyü-
şün pandemide derinleşen 
eşitsizliklere itirazla birleşerek 
büyümesi önümüzdeki dö-
nem muhalefet için önemli bir 
hareket noktası olabilir. Sağlığa 
erişimden uzak kalan; işsizlik 
ve açlıkla boğuşan milyonların 
ırkçı, göçmen karşıtı bir faşist 
eksene sürüklenmesinin önü-
ne geçebilecek olan sosyal 
ve kamusal taleplerle birlikte 
ilerleyecek sınıfsal mücadele 
ekseninin kuvvetlenmesi ola-
cak. Biden ile birlikte Trump 
yenilgiye uğratılsa da, Biden’ın 
da Trump’ın bir başka versiyo-
nu olduğunu da unutulmamalı. 
Saflaşmanın ABD’nin eski ve 
yeni klikleri arasında ve onların 
belirleyiciliği altından çıkarıl-
ması buna bağlı olacak. Son 

yıllarda yükselen kadın hare-
ketinden gençlerin sosyalizme 
yönelişinde ortaya çıkan dina-
miklerden pandemide yükselen 
sınıfsal taleplere her şey bunun 
mümkün olduğunu işaret etme-
ye devam ediyor. 

Dipnot
Kovboy Şapkası
AKP iktidarının Trump’ın koltuğunda 
kalmasını ne kadar istediği malum. 
Biden’ın seçilmesinin ardından yeni 
oyuna hazırlık içinde olan siyasal 
İslamcı rejim, işgali Biden’ın yanında 
yer almak için bir fırsat olarak gördü. 
Demokrasi retoriklerini tekrarlanma-
sının ötesinde, bu işgalin Biden’ın 
koltuğuna daha büyük güçle otur-
masını da garanti altında aldı. Bunun 
dışında, iktidar çevrelerinin özellikle 
de Trump’ın hamlelerinin boşa dü-
şüren ittifakı (muhalefetten yargıya, 
medyadan sosyal medyaya ve bürok-
rasiye) kendisi için de olası bir risk 
olarak gördüğünü unutmayalım. Hilal 
Kaplan’ın Twitter’ın Trump’ın mesa-
jının yayılmasını engelleyen adımının 
ardından, ‘sırası geldiğinde bize de 
yapacaklar’ dediği şey tam da bu. 
Öte yandan liberal kesimlerinin ABD 
demokrasinin sarsılmasından ABD 
demokrasinin şimdi güçlenme döne-
mine gireceğine varan saçmalamaları 
da beklenmedik bir şey değil. Ve son 
olarak D.Perinçek’i anmasak eksik 
olur. Perinçek, harekete geçen kitlenin 
yalnızca ABD için değil, dünya için 
umut olacak kovboylar olduğunu söy-
lüyor. Trump’ın ‘eve dönün çağrısıyla’, 
kitlenin sınırlarının gerisinde kaldığını 
dolayısıyla ‘hem örgütsüz hem önder-
siz kalan’ bir kitlenin varlığını tespit 
ediyor. Her şey hazır, Perinçek’in bir 
tek ‘kovboy şapkası’ eksik,! 
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Geçtiğimiz yılı Türkiye siyaseti 
açısından nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

2020 Türkiyesi birçok açıdan 
çelişkilerin çok daha görünür 
olduğu bir ülke manzarası verdi 
bize. Pandemi bu süreci daha 
hızlandırdı. Türkiye, 2016 rejim 
krizinden bu yana çelişkileri 
sürekli üzerinde taşıyan bir 
ülkeydi bu politik çelişki değer 
ekonomi çelişkisi üst üste gel-
mişti. Bunlarla birlikte, pande-
mi işsizlik, eşitsizlik, yoksulluk 
gibi olguları çok daha görünür 
hale getirdi ve iktidar bütün bu 
karşılaştığı iç krizlerini, ikti-
dar olarak karşılaştığı krizleri 
aşmak için bildiğimiz biçimde 
siyasal alanı daraltmayı tercih 
etti. Hatta üzerine siyasal alanı 
daraltma faaliyetlerine de pan-
demiyi bir fırsat olarak görerek 
devam etti. Bugün geldiğimiz 
yerde hem siyasal alanı daralt-
maya devam ediyor hem de 

yine pandemiyi gerekçe gös-
tererek sosyo-kültürel alanlara 
müdahaleyi sürdürüyor. Hem 
dünyada hem Türkiye’de eşitlik 
talebine, kamucu hizmetlere, 
laiklik ihtiyacına çok daha sarıl-
mamız gerektiğini gösteren bir 
yıl oldu.

REFORM SÖYLEMİ İKTİDARA 
NEDEN GEREKLİ?
2021 senesi iktidar açısından 
geçmiş yılın aynısı olacağını 
söyleyebilir miyiz?

Bir süredir özellikle de ikti-
dar bloğunun içindeki krizler 
ve buna ek olarak ekonomik 
alanda yaşadıkları türbülans 
nedeniyle tabi dış politikada 
da Biden’ın ABD başkanlığının 
kesinleşmesinin de etkisiyle bir 
reform söylemi var.

Ancak tabi bu rejimin anladığı-
mız anlamda yani demokratik 
reformlar çerçevesinde bir 

adım atması imkansız. Aksi tak-
dirde bu rejim çöker ayakta du-
ramaz, tabi bunu kendileri de 
biliyor. Reform söylemi etrafın-
da bir siyasi hat kurmak zorun-
da hissediyorlar. Bu birkaç ne-
denden kaynaklanıyor; birincisi 
iktidar bloğunun etrafında ki 
sermaye fraksiyonları ile uzlaş-
mayı devam ettirmek zorunda-
lar bir yandan da kendilerinden 
uzaklaşan bir seçmen kitlesini, 
ekonomik reform vaadi ile 
çıkarak ayakta durduklarını hala 
Türkiye’yi yönetebileceklerini 
göstermek istiyorlar. Bu tabi bir 
yandan baktığımızda iktidarın 
kapasitesi açısından imkansız 
bir durum.

Bir defa sermaye fraksiyon-
ları arasındaki çatışma-çelişki 
ekonomik krizle birlikte daha 
görünür bir hale geldi. Onun 
daha ötesinde sermaye ile 
emek çelişki çok daha görünür 
bir hale geldi, özellikle işsizlik 
şu anda bir baskı altında tutu-
luyor. 2021 yılında biz gerçek 
işsizlik rakamlarını göreceğiz 
ve bu oransal olarak çalışan 
nüfusun %30’una denk düşe-
cek bir korkunç rakam. Bunun 
hem sosyal hem ekonomik hem 
politik sonuçları olabileceğini 
de ön görebiliriz. Aynı zaman-
da kepenk kapatan esnafın, 
yaşam koşulları iyice zorlaşan 
sabit ücret ile geçinen kesimleri 
de buna dahil etmemiz gerekir. 
İşsizler artı ücretli emek artı kü-
çük esnafın yaşadığı çok ciddi 
bir ekonomik probleme karşı 
karşıyayız. Bu madalyonun 
bir tarafı öteki yanı ise iktidar 
bloğunun kendisini genişle-
tememesinden kaynaklanan 

TÜRKİYE’NİN KİTLESEL BİR 
SOL HAREKETE İHTİYACI VAR

Güven Gürkan Öztan
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kendi çekirdek militan islamcı 
kadrosuna üst üste ödünler 
verdiği ya da üst üste ona 
mükafatlar verdiği diyebilece-
ğimiz bir sistem sürüyor bu da 
kültürel ve sosyal alanın iyice 
daraltılması anlamına geliyor. 
Biz hep beraber halk sağlığı 
vs adına en önemli adımların 
atılmadığı ama işte hafta sonu 
marketlerde içki yasaklamasın-
dan tutun da insanların evlerde 
toplanmasının önüne geçmeye 
kadar devam eden bir geri-
ci kuşatmanın yoğunlaştığını 
görüyoruz. 

Bunlar aslında 2021 için bir işa-
ret. 2021’de bir yandan reform, 
demokrasi, özgürlük diyen 
diğer taraftan da da kendi 
İslamcı ajandasını toplumun 
geneline kabul ettirmek için 
çeşitli bahanelere sarılan bir 
iktidar taktiği var. ABD ve AB 
ile olan flört ya da yeni sayfa 
açma vaatlerinin de bu alanı 
etkileyebilmesi bu alanın bir 
özgürleşme yaratmasıyla da bu 
alandaki kuşatmayı hafifletmesi 
gibi bir ihtimal de söz konusu 
değil işin açıkçası. O yüzden 
bu söylemlerle karşı karşıya 
olduğumuzda bunun daha çok 
sermaye kanadını rahatlatacak 
reform vaatleri ile sınırlı oldu-
ğunu bilmek gerekiyor.

CHP SAĞA ALAN AÇIYOR

AKP’nin sürdürdüğü reform vb 
tartışmalarını düzen muhalefeti 
nasıl değerlendirecek?

Düzen muhalefeti aslında 
2021 yılında bir erken seçim 
bekliyor genel itibarıyla. Bunu 

ana muhalefetten muhalefet 
bloğuna yeni katılan partilere 
kadar genişletmek mümkün. 
Dolasıyıyla 2021 yılı muhalefet 
dizilimi açısından çok turnusol 
kağıdı işlevi görecek.

Gerçekten AKP MHP bloğu ve 
karşısında bir düzen muhalefeti 
cephesi mi oluşacak yoksa bir 
üçüncü cephe bir ‘sağ cephe’ 
işte Akşener, Gelecek Partisi, 
Deva Partisini içine alan üçüncü 
cephe mi olacak bunu biz 2021 
içerisinde göreceğiz. Bir defa 
şunu söylemek gerekiyor yani 
muhalefetin içinde AKP’ye baş-
tan itibaren karşı çıkan bloğun 
ajandasını gören dolayısıyla 
toplumsal muhalefet ve siya-
sal alanı birleştirmeye çalışan 
insanların söylediklerini değil, 
restorasyon vaadeden karşı bir 
alkış söz konusu bunu ken-
din muhalif olarak tanımlayan 
medya kuruluşlarından tutunda 
sıradan insanların hayatına bir 
şekilde müdahale eden kaanat 
teknisyenlerine kadar genişlet-
mek mümkün.

Tabi bir defa şunu söylüyor: 
AKP-MHP bloğunun kurduğu 
rejim yapısı tamamen yıkma 
değil ama restore etme düşün-
cesi yani sivriliklerini törpüle-
mek belki parlamenter rejime 
geri dönmek. Parlamenter 
rejimden anladıkları da büyük 
ölçüde yürütmenin ön planda 
olduğu bir biçim yani tamamı 
ile demokratik bir şey olmadığı 
açık ama ötesinde bu iktidarın 
islamcı ve neo-liberal karakte-
rini es geçen dolayısıyla piya-
sadaki aktörleri küstürmemek 
aynı zamanda da muhafazakar 

seçmen olarak kodlanan kitleye 
de hoş görünmek üzerinden bir 
siyasi strateji üretiyor. Bu 2021 
yılında özellikle ana muhale-
fet partisinin AKP’den kopan 
partilerle daha yakında iş birliği 
içerisinde görülme eğilimini 
hızlandırabilir. CHP, hem İyi 
Partiye bir alan açtı hem de 
Gelecek ve Devaya bir alan 
açıyor. Bu Türkiye’nin sağcılaş-
ması dediğimiz yani yaklaşık 12 
Eylül 1980’den bu yana devam 
eden süreç, bu sefer AKP-MHP 
karşıtlığı üzerinden yeniden 
ısıtılması manasına geliyor 
maalesef.

KİTLESEL SOL BİR SİYASET 
İHTİYACI

İktidarın hâlâ çözemediği bir 
ekonomik rejim krizi var. Bü-
tün bu krizleri içerisinde solun 
politikası nasıl olmalı?

İktidar, düzen dışı muhalefeti 
tamamen tasfiye etmek ve onu 
sessiz hale getirmek üzerine bir 
strateji izliyor. Bu rejim kendi 
ceberrut halini iddia edildikleri 
gibi son beş yılda değil 2010 
referandumdan itibaren açık bir 
biçimde gösterdi ki öncesi için 
de ben onlarca düzenlemeyi 
kanıt olarak sunabilirim. Sonuç 
itibarıyla şunu söyleyebiliriz 
sol-sosyalist düzen dışı muha-
lefet açısından baskı dediğimiz 
şeyin böyle yeni bir şey olma-
dığı gerçekliği ile yüz yüzeyiz. 
Hatta şunu da söyleyebiliriz 
Türkiye’deki düzen dışı mu-
halefetin tek problemi iktidar 
kanalından gelen baskılar da 
değil aynı zamanda düzen 
muhalefetinin de sol-sosyalist 
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talepleri görünür kılmaktan 
uzak kılan bir söylemi de söz 
konusu maalesef.

Önümüzde çok net somut bir 
siyasal ajanda var. Türkiye’yi 
İslamcı faşist bir programdan 
kurtarmak. Bundan kurtarılması 
ilk görev bunun içinde müm-
kün olduğu kadar mücadeleyi 
genişleten, toplum içerisindeki 
örgütlenme kapasitesini art-
tıran siyasi stratejiyi kurmak 
gerekiyor. Bu belki zaman 
zaman sandık vb. süreçlerde 
muhalefet düzen içinde erime-
den, kendi taleplerini ve kendi 
siyasal söylemi ile AKP-MHP 
rejimine muhalefeti sürdürmek 
demek. Aynı zamanda düzen 
muhalefetinin restorasyoncu 
eğilimine karşı direnebilmek. 
Yani AKP-MHP ve diğerlerini 
aynı potaya koymamak gerek-
tiği konusunda sol-sosyalist 
siyasetin bir öngörüsü olmalı 
ama bir tarafa üç eleştiri geti-
rirken diğerine bir eleştiri borcu 
olduğunu hatırlamak zorunda. 
Daha pratik zeminde konu-
şursak Türkiye’de bir kitlesel 
sol siyaset ihtiyacının önceki 
yıllardan daha net bir biçimde 
insanlığın önünde bir arayış 
olarak karşımıza çıktığını söyle-
yebiliriz. Özellikle de iki tara-
fında hem düzen muhalefeti 
hem iktidarı, toplumun bu ağır 
ekonomik kriz ve rejim krizinin 
ve aynı zamanda da islamcı 
kuşatma şikayetçi kitlelere bir 
çıkış yolu göstermemesi sade-
ce bir anayasal değişiklik talebi 
etrafında 3-5 madde de reçete 
göstermesi sol-sosyalist siya-
set açısından şunu gösteriyor. 
Diyor ki kitleler ile bağ kurabil-

menin önünde yeni bir imkan 
var bu imkanı büyütmenin en 
önemli yanı toplumsal muhale-
fetin dinamizmi ile siyasal aklı 
birleştirebilmek ve önümüzdeki 
süreç içinde de bunu toplumsal 
örgütlenme özelinde, bireysel-
leşmiş ve yabancılaşmış ama 
öfkeli kitleye ulaşabilmek ve 
tabandan gelen ve bildiğimiz 
pratikleri yeni gündeme uyarla-
yabilmek.

İktidarın milliyetçileşmesi ve 
Kürt hareketinin ABD’ye odak-
lı bir hat benimsemesi ülkede-
ki siyasi durum açısından neler 
ifade ediyor?

Çok önemli bir soru bunun üze-
rinde düşünürken bir defa Türk 
milliyetçiliğinin çeşitli form ve 
biçimlerinin sadece düzen içi 
iktidar kanadında değil düzen 
içi muhalefetinde bir yerin-
de etkili olduğunu biliyoruz. 
Yani bugün işte Davutoğlu’n-
da başka şekilde Akşener’de 
başka şekilde ifade bulan Türk 
milliyetçiliğinin ön kabulleri ile 
ilgili bir mesele var ama iktidar 

kanadında bu İslamcılıkla Türk 
milliyetçi yeni sentezi diyebile-
ceğimiz şey zaman zaman çok 
AKP’nin kendi genlerinde de 
olmayan ya da olmadığını dü-
şündüğü ırkçı şovenist damar-
larda birleşebilir. AKP siyaseten 
buna mahkum olduğu için de 
buradaki angajmana, yapılan 
şeylere de ses çıkarmıyor ya da 
ses çıkarmak istemiyor. Türki-
ye’de ilk defa bir ana muhalefet 
partisi başkanı mafya lideri ta-
rafından tehdit edildi bu mafya 
liderine arka çıkan da iktidarın 
küçük ortağı idi. Bütün bunlar 
da Türk milliyetçiliği adı altında 
yapıldı. Yani orada alttan alta 
kaynayan ve rahatlıkla toplum-
daki muhalif tüm kitlelerin üze-
rine saldırmaya hazır bir potan-
siyel kaynıyor onu görüyoruz, 
öbür taraf açısından konuşunca 
Kürt siyasi hareketinin Türkiye 
toplumsal muhalefetindeki yeri 
meselesi Suriye iç savaşından 
bu yana ciddi bir eksen kayma-
sı yaşıyor.

SOL TV, Söyleşi 
Tuna Koç
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2020 yılı toplumsal muhalefet 
hareketleri açısından nasıl geçti 
ve bir önceki yıla kıyasla ne gibi 
değişiklikler gösterdi?

Hatırlanacağı üzere 2019 
protestoların yükseldiği haksız-
lıklara eşitsizliklere karşı çeşitli 
ülke halklarının mücadelelerinin 
ivme kazandığı bir yıl olmuştu. 
Bazı ülkelerin örneğin Irak’ta, 
Lübnan’da etnik, mezhepsel 
ayrımları aşan insanları sınıfsal, 
sosyal konumlarıyla şikâyetle-
riyle dile getirdiği bir eylemlilik 
yaşanmıştı. Yine aynı şekilde 
Şili’de Pinochet darbesinden bu 
yana en büyük sosyal hareketli-
lik göstermişti.

2020 yılına girerken de dün-
yada ekonomik büyüme hız 
kesiyor, işsizlikte belirgin bir 
yukarı doğru ivmelenme görü-

lüyor, gelir ve servet dağılımı 
eşitsizliklerinin giderek arttığı 
burjuvazi küresel elitler tara-
fından dahi kabul ediliyor. 2019 
yılında zirvesine ulaşan özel-
likle öğrenci gençliğin başını 
çektiği iklim grevlerinin daha 
da hız kazanması bekleniyordu. 
Aynı şekilde yapay zeka, robot 
teknolojisinin üretime uygulan-
ması bunun getirdiği emekçile-
rin ayıklanması ve yeni işsizlik 
biçimlerinin ciddi eylemlerin 
önünün açılması bekleniyordu 
ama aniden 2020’nin martında 
covid19 pandemisinin Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından kabul 
edilmesi ve dünyanın hemen 
hemen her köşesinde kapan-
maların başlamasıyla toplumsal 
hareketler haliyle sönümlendi 
çünkü toplumsal mesafe ku-
ralından bahsediyoruz ister 
istemez sendikalar, sol partiler, 

ekolojist hareketler halka karşı 
sorumluluk hissiyle davranıyor-
lar. 

İnsanların birbirinden uzak top-
lumsallaşması mümkün değil. 
İnsanların sosyal mesafe kuralı-
nı ihlal etmesi halinde de kamu 
sağlığı riski artacak bu nedenle 
bekleneceği üzere 2020 de 
eylemler sınırlı kaldı. Tek tek 
ülkelerde bakıyoruz sağlık sek-
töründe hem uzun saat çalışma 
hem ücretlerin yetersizliği hem 
de alt yapının yetersizliği nede-
niyle doktorların, hemşirelerin 
zaman zaman seslerini yükselt-
tiği eylemlere tanık olduk. Yine 
aynı şekilde eğitim sektöründe 
okulların açılmasına karşı, kamu 
sağlığı hakkını gözetmeksizin 
açılan okullara karşı öğretmen-
ler eylemlilik koydular çünkü 
ekonominin piyasa mekaniz-
malarının yürümesi için insan-
ların iş başı yapması bekleniyor. 
Çocukları evdeyken bu gerçek-
leşemiyordu bunun için okullar-
da erken açılmalar söz konusu 
oldu. Salgın döneminde en bü-
yük voliyi vuran şirketler tekno-
loji şirketleri oldu, platformlar 
vasıtasıyla hizmet pazarlayan 
şirketler oldu örneğin amazon 
ve onun sahibi Bezos servetine 
servet kattı onun depoların-
da zor koşullarda çalışanların 
eylemleri gündeme geldi Aynı 
şekilde mezbaha sektöründe 
et kesiminde çalışanlar en fazla 
kamu sağlığı riskine muhatap 
kesimlerdi onlar zaman zaman 
eylemliliklerini yükselttiler. Ama 
genel hatlarıyla emekten yana, 

Dosya
Ve Sosyalizm

DİRENİŞLER VE SOSYALİST 
TAHAYYÜL
Hayri Kozanoğlu
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demokrasiden yana, yaşanabilir 
bir çevreden yana kuruluşla-
rın kamu sağlığını gözeterek, 
halk sağlığını gözetmeksizin 
eylemlerini çok yükseltemediği 
görüldü.

Bize umut veren sınırlı coğraf-
yalar dışında sağcılar, sağ po-
pülistler, faşistler meydanlarda 
daha fazla görüldüler. Çünkü 
bunlar komplo teorilerine 
inanmaya çok eğilimliler, virü-
sün aslında belli güçlerin oyunu 
olduğu tezlerini kabul etmeye 
çok yaygınlar ve ya bunun 
abartıldığı bunun risk oluş-
turmadığını, hayatın akışının 
devam etmesi gerektiğini ifade 
ediyorlar. Bazı liberterler de 
sokağa çıkma, belli mekânların 
kapatılmasının özgürlüklere 
müdahale olduğu noktasından 
yola çıkarak bunlara meydan 
okuma tarzı ya çağrılarda bu-
lundular ya bu eylemlere katıl-
dılar. Ama ortaya çıkan insanlar 
bunları sloganları, tarzları ki 
en belirgin örnekleri Alman-
ya’da maske karşıtı eylemlerdi, 
Amerika’ da kapatmalara karşı 
özellikle demokratik partili 
valilerin yönettiği eyaletlerde 
seçim öncesi kapatmalara karşı 
eylemliliklerdi bunların aşırı 
sağcı, ırkçı, ayrımcı, komplo 
teorilerine çok yatkın kesimler 
olduğu net bir şekilde görüldü.

Ben 2020’nin toplumsal mü-
cadelelerin yükseldiği, sosyal 
hakların, taleplerin ciddi bir 
şekilde arandığı bir yıl olacağını 
tahmin ediyorum.

DİRENİŞ NOKTALARI VE DE-
NEYİMLER

2020’ye baktığımızda, insan-
ların devletler tarafından terk 
edildiği bir dönemdi. Pandemi 
de insanların örgütlenmesin-
de büyük bir engel oluşturdu. 
Buna karşı nasıl bir strateji 
izlenebilir?

Topyekûn dünyaya örnek 
olabilecek nitelikteki aslında 
üç coğrafyadaki gelişmelerden 
söz edebiliriz. Bir tanesi Ame-
rika’daki siyah hayatları değer-
lidir hareketinin geniş kitlesel 
taban bulması, evet bu 2020 
yılında var olan bir hareket de-
ğil ama George Floyd’un öldü-
rülmesi ve bunun çok hunharca 
bir şekilde gerçekleştirilmesi 
geniş toplumsal kesimlerin 
siyahların talepleri etrafında bir 
araya gelmesini sağladı. 

Özellikle Trump ile simgelenen 
aşırı sağın sadece siyahlara 
değil İspanyol kökenlilere, 
tüm azınlıklara, müslümanlara 
yönelik ayrımcılıklarda bu ke-
simlerin bu eylemlere katılma-
sını getirdi. Bir de covid19 un 
belli sektörde çalışanları daha 
fazla etkilediğini biliyoruz bu 
sektörde çalışanlarında siyah-
lar, İspanyol asıllılar, azınlıklar 
buralarda da ön plana çıktı. Bu 
nedenle de geniş bir toplumsal 
taban sağladı. İlk defa poli-
sin ne kadar ırkçı davrandığı 
genelde devlet aygıtının yurt-
taşlarına karşı eşit davranma-
dığı çok net ortaya çıktı. Polis 

bütçelerinin kısıtlanması talep 
haline geldi bu 2021 yılında da 
devam edecek, bu sadece polis 
teşkilatına aktarılan fonların 
azaltılması değil belli eşitsizlik-
lerin ortadan kaldırabilmek için 
bu fonların kullanılması talebini 
de içeriyor bu nedenle de 2021 
de de önemi artabilir. 

İkincisi Hindistan’da milyonlar-
ca çiftçinin eylemi. Hindistan 
hala bir para topluluğu olmaya 
devam ediyor. Çeşitli eşitsizlik-
lerin yaşandığı bir ülke olma-
sına karşın bir şekilde tarım 
sistemi tarım üretimini ayakta 
tutuyor hem 810 milyon Hint-
liye temel gıda maddelerinin 
ulaşmasını sağlıyor hem de 
üretimin bol olması nedeniyle 
Hindistan’ı hububatta büyük 
ihracatçılar arasına sokuyor. 
Hindistan devlet başkanı Mon-
di’nin özellikle multimilyarder 
dostlarıyla birlikte paramal 
piyasalaştırma girişimleri bü-
yük bir tepkiyle karşılaştı. Bu 
zaten Hindistan’ın nüfusu da 
göz önüne alınırsa belli değer-
lendirmelere göre dünyanın en 
büyük grevi gerçekleşti. Ben 
önümüzdeki yıl başka ülke-
ler içinde tarımın ticarileştiği 
şirket çıkarlarına tabi kılındığı 
için çiftçilerin yoksullaştığı ve 
para üretimin göreceli düştüğü 
Türkiye gibi ülkeler için de bir 
emsal oluşturacağını düşünü-
yorum. 

Üçüncü örneğimizse Bolivya. 
Bolivya’da geçen yıl yapılan se-
çimlerde Evo Morales’in kazan-



siyaset.org
haber      yorum      tv

dığı ilan edildi daha sonra ora-
nın beyaz oligarşisi seçimlerde 
hile yapıldığı iddiasıyla ortaya 
çıktı, polis teşkilatı ve silahlı 
kuvvetler ağırlığını koyarak Evo 
Morales’i ve başkan yardımcı-
sını istifaya zorladılar ama bu 
dönem içerisinde yönetenler 
çok kötü bir sınav verdiler hem 
açıkça Bolivya oligarşisinden 
yana hem de yerli halkların 
kültürlerini aşağılayan üstelikte 
zorla Hristiyan propaganda-
sı yapan bir tarz hakim oldu. 
2020’de yapılan seçimlerde çok 
yüksek bir oyla Evo Morales’ in 
kurucusu olduğu MAS sosya-
list partisinin adayı Luıs Arce 
seçimleri kazandı ve bu darbeyi 
püskürtmüş oldu. Bu üç örnek 
aslında 2020 yılında da başka 
ülkelerdeki mücadeleler açısın-
dan çok umut veren örnekler 
olarak öne çıktı.

Covid19 salgını süresince 
aslında 80’lerin başından beri 
egemen olan neoliberal anlayış 
ve çeşitli ülkelerde uygulanan 
neoliberal programların bir 
şekilde maskesi düştü, yaldızı 
döküldü. Çünkü sağlık, eğitim 
başta olmak üzere sosyal hiz-
metler alanının kamusal olarak 
verilmesi gereken, kar amacının 
tabi kılınmaması gereken temel 
insani ihtiyaçlara hitap eden 
alanlar olduğu çok net bir şe-
kilde görüldü. Bir dönem güçlü 
sağlık sistemine sahip olan 
İngiltere gibi İtalya gibi ülkeler 
hiç iyi sınav veremediler bu 
salgın karşısında. Amerika’nın 
zaten öteden beri özelleştiril-

miş sağlık sisteminin ne kadar 
yetersiz kaldığı bırakınız aşı, 
tedavi, ilaç maske temininde, 
vantilatör temininde bile yeter-
siz kaldığı görüldü. O bakımdan 
önümüzdeki dönemde belli 
toplumsal hizmetlerin kamu 
tarafından verilmesi kar amaçlı 
olmaması talepleri çok ciddi 
karşılık bulacak. İkincisi bu 
süreç bir taraftan belli kesimleri 
Apple, Amazon, Google sahibi 
Alphabet, Facebook, Microsoft 
gibi şirketlerin toplam piyasa 
değerlerinin 7 trilyon dolara 
çıktığını bunların zaten dün-
yanın en zenginlerinin başında 
gelen sahiplerini Bill Gates gibi 
sahiplerinin daha zenginleştiği 
ortaya çıktı. 

Belli kesimlerin özellikle profes-
yonel orta sınıflar, benim gibi 
öğretim üyeleri, muhasebeci-
ler, bilgisayar programcıları, 
avukatlar vb bu süreçten mali 
anlamda çok zararlı çıkmadılar, 
gelirlerini almaya devam ettiler 
ve hatta harcamaları sınırlan-
dığı için tasarrufları da arttı. 
Belli kesimlerde özellikle yoksul 
ülkeler buradan daha çok etki-
lendiler. Tek tek ülkelerde ka-
dınlar, gençler, göçmen işçiler 
genellikle düşük ücretli işlerde 
çalışanlar çok olumsuz etki-
lendiler. Özellikle az gelişmiş 
ülkelerdeki küçük esnaf, sokak 
satıcıları açlıkla burun buruna 
geldiler Türkiye’de buna dahil. 
Ama daha önce söylediğim gibi 
kamu sağlığı riskini düşünerek 
bu tepkilerini dile getirmele-
ri, örgütlenmeleri çok kolay 

olmadı. Önümüzdeki yılda ben 
bu haksızlıklara, eşitsizliklere 
karşı mücadelenin yükselece-
ğini düşünüyorum. Bir somut 
örnek: Financial Times gazetesi 
ki küresel sermayenin en köklü 
yayınlarından birisidir başya-
zısında daha iyi bir kapitalizm 
mümkün dedi ve şunu söyledi 
‘’biz en gerekli işlerde çalışan-
lara düşük ücretler ödüyoruz, 
uzun saatler çalıştırıyoruz ve 
onları güvencesiz işlerde istih-
dam ediyoruz, bu böyle devam 
edemez’’ dedi. Burjuvazinin en 
önde gelen yayın organı bile 
bunu kabul etti ve devamında 
da şunu açıklıyor; gerekli işler 
denilen yani sağlıkta çalışanlar 
kamu ulaşımında çalışanlar, 
temizlik hizmetlerinde çalışan-
lar, platformlardan aldıklarımı-
zı teslim edecek olan lojistik 
sektöründe çalışan emekçiler 
bir de perakende zincirinde ça-
lışanlarla bu dönem insanların 
hayatlarını devam ettirmelerin-
de hayati bir rol oynadılar, ger-
çekten düşük ücretler alıyor-
lardı ve virüsten kaynaklanan 
kamu sağlığı riskine çok daha 
fazla muhataplar. Özetle hem 
bu kadar haksızlıklar, adalet-
sizlikler göze batar bir şekilde 
keskinleşti hem de talepleri 
yükseltmenin meşru bir ortamı 
oluştu. Tabi ki sonunda bu bir 
örgütlenme sorunudur, bu bir 
program sorunudur kendiliğin-
den olacak bir şey değildir ama 
öznenin karakteri yükselteceği 
ve sonuç alacağı nesnel koşul-
lar oluştu diyebiliriz.
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MÜCADELEDE SOL TAHAYYÜL

2020’de pandemiye rağmen 
dünyanın pek çok noktasındaki 
sokak hareketleri kazanımlar 
elde etti. Sizce bu isyanlar 2021 
açısından bize ne anlatıyor?
Öncelikle bu salgının geride 
kalmasını insanların örgüt-
lenebilecekleri meydanlara, 
sokaklara çıkabilecekleri, bu 
eylemlerini gerçekleştirirken ne 
kendilerinin virüs riskine muha-
tap olacakları ne de toplumun 
geneli için risk oluşturacakları 
ortamın ortadan kalmasını 
dilemek gerekiyor. Gerçekten 
aşının adil bir şekilde bütün 
dünya yurttaşlarına ulaşması 
halinde böyle bir ortamı yaka-
layabiliriz. Orada şöyle bir şey 
söz konusu ülkeler arası büyük 
bir rekabet öne çıkıyor, ülkeler 
içerisinde ayrıcalıklı kesimler 
buna daha kolay erişimin yolla-
rını arıyorlar ama kapitalizmin-
de devletinde temsilcileri şunu 
biliyor bütün yurttaşlar aşı ve 
tedavi olanaklarına erişme-
den bu salgının riski ortadan 
kaldırılamayacak. Bir ülkede 
salgının tekrar baş göstermesi 
bütün dünyaya yayılmasına 
yol açabilir, bir ülkede belli bir 
mahallenin belli bir kesimin bu 
olanaktan mahrum olması en 
ayrıcalıklı kesimler için yine risk 
oluşturabilir ama önümüzdeki 
yılı aşı savaşlarıyla geçeceğini 
söyleyebiliriz. Nefes alınırsa, 
düzlüğe çıkılırsa bütün bu hak-
sızlıklar, adaletsizliklere karşı 
tepkileri örgütlemek mümkün 
olacaktır. Aslında Fransa’daki 

tepkiler bütün dünyada ortaya 
çıkabilecek olan bir trendin 
öncülerini gösteriyor çünkü 
özellikle yapay zeka teknolojisi-
nin gelişmesiyle birlikte devle-
tin ideolojik aygıtlarının güçleri 
çok artıyor ve salgın nedeniyle 
kamu sağlığını korumak gerek-
çesiyle insanların özel hayatla-
rına müdahale etmek, insanları 
gözetlemek, kural dışı davra-
nışları cezalandırmak bir şekil-
de meşru hale geliyor. Bir bu 
durumun deneyimini kullanarak 
ikincisi ise salgın durumun-
da bir şekilde meşru görülen 
özel hayata müdahale hakkını 
hayatın diğer alanlarına yaya-
rak yönetenlerin bunu kalıcı-
laştırma hamleleri yapmaların-
dan korkulur ama hayatlarına 
müdahale edilen insanlar hem 
özel hayata müdahale hem de 
toplum içerisinde, toplumsal 
muhalefeti izlemek, gözlemek, 
cezalandırmak, ötekileştirmek 
pratikleri gelişebilecek. Ancak 
geniş kitlelerinde buna yönelik 

eylemleri de güç kazanacak. 
Bazı ülkelerde örneğin Arjantin 
iki yönüyle öne çıktı birincisi 
servet vergisini ilk uygulama-
ya koyan ülke oldu ikincisi ise 
kadınların kürtaja karşı eylemi 
sonuç verdi ama Arjantin bir 
şekilde merkez sol bir hükü-
metin ülkeyi yönetmesi halinde 
toplumsal muhalefetin taleple-
rinin daha kolay karşılık bulaca-
ğını gösterdi. Ancak bu yanlış 
anlaşılmasın sağ bir yönetime 
göre merkez sol yönetimin ol-
ması yoksa halkçı, solcu, kamu-
cu, sosyalist bir yönetimin bir 
ülkede egemen olması halinde 
taleplerin karşılık bulması çok 
daha kolaylaşacaktır. Kısacası 
iktidarın yapısıyla toplumsal 
taleplerin güçlülüğü arasındaki 
etkileşimde sonuç almada etkili 
rol alacaktır.

SOL TV, Söyleşi 
Kaptan Göktuğ Şan
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Sosyalizmin yenilenmesini 
amaç edinecek bütün çalışma-
lar bugün mutlaka kapitalizmin 
tüm toplumsal varoluşa yönelik 
yaratıcı yok ediciliğiyle başla-
malıdır. 1980’lerin sonlarından 
bu yana dünyada, sermayenin 
önüne geçilemeyen bir güç 
oluşunun her alanda yarattı-
ğı beklenmeyen sonuçlardan 
dolayı felaket kapitalizmi[1] ça-
ğına girildi. Felaket krizi, bu an-
lamda (1) gezegendeki ekolojik 
kriz, (2) küresel epidemiyolojik 
kriz ve (3) durdurulamayan 
ekonomik krizin birleşiminde 
ortaya çıkar.[2] Tüm bunlara bir 
de küresel meta zincirleri üze-
rindeki hegemonyası artık uç 
noktalara varmış emperyalist 
sömürü sistemini, liberalizmin 
görece durağan sisteminin çö-
küşü ile birlikte yükselişe geçen 
neo-faşizm ve neo-liberalizmi 
ve sınırsız savaşın yükselttiği 

tehlikeleri beraberinde getiren 
küresel hegemonik belirsizliğin 
yeni çağını da içeren bugünün 
“kaos imparatorluğunu” da 
eklemek gerekir.[3]
İklim krizi, tüm dünyada bilim-
sel anlamda ortaklaşılmış bir 
‘no analog’ yani örneği olma-
yan, daha önce görülmemiş bir 
durum olarak değerlendiriliyor. 
Buna göre, eğer fosil yakıt 
tüketiminden ortaya çıkan net 
karbon emilimi gelecek on yıl-
larda sıfıra inmezse, endüstriyel 
toplumu ve insanlığın hayatta 
kalmasını doğrudan tehdit 
eder hale gelecek[4].  Üstelik, 
varoluş krizimizde sadece iklim 
değişikliği değil aynı zamanda 
diğer çevresel sınırların dünya-
da insan yaşamına dair küresel 
ekolojik değişikliklere sebebi-
yet vermesi de etkili. Bunlar: (1) 
okyanus asitleşmesi, (2) türle-
rin yok oluşu, (3) orman eko-

sisteminin yok oluşu, (4) temiz 
suyun azalması, (5) nitrojen ve 
fosfor döngüsünün bozulması, 
(6) zehirli madde salınımındaki 
artış (radyo aktifler dahil) ve 
(7) genetiği değiştirilmiş orga-
nizmaların kontrolsüz şekilde 
üretimi olarak sıralanabilir.[5]

Gezegenin doğasının bu radde-
de bozulması, sermaye biriki-
minin sınırsız ve üssel nicelik 
artış sisteminin içgüdüsel 
davranışından ileri gelmekte. 
Dolayısıyla, kapitalizmin şu anki 
tüm doğal ve toplumsal şartları 
yok edici durumuna ilişkin, sis-
temin kendisinden çıkışı hedef-
lemeyen herhangi bir çözüm 
yolu olamaz. Asıl olan, Istvan 
Meszaros’un, Sermayenin 
Ötesinde kitabında tanımladığı 
şekilde yeni bir “sosyal meta-
bolik yeniden üretim” sistemi 
yaratabilmekte.[6]Bu ifade 
sosyalizmi kapitalizmin yirmi 
birinci yüzyıldaki selefi olarak 
işaret eder ve bunu sosyalizmin 
yirminci yüzyıldaki halinin teo-
rik ve pratik anlamda eleştirel 
bir sınamasıyla tasarlar.

Sınıf Sisteminin Kutuplaşması

ABD’de, tekelci finans kapi-
talin kilit sektörleri, öncelikli 
olarak alt orta sınıf beyazları 
milliyetçi, ırkçı ve kadın düş-
manı ideolojilerle mobilize 
ediyor. Bunun sonucu olarak 
yeni tip, neo-faşist bir sınıfsal 
hizalanma, kölelikten, yerleşim-
ci sömürgecilikten beri gelen 
yapısal ırkçılıktan, küresel mili-
tarizmden ve emperyalizmden 
faydalanıyor. Filizlenen neo-fa-

Sosyalist İdeali Yeniden 
Düşünmek
John Bellamy Foster
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şizmin halihazırdaki neo-liberal 
siyasete hizalanması da işçi 
sınıfının ortaklaşa baskılanması 
ile iki katına çıkan bir “düşman 
kardeşler” söylemine dayan-
makta.[7]  New York’un emlak 
devi milyarder Donald Trump’ı 
radikal sağın lideri yapan ve o 
politikaları gerçekleştirmesini 
ve yeni bir otoriter kapitalist 
rejim kurabilmesini olanaklı 
kılan temeller bu koşullarda 
kurulmuştur. Egemen sınıflar 
içerisindeki neo-liberal grup 
önümüzdeki seçimi kaza-
nıp Trump’ın yerine Biden’i 
getirebilseler bile, kapitalist 
sınıfın içsel gereklilikleri için 
neo-liberalizm ile neo-faşizmin 
ittifakı tekelci finans kapitalin 
temellendiği güç olarak kendini 
korumaya devam edecektir.[8] 

Tüm bu reaksiyoner siyasi 
hareketlenmelerin içinde bir 
de çoğunluğu işçi sınıfı olan 
ve muhalif aydınlardan olu-
şan bir sosyalizm hareketinin 
dirilmesine şahit oluyoruz. 
Dünya ekonomisinde üretimde 
küreselleşmenin hızlanmasıyla 
beraber, Amerikan hegemon-
yasının çekilişi, işçi sınıfı içe-
risinde ayrıcalıklıların da yer 
alabildiği emperyalizm temelli 
emek hiyerarşisini de yıkarak 
sosyalizmin diriliş sürecine 
yollar açıyor.[9] Michael D. 
Yates’in tanımıyla “büyük 
eşitsizlik” ile karşı karşıya kalan 
Amerikan nüfusunun özellikle 
genç kesimi, kendilerini belir-
sizlik ve çoğunlukla ümitsizlik 
içerisinde buluyorlar ki bu da 
“ümitsizlikten doğan ölümlere” 
yansıyor.[10] Kendilerine her-

hangi bir umut vaat etmeyen 
kapitalist sisteme yabancılaşıp, 
sosyalizmi tek hakiki alterna-
tif olarak görüyorlar.[11] Her 
ne kadar Amerika’daki durum 
kendine has olsa da buna yakın 
sebeplerle dünyanın diğer 
taraflarında, özellikle sürekli bir 
finansal ve ekonomik durulma 
ve ekolojisi saldırı altındaki Kü-
resel Güneyde de sosyalizmin 
dirildiğini görebiliyoruz.

Ne var ki sermaye krizinin ve 
sınıfsal kutuplaşmanın derinleş-
mesi bağlamında sosyalizmin 
yeniden yükseldiği tespiti bizi 
şu soruyla karşı karşıya bırakı-
yor: Ne tür bir sosyalizm? 21. 
yy. sosyalizmi ile 20. yy. sosya-
lizmini birbirinden ayıran nedir? 
Amerika Birleşik Devletleri veya 
diğer ülkelerde sosyalizm diye 
bahsedilen şey genellikle sol-li-
beraller ve dolayısıyla mevcut 
düzenle uzlaşma yoluna giden 
bir tür sosyal demokrasidir. 
Neo-liberalizme doğrudan karşı 
çıkmak için sosyal düzenleme-
lerin ve sosyal refahın yüksel-
tilmesine yönelik çözümler, 
aslında kapitalizmin daha iyi 
işlemesi için beyhude çabalar-
ken, bir taraftan da neo-libe-
ralizmin kendisi neo-faşizmin 
yükselişine yol açmaktadır.[12] 
Bugünün tarihsel koşulların-
da bu hareketler, salt seçimli 
demokrasilere dayandıkları için, 
yarattıkları umutları boşa çıka-
rarak başarısızlığa uğramaya 
mahkûm. Neyse ki bugün ay-
rıca seçim tartışmalarını aşan, 
kitlesel eylemlerin vurgulandığı 
ve mevcut parametrelerin öte-
sine geçerek toplumu yeniden 

inşa etmeyi hedefleyen özgün 
bir sosyalizmin yükseldiğine de 
şahit oluyoruz.
ABD halkının derinde yatan 
durgun huzursuzluğu, bu yılın 
Mayıs, Haziran aylarındaki 
ayaklanmalarda açığa çıktı. 
Bu ayaklanma, siyahi olmak 
dışında hiçbir suçu olmayan 
George Floyd’un polis tarafın-
dan öldürülmesine tepki olarak, 
özellikle beyaz gençlerin ve 
beyaz emekçilerin ırk ayrımını 
aşan bir bütün halinde katıldığı, 
aslında ABD tarihinde Ameri-
kan İç Savaşından beri görül-
memiş bir şekilde milyonlarca 
insanın sokaklara çıktığı daya-
nışma eylemlerine dönüştü.[13] 
COVİD-19 salgınının ve salgınla 
ilişkili ekonomik krizin ortasın-
da başlayan bu hareketlenmeyi 
Haziran’daki Amerika ırkçılık 
haftası izledi.

Ne var ki, sistemin “barbar 
kalbi” olarak bilinen ABD’de 
bile yükselişe geçen sosyalist 
hareket objektif koşulların et-
kisiyle itibar kazanıyor gibi gö-
rünmesine rağmen, sağlam bir 
sübjektif zeminden yoksun.[14] 
Bugün dünyada sosyalizmin 
stratejik hedeflerinin formülleş-
tirilememesinde temel sorun, 
20. yy. sosyalizminin Karl 
Marx’ın komünizm anlatısında 
ortaya konan orijinal idealleri 
terk etmesinde aranmalıdır. 
Bu sorunu anlamlandırabilmek 
için, solun felsefi bir zeminde 
komünizmin anlamını tartıştığı 
son dönem çabaların ötesine 
geçmesi gerekir. Bu çabalar 
son on yılda Alain Badiou ve 
diğerlerinin The Communist 
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Idea, The Communist Hypot-
hesis ve The Communist Ho-
rizon’da ortaya koyduğu gibi 
soyut çözümlemelerle sonuç-
lanmakta.[15] Bunlar yerine 
daha somut, tarihsel bir zemine 
ve Marx’ın Gotha Programının 
Eleştirisi’ndeve V.I. Lenin’in 
Devlet ve Devrim’indeorta-
ya konan sosyalist/komünist 
gelişmenin iki aşamalı teorisine 
odaklanılmasına ihtiyaç var. 
Bu anlamda, neredeyse yarım 
yüzyıl önce Monthly Review’in 
Ekim 1963 sayısında yayınlanan 
Paul M. Sweezy’nin  “Commu-
nism as an Ideal” makalesi, 
bugün klasik bir metin olarak 
değerlendirilmelidir.[16]

Sosyalist İdeal Olarak Marx’ın 
Komünizmi

Gotha Programının Eleştirisi’n-
de–Almanya Sosyal Demokrat 
Partisinin Ferdinand Lassale 
etkisindeki kanadının eko-
nomizmine ve emek temelli 

indirgemeciliğine karşı çıkmak 
için yazılmıştır-  Marx, birleşmiş 
üreticilerden oluşan toplumu 
inşa etme mücadelesinde iki 
tarihsel “aşama” tanımlar. 
“Devrimci proletarya diktatör-
lüğü” tarafından harekete ge-
çirilen ilk aşama, Paris Komü-
nündeki sınıf savaşı deneyimini 
yansıtır ve işçi demokrasisinin 
bir safhasını temsil ederken; 
hala kapitalist sınıflı toplumun 
belli başlı “kusurlarını” taşır.  Bu 
ilk aşamada hem özel mülkiyet-
ten hem de kapitalizmin siyasal 
irade mekanizması olan kapita-
list devletten kopuş yaşanır.[17]
Bu evredeki sosyalist dönü-
şümün sınırlılığının bir ölçütü 
olarak, üretim ve dağıtım ilişki-
leri kaçınılmaz olarak herkesin 
kendi emeği kadar paya sahip 
olduğu bir form alır, ki bu form 
her ne kadar eşitsizliği aşmanın 
koşullarını yaratıyor olsa da 
aslında eşitsizliğin devamını 
sağlar. Buna karşın, bir sonraki 
aşamada toplumu şekillendiren 

temel prensip herkese yeteneği 
oranında pay verilmesinden, 
herkesin ihtiyacı oranında paya 
erişimine, ve nihayetinde maaş 
sisteminin ortadan kaldırılma-
sına evrilir.[18] Benzer şekilde, 
sosyalizmin/komünizmin ilk 
aşamasının devrimci safhasında 
yeni bir siyasal irade mekaniz-
masının inşasına ihtiyaç duyu-
lurken; sonraki aşamadaki asıl 
hedef toplumla düşmanca ve 
üstten bir ilişki kuran, toplum-
dan ayrı bir aygıt olan devletin 
sönümlenmesi ve yerine Fre-
derick Engels’in “komünite” 
kavramıyla açıkladığı, üretimin 
halka ait olduğu yeni bir siyasal 
örgütlenmenin inşa edilmesidir.
[19]

Sosyalizme/komünizme geçi-
şin bir sonraki aşamasında ise 
mülkiyet kolektif olarak sahip 
olunan ve kontrol edilen bir 
şey olmakla kalmaz, toplumun 
kurucu dinamikleri komünal 
bağlamda  yeniden yapı-
landırılır ve üretim birleşmiş 
üreticilerin eline geçer. Marx’a 
göre bu koşullarda “emek”, 
salt “yaşamak için bir araç” 
olmaktan çıkıp başlı başına 
“yaşamak için birincil ihtiyaç” 
halini alır.[20] Üretimin değişim 
değeri üzerinden değil, kulla-
nım değeri üzerinden yapıldığı 
bu toplum biçiminde “her bir 
kişinin özgürce gelişmesi, tüm 
toplumun özgürce gelişiminin 
koşulu” olacaktır.  Kapitalist sı-
nıflı toplumun ortadan kaldırıl-
ması ve birleşmiş üreticilerden 
oluşan yeni bir toplumun inşası 
ile, zihinsel emek/bedensel 
emek ve kır/kent ayrımlarının 
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ortadan kalkmasıyla birlikte 
sınıf sömürüsüne son verile-
cektir. Ayrıca,  kadınların ev 
içinde köleleştirilmesine dayalı 
tek eşli ve erkek egemen aile 
yapısı da aşılacaktır.[21] Marx’ın 
birleşmiş üreticilerden oluşan 
ileri seviye toplum tasarısın-
daki esas nokta yeni bir doğa 
ve toplum metabolizmasıdır. 
Bu yeni toplumu şekillendiren 
materyal koşulları en genel 
haliyle anlattığı kısımda şöyle 
der: “[Doğal ihtiyaçların diyarı 
olan] bu dünyada özgürlük, 
ancak toplumsallaşmış insanın, 
yani birleşmiş üreticilerin, do-
ğayla metabolizmasını ussal bir 
tarzda yönetmesiyle…ve bunu 
enerji israfını en aza indirerek 
gerçekleştirmesiyle mümkün-
dür.” Bu da sürdürülebilir insani 
gelişmenin koşullarını yaratma 
sürecine işaret eder[22]

Devlet ve Devrim ve diğer eser-
lerde görüldüğü üzere, Lenin 
Marx’ın sosyalizme/komünizme 
geçiş aşamalarıyla ilgili argü-
manlarını ustaca kavrayarak 
bunları komünizmin birinci ve 
ikinci evreleri olarak anlatır. Le-
nin, “sosyalizm ve komünizmin 
bilimsel ayrımını” vurgularken “ 
Marx’ın sosyalizm diye bahset-
tiği kavramın aslında komünist 
toplumun “birinci” ya da az 
gelişmiş aşamasına,” denk gel-
diğini; komünizm kavramının 
ise ileriki aşamada bahsedilen 
“tam anlamıyla komünizm” 
demek olduğunu söyler.[23] 
Lenin bu ayrımı Marx’ın ana-
lizleriyle oldukça uyumlu bir 
şekilde yapmış olmasına rağ-
men, daha sonraki genel geçer 

Marksist literatürde bu ayrım 
iyice katılaştırılıp komünist evre 
sosyalist evreden tamamen ayrı 
bir aşama olarak ele alınarak 
ütopik bir hale getirilmiş ve do-
layısıyla mevcut ve hala devam 
eden mücadelenin gerçekçi 
bir parçası olarak görülmeme-
ye başlanmıştır. Joseph Stalin 
de böylesi kaba bir sosyalizm 
kavramsallaştırmasını ve herke-
sin emeği oranında paya sahip 
olduğu dağıtım ilkesini temel 
alarak hakiki eşitlik idealine 
karşı ideolojik bir savaş başla-
tıp, bu idealin “ ilkel münzevi 
mezheplerine layık bir küçük 
burjuva saçmalığı” olduğunu 
ve “Marksist temelle inşa edilen 
toplumlarda yeri olmadığını” 
söyler.  Aynı söylem, Mikhail 
Gorbachev dönemine kadar 
Sovyet Rusya’da değişik biçim-
ler alarak ısrarla sürdürülmüş-
tür.[24]

Dolayısıyla, Michael Lebowitz’in 
The Socialist Imperative’de 
açıkladığı gibi 1930’lardan 
1980’lere dek yapılan şey, 
“Marx’ın deyişiyle kapitalizme 
içkin ‘kusurları’ aşma hedefiyle 
verilen kesintisiz bir mücadele-
den ziyade” kapitalizm sonrası 
toplumu,  üretim güçlerinin 
gelişmişlik düzeyine bakılarak 
ekonomik olarak belirlenen iki 
bağımsız “aşama” ekseninde 
tanımlayan “standart bir Mark-
sizm yorumu” olarak değer-
lendirilebilir. Marx’ın sosyalist 
devrimin özü diye vurguladığı 
sosyal ilişkilerde yaşanacak 
köklü değişim fikri, kapitalist 
toplumun taşıdığı “kusurlarla” 
yaşama ve onları benimseme 

sürecinde bir kenara bırakıl-
mıştır. Halbuki, Marx’ın ısrarla 
üzerinde durduğu fikir, “en 
başından beri” birleşmiş üre-
ticilerden oluşan bir toplumu 
kurma amacı taşıyan, kesintisiz, 
ve gerekirse aşamalı,  bir sos-
yalist inşa sürecidir. [25]
Sosyalist idealin, Marx’ın ko-
münizm anlatısındaki toplu-
mun henüz ulaşmadığı ileri 
bir aşamayla ilişkilendirilerek 
bir kenara bırakılması, deği-
şen maddi (ve sınıfsal) koşul-
lar içinde karmaşık biçimlere 
büründü. En nihayetinde, bir 
kere devrimcilik özelliğini 
yitirdikten sonra durgunluğa 
sürüklenmeye ve hatta sınıfla-
rı yeniden diriltmeye eğilimli 
olan, sistemi terk eden yeni 
sınıfın, yahut nomenklatura’nın  
çöküşünü müjdeleyen Sovyet 
tipi toplumların çöküşü ile 
son biçimini aldı. Sweezy’nin 
1971’de iddia ettiği gibi, “kamu 
mülkiyeti ve planlama güvenilir 
bir sosyalizm tanımı için yeterli 
değildir. Gereken, gerileme riski 
karşısında bağışıklık kazanmış 
ve komünist hareketin ikinci 
ayağını kurmaya cüret edebi-
lecek bir sosyalizm anlayışıdır.” 
Sözün özü, daha fazlasına 
ihtiyaç var: eşitlerin toplumunu 
inşa etmek için kesintisiz bir 
mücadeleye.[26]

Marx’, birleşmiş üreticilerden 
oluşan toplumu kurmaya giden 
sürecin özü “komünist bilinçle” 
açılacak sosyalist yol olduğu-
nu söyler.[27] Ancak, özellikle 
1930’lardan sonra hakiki eşit-
sizliğin savunulduğu, sosyalizm 
daha sınırlayıcı, ekonomist 
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terimlerle tanımlandığı Sovyet-
ler Birliği’nde devrim sonrası 
toplum özgürlük ve ihtiyaçlar 
için vermesi gereken iki ayaklı 
mücadele ile bağını yitirmiştir. 
Dolayısıyla da anlamlı ve tutarlı 
bir sosyalizm anlayışı için ge-
rekli olan uzun vadeli sosyalist 
hedeflerden kopuş yaşanmıştır.

Bu deneyimin bize gösterdiği 
gibi 21. yy.’da sosyalizmi müm-
kün kılacak tek yol, geleceğin 
ihtiyaçlarına yönelik vizyonu 
kaybetmeden bugünün acil 
ihtiyaçlarını işaret edebilecek 
kadar radikal bir teori ve prati-
ğe imkan sağlayacak sosyalist/
komünist idealin benimsenme-
sidir. Gezegenimizdeki ekolojik 
krizin bize öğrettiği bir şey 
varsa o da ihtiyacımız olan 
şeyin yeni bir dünya metaboliz-
ması ile ekolojik sürdürülebilir-
liği ve hakiki eşitliği temel alan 
yeni bir toplumun kurulmasıdır. 
Mauricio Betancourt’un Glo-
bal Environmental Change’de 
yazdığı “Küba Agroekolojisinin 
Metabolik Yarığı Hafifletmek-
teki Etkisi” makalesinde bah-
settiği gibi Küba ekolojisinin 
olağanüstü başarısı buna örnek 

olarak gösterilebilir.[28] Bu 
da Georg Lukács’ın söz ettiği 
insanın sosyal ilişkilerinin ve 
doğa ilişkilerinin “ikili dönü-
şümünü” doğrular niteliktedir.
[29] Böylesi özgürleştirici bir 
fikir, önceden tasarlanamaya-
cak bir dizi devrim niteliğinde 
aşamadan geçmek zorundadır. 
Ancak, insanın özgün ihtiyaçla-
rına yönelik organik bir sistem 
öneren, hakiki eşitliği ve insanın 
doğayla ilişkili sosyal metabo-
lizmasının ussal düzenlenmesi-
ni temel alan  devrimin başarılı 
olabilmesi için kendisini geri 
döndürülemez kılması gerekir.
[30]

Bir İhtiyaç Olarak Özgürlük

Engels, Anti-Dühring’te G. W. 
F. Hegel’in felsefesi üzerine 
kurduğu meşhur argümanını 
sunar: Hakiki özgürlük ihtiyacın 
tanınması ile temellendirilir. 
Devrimci dönüşüm, özgürlük 
ile ihtiyacın somut bir praksis 
noktasında kesişmesi ile ger-
çekleşecektir. İnsan bilgisinin 
ötesinde kör ihtiyaçlar var 
olsa da, objektif güçler doğ-
ru kavrandığında ihtiyaçlar 

kör olmaktan çıkacak, insanın 
eylemleri ve özgürlüğü için 
yeni yollar açma kapasitesine 
ulaşacaktır. Dolayısıyla, ihtiyaç 
ve özgürlük, sosyal değişim ve 
tarihsel aşkınlık anlamında yeni 
dönemlere gereksinim duya-
rak birbirinden beslenir.[1] Bu 
diyalektik materyalist prensibi 
tasvir etmek için Lenin şöyle 
der: “Meteoroloji olaylarındaki 
zorunlu doğa yasalarını bil-
miyoruz. Ama bu zorunluluğu 
bilmediğimiz halde, onun var 
olduğunu biliyoruz.”[2] İnsanın 
hava koşulları ve genel olarak 
doğa ile ilişkisinin, eylemlerimi-
zi şekillendiren üretim ilişkile-
rine bağlı olarak değiştiğini de 
biliyoruz.

Bugün, antropojenik iklim krizi-
nin ve ölçüsüz doğa olaylarının 
varlığı insanlığı kör ihtiyaçlar 
alanından çıkarıp, dünya nü-
fusunu yıkıcı kapitalizm ko-
şullarında hayatta kalmak ve 
özgürleşmek için mücadeleye 
çağırıyor. Marx’ın 19. Yüzyılda 
İngiliz sömürgeciliğinin İrlan-
da’da yarattığı şiddetli meta-
bolik yarılma bağlamında dile 
getirdiği gibi, ekolojik kriz bir 
“yıkım ya da devrim” halidir.[3] 
Antroposen dönemde kapitalist 
ekonominin büyümesi sonucu 
oluşan ekolojik yarılma, artık 
gezegenin biyojeokimyasal 
döngülerine rakip olacak ölçek-
te. Ne var ki, bu objektif geliş-
melerin bilgisi, bizleri insanlığın 
ve dünyanın metabolik yeniden 
üretiminde bir devrimin zo-
runlu olduğuna ikna etmeye 
yarıyor. Bu çerçevede, Marx’ın 
“birleşmiş üreticiler komünü” 
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kavramı yalnızca uzak bir ütop-
ya ya da soyut bir ideal değil, 
insanlığın bugün ve gelecekte 
dünyayla sürdürülebilir bir ilişki 
kurmadaki ısrarını temsil eden 
mücadelesinin özüdür.[4]

Peki, bu devrimci dönüşü-
mün öznesi nerededir? Cevap, 
bugün materyal ön koşullarının 
doğduğunu gözlemlediğimiz 
ve adına “küresel çevresel pro-
letarya” diyebileceğimiz kav-
ramda saklıdır. Engels, 1845’te 
yayınlanan İngiltere’de Emekçi 
Sınıfların Durumu eserinde, 
1842 Genel Grevinin (Plug Plot 
Riots) hemen sonrasında ve 
Çartizmin zirvesini yaşadığı 
dönemde Manchester’daki 
işçi sınıfının koşullarının tespit 
ve analizini yapar. Engels işçi 
sınıfının atmosferini yalnızca 
fabrika koşullarıyla sınırlandır-
maktan ziyade, kentsel geliş-
me, konut sistemi, su temini, 
halk sağlığı, beslenme ve çocuk 
bakımı gibi koşullara odak-
lanır. Asıl odak, kapitalizmin 
getirdiği, genellikle bulaşıcı 
hastalıklardan kaynaklı yüksek 
hastalık ve ölüm oranlarıyla 
ilişkili epidemiyolojik çevredir 
(Engels buna “sosyal cinayet”, 
sonrasında Norman Bethune 
ise “ikinci hastalık” demiştir).
[5] Engels’in direkt etkisiy-
le ve yirmi yıl sonra Kapital’i 
yazarken yaptığı kendi sosyal 
epidemiyolojik çalışmaları çer-
çevesinde, Marx da metobolik 
yarılmanın yalnızca toprağın 
bozulması ile ilgili olmadığını, 
eşit derecede toplumun kendisi 
tarafından tetiklenen “periyo-
dik salgınlarla” ilgili olduğunu 

görmüştür.[6]

Bunların tümü bize şunu söyler: 
Sınıf mücadelesi ve devrimci 
anlar objektif ihtiyaçlar ile yal-
nızca ekonomik değil, en geniş 
çerçevede çevresel de olan 
materyal koşulların doğurduğu 
özgürlük talebenin birlikteliği-
nin ürünüdür -ki bunu Rusya 
ve Çin Devrimlerinden bugün 
Küresel Güneyin yaşadığı 
sorunlara kadar birçok örnekte 
gözlemleyebiliriz.- Dolayısıy-
la, Devrim potansiyeli taşıyan 
durumlar çoğunlukla ekonomik 
ve ekolojik koşulların sosyal dö-
nüşümü gerekli kıldığı ve sosyal 
güç dengelerinin ve ilişkilerin 
bu değişimi gerçekleştirmek 
için yeterince gelişmiş olduğu 
zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu 
anlamda, bugünün koşullarına 
küresel bir perspektiften baktı-
ğımızda görüyoruz ki çevresel 
proletarya meselesi ekolojik 
köylülük ve yerlilerin mücade-
leleri ile ilgili sorularla ayrılmaz 
bir biçimde kesişmektedir. 
Benzer şekilde, bugün küresel 
çevreci hareketi tetikleyen çev-
resel adalet odaklı mücadele 
esasında işçi sınıfının ve halkın 
mücadelesidir.[7]

Bu nedenle, bugün COVID-19 
salgınıyla ilişkili yürütülen eko-
lojik-epidemiyolojik mücade-
lede de görüldüğü gibi, çevre 
proletaryası tüm dünyada doğ-
makta olan yeni bir güce işaret 
eder. Yine de devrimci ekolojik 
hareketin yakın gelecekteki 
merkezi, bugün “Antroposen 
emperyalizminin” yakıcı ger-
çekliğine en çok maruz kalan 

Küresel Güney’dir.[8] Samir 
Amin’in Modern Imperialism, 
Monopoly Finance Capital ve 
Marx’s Law of Value eserlerin-
de ekolojik kayıtsızlığa işaret 
ederken ortaya koyduğu gibi, 
Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa ve Japonya üçlüsü hali-
hazırda gezegenin biyolojik ka-
pasitesini dünya ortalamasının 
dört katı oranında kullanmakta. 
Amin’in belirttiği üzere,  “Küre-
sel Kuzey’deki bu sürdürülemez 
kaynak tüketimi ancak Küresel 
Güney’in biyolojik kapasite-
sine bu üç merkez tarafından 
el konulması ve kaynaklarının 
onların yararına kullanılmasıyla 
mümkündür. Bir diğer deyişle, 
bugün kapitalizm gelişip ya-
yılırken gezegeni ve insanlığı 
yok etmektedir. Bu büyümenin 
olası sonucu ya Güney’deki in-
sanların fiilen –aşırı nüfus artışı 
yolu ile- soykırıma uğraması 
ya da, en hafif haliyle, daha 
da büyüyecek olan yoksulluğa 
mahkum edilmeleri olacaktır. 
Bugün soruna bu tür bir ‘nihai 
çözüm’ getirmeyi meşrulaştıran 
eko-faşist bir düşünce zincirinin 
de geliştiğine tanıklık ediyo-
ruz.”[9]

Yeni Bir Sosyal Metabolik 
Yeniden Üretim Sistemi

İhtiyaçlar ve özgürlük eksen-
li taleplerle uyumlu yeni bir 
sosyal yeniden üretim düzenini 
hedefleyen sosyalist devrimci 
bir süreç, “yönlendirme ilkeleri” 
ve “başarı ölçütleri” ile kurulan 
bütünlüklü ve uzun vadeli bir 
strateji olmadan hayata geçi-
rilemez.  Burada, Mészáros’ı 
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takiben, hakiki eşitlik veya 
eşitlerin toplumu kavramları 
ve dolayısıyla hakiki demokra-
si ihtiyacı bugünün mücadele 
zeminde belirleyici rollerde 
karşımıza çıkıyor.[10] Bu yak-
laşım, hem sosyalizme geçiş 
sürecini tamamlamadan, orta-
sında duraklamaya yönelik tüm 
boşa çabalara karşı çıkıyor hem 
de bu çabaların barbar kalbi 
olan sermaye mantığına kafa 
tutuyor. Immanuel Kant, Fran-
sız Devriminden hemen sonra 
hakim liberal görüşü şu sözlerle 
anlatır: “Bir ülkedeki tüm bi-
reylerin eşitliğinin yanında her 
birinin sahip olduğu mülkiyetler 
oranında oluşan daha büyük 
bir eşitsizlik vardır. Dolayı-
sıyla, bireylerin genel eşitliği 
ile birçok özel hak alanındaki 
büyük eşitsizlik aynı anda var 
olur.”[11] Böyle olduğu ölçüde 
de, Engels’in işaret ettiği gibi, 
hem kapitalist ve işçi arasın-
daki iş sözleşmesinde hem de 
kadınla erkek arasındaki evlilik 
sözleşmesinde gördüğümüz 
eşitlik, kağıt üzerinde, biçimsel 

bir kavram olmanın ötesine 
geçemez.[12] Marx, böylesi bir 
toplumun “her hakkın içerdiği 
bir eşitsizlik hakkı” yarattığını 
söyler.[13] Marx’ın komünizm 
kavramıyla ilişkili olan hakiki 
eşitlik fikri tüm bunlara mey-
dan okur. Bu fikir, hiyerarşik bir 
devlet tarafından beslenen  ve 
sahip olmayı temel alan birey-
ciliğin ya da bireysel serma-
yenin bulunmadığı, birleşmiş 
üreticilerden ve komünal bir 
devletten oluşacak yeni bir 
toplum için tüm toplumsal yapı 
taşlarında köklü bir değişim 
talep eder. Özgün ve sahici bir 
planlama ve hakiki demokrasi 
ancak aşağıdan yukarı gerçek-
leşecek bir güç inşası ile müm-
kündür. Devrim, ancak bu yolla 
geri döndürülemez olacaktır.

Hugo Chávez’in önderliğindeki 
Venezuela Devriminin mevcut 
sistem karşısında sıra dışı  bir 
biçimde yarattığı tehdit, 21. 
yüzyıl sosyalizminin potansiyeli 
ve taşıdığı sorumluluk tam da 
bu bakımdan anlaşıldığında 

olabilecekleri gösterir.  Bolivar 
Cumhuriyeti’nin kapitalizm-
le savaşı, toplumsal gücü ve 
halka ait kahramanlığı temel 
alarak devrim fikrini doğuran 
ve organik bir toplum veya yeni 
bir sosyal metabolik düzen inşa 
eden bir çizgide ilerlemiştir. 
Lebowitz’ın aktardığı üzere, 
Chávez, Marx ve Mészáros’ın 
analizlerinden yola çıkarak 
“temel sosyalizm üçgeni” 
kavramını ortaya atmıştır. 
Üçgeni oluşturan öğeler, (1) 
üretim araçlarının toplumsal 
mülkiyeti, (2) işçiler tarafından 
örgütlenen toplumsal üretim, 
(3) komünal ihtiyaçların gideril-
mesidir.[14] Görüldüğü gibi bu 
kavram, esasen ırk ve toplum-
sal cinsiyet ayrımı, emperya-
lizm ve diğer sebeplerle doğan 
eşitsizlik temelli toplumun 
yıkılmasını hedeflerken hakiki 
eşitlik için verilecek mücadele-
nin altını çizer.

Sweezy, Communism as an Ide-
al makalesinde insan üretken-
liğini daha akıllıca kullanılacağı 
bir toplumda doğacak yeni 
emek biçimlerinden bahseder. 
Sweezy’e göre birçok emek 
kategorisi tamamen orta-
dan kalkacak (örneğin kömür 
madenciliği ve ev içi emek) ve 
bugünün tersine tüm meslek-
ler olabildiğinde ilgi çekici ve 
yaratıcı hale gelecektir. Kapita-
list üretime içkin olan devasa 
yıkım ve israfın ortadan kalk-
masıyla yeni istihdam imkanları 
ve kullanılabilir boş zaman için 
daha yaratıcı alanlar açılacaktır: 
“Eşitlerin toplumunda -herkesin 
üretim araçlarıyla eşit biçim-
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de ilişki kurduğu, çalışmak ve 
toplumsal refaha hizmet etmek 
adına eşit yükümlülüklere sahip 
olduğu bir toplumda- azınlığın 
üstünlüğünü ve çoğunluğun 
sömürüsünü besleyen tüm “ih-
tiyaçlar” ortadan kalkacak ve 
bunların yerini karşılıklı saygı ve 
işbirliği ile yaşayan özgürleşmiş 
insanların ihtiyaçları alacaktır…
Toplum ve toplumu oluşturan 
insanlar diyalektik bir bütü-
nü oluşturur: hiç biri diğerini 
değiştirmeden değişime uğra-
yamaz. Dolayısıyla komünizm 
ideali de yeni bir toplumu ve 
yeni bir insan anlayışını içerir.” 
[15]

Hakiki eşitlik ve hakiki demok-
rasiyi sosyalizm/komünizm 
kavramsallaştırılmasında esas 
alan böylesi bir düzenleyici ilke, 
salt bir ideal olmanın ötesin-
de hem daha iyi bir geleceğe 
giden sosyalist yolun inşasının 
hem de hayatta kalma müca-
delesi veren dünya popülasyo-
nunun ihtiyacı olan savunma 
hattını kurmanın temelini oluş-
turur. Kapitalizmin insanlığın 
ve dünyanın metabolizmasına 
karşı beslediği yıkıcı düzen bu 
yüzyılın yarısına kadar durdu-
rulamadığı takdirde, distopik 
kitaplar ve romanlar şöyle 
dursun, dünyanın, ama özellikle 
emperyal hiyerarşinin en altın-
daki kesimin,  karşı karşıya ka-
lacağı çevresel felaket tahmin 
edilemez düzeyde olacaktır.

Proceedings of the National 
Academy of Sciences’ta yayın-
lanan 2020 tarihli “The Future 
of the Human Climate Change” 

makalesinde ortaya kondu-
ğu üzere, mevcut veriler göre 
2070 yılına gelindiğinde 3.5 
milyar insanın -Sahra Çölü’nde-
ki koşullarla karşılaştırıldığın-
da- insani koşulların üzerindeki 
sıcaklıklarda  yaşamaya mecbur 
kalacakları öngörülüyor.[16] 
Bu ve benzeri tahminler bile 
kapitalist düzenin sebep olaca-
ğı ve insanlığın çoğunluğunun 
yaşamını etkileyecek korkunç 
yıkımın derecesini ölçmekte 
yetersiz kalmakta. Verilebilen 
tek cevap zaten yanmakta olan 
evi terk edip bir yenisini yap-
maktan ibaret.[17]

İşçilerin ve Halkın 
Enternasyonali

Dünyanın dört bir yanında 
insanlar kapitalizmin ezici gücü 
karşısında kendi bulundukları 
yerlerde sayısız mücadeleye 
dahil oluyorsa da; ırk, toplum-
sal cinsiyet veya sınıf ekseninde 
kazanılacak hakiki eşitlik için 
verilmesi gereken mücadele 
küresel ölçekte emperyalizme 
karşı açılacak savaşla müm-
kündür. Dolayısıyla, Marx’ın 
Birinci Enternasyonal modeline 
dayanan yeni bir küresel örgüt-
lenmeye ihtiyaç vardır.[18] 21. 
yüzyılda kurulacak böyle bir 
Enternasyonal, Dünya Sosyalist 
Forumu çevresindeki –sözde 
Sosyalist ve İlerici Enternasyo-
nallerde yapılan tartışmalarda 
ya da sosyal-demokratik dü-
zenleyici reform savunularında 
görüldüğü gibi- bir grup Ku-
zeyli elitten oluşamaz. Daha 
ziyade, emperyalizme karşı 
kurulacak mücadele hattının 

temelini sosyalist başkaldırının 
merkezinde kuran, Chávez ve 
Amin gibi figürlerin de kafa 
yorduğu üzere  güçlü bir Gü-
ney- Güney ittifakı üzerinde 
yükselen işçi ve halk temelli bir 
örgüte ihtiyaç vardır.

Chávez son hastalığına yaka-
lanmadan hemen önce, 2011 yı-
lındaki seçimlere hazırlanırken,   
Güney-Güney ittifakına odak-
lanan ve 21. yüzyılda sosyalizm 
fikrine küresel anlamda önem 
atfeden bir Yeni Enternasyonal 
(Beşinci Enternasyonal olma-
yan) projesini hayata geçirmek 
üzere çalışıyordu. Bu proje 
daha sonra Amerika Halklarının 
Bolivar’cı İttifakı’na evirilebi-
lirdi.[19] Ne var ki Chávez’in 
ani düşüşü ve zamansız ölümü 
sebebiyle proje asla gün yüzü-
ne çıkamadı.

Bu sırada, World Forum for 
Alternatives ile ilişki içindeki 
Amin’in çabalarıyla başka bir 
kavramsallaştırma doğmaktay-
dı. Amin Beşinci Enternasyonal 
fikrini uzun süre düşünmüş, 
Mayıs 2018’e kadar bu fikri 
savunmaya devam etmiştir. 
Ölümünden yalnızca bir ay 
öncesinde bu fikir onun İşçiler 
ve Halkın Enternasyonali (In-
ternationale of Workers and 
Peoples) dediği, açıkça emekçi 
temelli ve halkın emperyalizmle 
savaşmakta yetersiz kalacağı 
fikrini önemsemeyen bir proje-
ye dönüşür.[20] Amin, bunun 
sadece bir hareket değil bir ör-
güt olacağını savunur: “Yalnız-
ca proletaryayı temsil edecek 
nitelikte olanların değil, dünya-
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nın tüm emekçilerinin birleşme-
sini hedefleyen,…hizmet ala-
nındaki tüm maaşlı çalışanları, 
köylüleri, çiftçileri, ve modern 
kapitalizmin baskısına maruz 
kalan tüm halkları kapsayacak 
bir örgüt. Bu örgütün inşasın-
da, parti, sendika ya da diğer 
mücadele kuruluşları arasında 
ayrım yapılmadan tüm bile-
şenlerin bağımsızlığını garanti 
eden ve çeşitliliklere saygılı bir 
tavır benimsenmelidir…[Böylesi 
devrimci] bir ilerleme yaşan-
madığı sürece, dünya kaosa, 
barbarlığa ve gezegenin yok 
oluşuna sürüklenecektir.” [21]

Yeni Enternasyonal’in kurulması 
kuşkusuz uzay boşluğunda ger-
çekleşemez. Dünya genelinde 
kapitalist düzenden kopuşla 
birlikte devrimci hareketle bu-
luşacak, tabandan genişleyen 
birleşik kitle örgütlerinin içinde 
ve bunların bir ürünü olarak ifa-
de edilmelidir. Amin’e göre bu 
ilerlemenin, 1955’teki Bandung 
Konferansından sonra yürütü-
len Üçüncü Dünya hareketinde 
ve Yeni Küresel Ekonomik Dü-
zen[22] için yürütülen müca-
delelerde olduğu gibi, Küresel 
Güney geniş çaplı ittifaklar 
kurmadığı sürece gerçekleşme-
si mümkün değildir. Bu üç öğe 
-taban hareketleri, kapitalizm-
den kopuş ve ülkeler/kıtalar 
arası ittifaklar- Amin’in an-
ti-emperyalist mücadele kavra-
mının temelini oluşturur. Bu-
gün, bu model küresel ekolojik 
hareket ile birleştirilmelidir.
Amin, mevcut düzenin en 
küçük parçasına kadar sirayet 
edecek bir kopuşu ve ideal 

olanın insani bir toplumun 
tanımına uygun olarak herkesin 
yeteneği ve ihtiyacı ölçüsünde 
tasarlanmasını temel alan kapi-
talizme ve emperyalizme karşı 
açılacak savaşta, asıl olanın 
cüret ve daha fazla cüret etmek 
olduğu konusunda ısrarcıdır. 
Bugün, özgürlük ve ihtiyaçları-
mız adına verilecek mücadele-
lerin kesişmesinin ve bunun bir 
ihtiyaç olarak özgürlük müca-
delesine dönüşmesinin tam 
zamanı. Cevaplamamız gere-
ken soru ise kaçınılmaz şekilde 
ortada: Ya yıkım, ya devrim.

Çeviri: Solsiyaset.org için Han-
de Tuhanioğlu.
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Sizce insanın doğaya dair oku-
ması nasıl olmalı, emek değer 
kuramı çerçevesinde baktığı-
mızda doğaya yüklenen değere 
dair ne söyleyebiliriz?

İnsanla doğa arasındaki ilişki-
ler ve bu ilişkiler çerçevesinde 
ortaya çıkan ekolojik sorunlar 
konusu çeşitli açılardan ele 
alınıyor. Bunlardan bir tanesi 
de insanla doğayı birbirinin 
düşmanı olarak gören yaklaşım. 
Burada esas olarak eksik bıra-
kılan birkaç noktadan bahsede-
biliriz. İnsan ve doğa arasındaki 
ilişkiyi doğru kavrarsak ekolojik 
soruna ilişkin soruyu doğru 
anlayabiliriz, Marks’ın kavram-
larını da doğru tahlil edebiliriz 
bu çerçevede. Birincisi insansız 
doğa siyaseti gibi bir yaklaşım-
la ele alındığı zaman problem-
lerden bir tanesi insanla doğa 

arasındaki ilişkinin uzlaşmaz bir 
ilişki olabileceğine dair öngö-
rü. Dolayısıyla hiçbir koşulda 
insanla doğa barış içerisin-
de uyumlu bir ilişki kuramaz 
gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. 
İkincisi buna bağlı olarak insan, 
insanlık soyut kavramlar. İçinin 
nasıl doldurulduğuna bağlı 
olarak değişebilir ama insan 
toplumları içerisindeki çeşitli 
ayrışmalar, eşitsizlikleri, bö-
lünmeleri daha önemlisi sınıf-
ları göz ardı eden bir kavram. 
Dolayısıyla insanla doğa ara-
sında uzlaşmaz bir ilişki koydu-
ğunuz zaman hangi sınıfların, 
toplumdaki hangi kesimlerin 
doğa üzerinde yük bıraktığını, 
ekolojik sorunlara yol açtığını 
da anlayamamış oluyoruz. Bu 
bir bakıma aynı zamanda emek 
düşmanlığına da dönüşebilir. 

Oradan da emek değer kura-
mına geçiş yapabiliriz. Şöyle 
ki; eğer bütün etkinlikler doğa-
da gerçekleştirilen etkinlikler, 
emek etkinlikleri dahil, eğer biz 
doğadan inanın ayrışmasını, 
insanlardan arınmasını, insan-
sızlaştırmasını kastediyorsak 
böyle bir yaklaşımla, o zaman 
insanın doğadaki emek etkin-
liklerine karşı da bir düşmanlık 
ifade etmiş oluyoruz. Çünkü 
emeğin gerçekleşmesi için 
doğayla etkileşime girmesi ge-
rekir. Tüm emek etkinlikleri do-
ğada gerçekleşir. Bu bakımdan 
buradaki problem aynı zaman-
da bütün emekçilerin doğadan 
geçimini sağlayanların, köylü-
lerin, ot toplayarak bir çorba 
yapanların, denizden balık çı-
karıp geçimini sağlayanların da 
doğadan ayrıştırılması doğanın 
insansızlaştırılmasına işaret 
eder. Doğayla insan arasındaki 
ilişkileri doğru kavramadığımız 
zaman böyle bir emek düş-
manlığına da dönüşebilecek de 
bir yönü var. Burada o zaman 
mesele belirli insan ilişkilerinin 
doğayla girdiği yanlışlıklara 
değinerek yol alabiliriz. Her 
insan ilişkisi, her emek etkinliği 
doğada zararlı etkiler bırakmaz. 
Belirli insan ilişkileri bırakır. O 
zaman da toplumsal, iktisadi, 
siyasi yapılara bakmamız gere-
kir. Hangi insan ilişkileri sorun 
yaratıyor? Burada da o zaman 
asıl hedefimiz sınıflı toplumlar-
da, kapitalizmde, sermayenin 
hem emeği hem doğayı se-
ferber ederek, emek üzerinde 
sömürü, doğa üzerinde yağma 
sistemi kurarak karlı etkinlikler 
için doğa üzerinde bırakılan 
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zararlı etkinlikler sonucuna ula-
şabiliriz. Böyle kavrarsak eğer, 
doğa yağması ve emek sömü-
rüsü sermaye tarafından kapi-
talist üretim tarzında yapılıyor. 
O zaman insanla doğa arasında 
uzlaşmaz bir ilişki olabileceği, 
birbirine düşman olabileceği 
gibi sorunlardan birbirimizi 
uzaklaştırmamız mümkün olur. 

Tam da işte o insanın doğal-
laşması, doğanın insanlaşması 
sözüyle Marks’ın böyle bir 
tarihselliğe göndermede bu-
lunuyor. Kapitalizmde insan 
hem kendi emeğine hem de 
sermayenin doğayla arasındaki 
ilişkide araya girmesi sebebiy-
le doğaya yabancılaştığı bir 
sistem. Emekçilerin hem kendi 
ürünlerine hem kendilerine 
hem de doğaya yabancılaştık-
ları bir işleyiş var kapitalizmde. 
O zaman insanın doğallaşması 
ve doğanın insanlaşması ancak 
belirli bir tarihsel kertede müm-
kün olur. Sınıfsız bir toplumun 
ortaya çıktığı, insanın emeğiyle 
kendini gerçekleştirdiği ve do-
ğaya katkıda bulunduğu, aynı 
zamanda doğayla etkileşimini 
ekolojik ussallığa, rasyonalite-
ye bağladığı bir yapı. Doğanın 
insanlaşması, doğa olmadan 
herhangi bir emek etkinliğinin 
olmayacağına işaret eder. Yani 
bu bir inorganik bedeni gibidir 
der Marx. Doğa insanın inorga-
nik bir bedeni, uzantısı gibidir. 
O olmadan insanın yaşamasını 
sürdürmesi imkansızdır. Aynı 
zamanda insanlar doğaya üret-
tikleriyle de katkıda bulunurlar. 
İnsanın doğallaşması, doğanın 
insanlaşması böylece tamam-

lamış olur. Ama emek sömürü-
sünün olduğu durumda insanın 
hem doğaya hem kendine 
yabancılaştığı bir yapı ortaya 
çıkar. Burada da emek değer 
teorisi çerçevesinden giderek 
hangi çeşit değerler verilir diye 
sorunun bir uzantısı vardı. 

EKOLOJİK KRİZ KAPİTALİZM-
DE AŞILAMAZ

Kapitalizmde emek değer teo-
risi çerçevesinde doğaya değer 
vermek mümkün değil. Doğaya 
parasal bir değer de vermek 
mümkün değil, onun dışında 
etik, estetik, yaşamsal bakım-
dan değer vermek de mümkün 
değil. Neden böyle? Bir emek 
değer kuramı çerçevesinde de-
ğer ancak harcanan emek za-
manla ölçülür. Kolektif olarak, 
toplumsal olarak gerekli olan 
emek zamandır ürünler ara-
sında karşılaştırma yapıp onun 
değişim değerini belirlememize 
olanak sağlıyor. Böyle olunca 
doğa kuşkusuz üretim için çok 
önemli bir varlık. Dediğim gibi 
bütün emek etkinlikleri zaten 
doğada gerçekleştirilir. Ama 
doğanın kendisi bu anlamda bir 
değer üretmez. Kapitalizmde 
anladığımız kadarıyla bir deği-
şim değeri üretmez. Kullanım 
değeri üretir. Bunlar emek 
harcanarak ortaya çıkarılan 
değer olmadığı için, havadaki 
oksijen ya da iklim dengesi 
örnek olarak. Bunlar insanların 
emek harcamadan kazandığı 
şeylerdir. O yüzden emek de-
ğer kuramı buradan çalışmaz. 
Harcanan emek zaman içerisin-
de doğanın değerini ölçeme-

yiz. Ölçemeyince de zaten bu 
çerçevede kapitalizmde doğa 
“armağan” sayılır. Hatta bazı 
iktisatçılar serbest maldır der. 
Serbestçe kullanır kapitalist 
girişimciler. 

Şimdi kapitalizmde ekolojik 
sorunlar ortaya çıkınca sistem 
içerisindeki çözüm yollarından 
bir tanesi şöyle oldu; kapita-
lizmde biz doğaya parasal bir 
değer verirsek bu korunur. 
Çünkü kapitalizm böyle bir 
mantıkla çalışıyor. Kapitalizm-
de parası olan şeyler değerli 
olduğuna göre onlar korunmayı 
hak eder. Bütün mantık bunun 
üzerinden yürüyordu. O zaman 
doğaya biz nasıl parasal değer 
biçilebilir konusuna dönüş-
tü iş. O zaman kapitalizmde 
geçerli olan emek değer ku-
ramı çalışmadığı için burada 
nesnel olarak nasıl saptanaca-
ğını bilemediler. İzleyenleri de 
yormayayım burada birtakım 
şeyler uydurmaya çalıştılar ama 
hiçbiri uymadı. O zaman da 
kapitalizmdeki çelişkiyi aşamı-
yoruz doğa açısından. Doğaya 
parasal bir değer verilirse hoy-
ratça kullanımın önü açılıyor 
çünkü kapitalist toplum tama-
men parası olanların korunması 
şeklinde çalıştığı için “bunlar 
bedava, bedava olduklarına 
göre istediğimiz gibi kullanırız 
ve bunları yağmalarız, kirleti-
riz”e geliyor iş. Öbür taraftan 
parasal değer verelim dediğiniz 
zaman da işin içinden çıkılmı-
yor. Biri bunun hesaplanacak 
bir ölçünün olmaması. Öbür 
taraftan da parayla ölçüleme-
yecek şeylere parasal değer 
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verme sorunu ortaya çıkıyor. 
Yani yaşama paha biçmek, ge-
yiğin yaşamına parasal değer 
biçmek. Akan suyun değerine 
parasal karşılık bulmak gibi, 
doğadaki bütün varlıklara 
parasal değer biçmek gibi bir 
saçmalık ortaya çıkmış oluyor. 
Yani toparlarsak, bir yanıyla 
kapitalizmde doğaya değer 
verilmediği zaman bir problem 
var ama parasal bir değer ve-
rilmeye çalışıldığı zaman da o 
problem aşılamıyor. Bu kapita-
lizmin çelişkisi. Doğayla girilen 
ilişkiler bakımından çelişkisi. 
Oysa biz biliyoruz ki gündelik 
hayatımızda bir köylünün, bir 
pınarın suyundan yararlanma-
sı ama aynı zamanda börtü 
böceğin hakkını gözeterek de 
yararlanması. Ya da doğaya 
estetik bir değer biçilmesi. 
Doğadaki yaşamın kendinde 
değerinin önemsenmesi. Bunlar 
insan ilişkilerinde ortaya çıkabi-
len, doğaya farklı diğer verme 
biçimleridir. Ama kapitalizmin 
mantığında parasal değeri olan 
şeyler korunabilir. Bu da demin 
sözünü ettiğim çelişkiyi ortaya 
çıkarıyor. Kapitalizmde böyle 
bir aşılmaz sorunla karşı karşı-

yayız.

Kapitalizmle hesaplaşma 
eşitsizlikler ve adaletsizlikler 
düşünüldüğünde kapitalizmin 
ekolojik sonuçlarına karşın 
çözüm nedir?
Şimdi çözümle ilgili iki ana 
yoldan söz edilebilir. Bir tanesi 
kapitalizm içerisinde sorunları 
çözmeye çalışmak. Bu ekolojik 
sorunlardan önce de üzerinde 
durulan geçerli olan şeyler. 
Reformlarla iyileştirmelerle 
kapitalist sistem içerisinde 
çözüm bulmaya çalışmak. Bir 
yol bu. Bir yol da kapitalizm 
dışı, onu aşan, ötesine geçen, 
post kapitalizm diyebileceğimiz 
çerçevede sorunları çözmeye 
çalışmak. Kapitalizm içerisinde 
sorunları çözmeye çalışmak, 
doğanın değerini nasıl ölçece-
ğiz sorunları gibi kapitalizmin 
iç çelişkilerine işaret ediyor. 
Bunun gibi pek çok sorunu var. 
Sınıflı bir toplumda sermaye-
nin ortaya çıkardığı sorunları, 
yine o sermaye düzeninde 
çözmeye çalışmak başlı başı-
na bir çelişki ortaya çıkarıyor. 
Sermayenin emek sömürüsü ve 
doğa yağmasına dayalı ola-

rak, meta üretimine dayalı bir 
sistemde, bütün bunları bütün 
bu çelişkileri koruyarak sorunu 
aşamıyoruz. Kapitalizm içinde 
kalan çözüm yollarının temel 
problemi bu.

EKO-SOSYALİZM

Ekolojik krize yönelik sol pers-
pektif sizce nasıl olmalı, kapita-
list şirketlerin önerdiği çözüm-
ler için yorumunuz nedir?
O zaman kapitalizm dışı çö-
zümlere yönelmek gerekir. Bu-
rada da mesela eko sosyalizm 
bize böyle bir çerçeve sağlar. 
Neden bunu söylüyorum? Çün-
kü burada bir tanesi sosyalizm 
deneyiminden dersler çıkara-
rak, aynı hatalara düşmeden 
onu ekolojik akılla bütünleyen 
bir üretim tarzı olarak eko 
sosyalizm. Ne sağlayabilir eko 
sosyalizm. Birincisi bu kapita-
lizm içerisinde bu temel çelişki-
leri ortadan kaldıracak iktisadi, 
siyasi ve etik dönüşümleri yara-
tarak ancak bu ekolojik sorun-
ları aşabiliriz. Bu soruda bir iki 
yerde de kullandığım birtakım 
kavramlarla gidebiliriz. Birincisi, 
özel mülkiyete dayalı üretim 
araçları üzerindeki özel mülki-
yete son vermeye ilişkin. Çünkü 
bu sınıfsal çelişkileri ortaya 
çıkaran zemini getiriyor. Özel 
mülkiyet sisteminin ortadan 
kaldırılması. Yine buna bağlı 
bir başka şey meta üretimi-
nin ortadan kaldırılması. Meta 
üretimi, belirli bir emek sömü-
rüsü üzerinden karlılığa dayalı 
olarak bazı metaların üretil-
mesi. Burada da bir başka yine 
yararlı kavram kullanım değe-
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ri. Metalar her zaman belirli 
bir kullanıma uygun düşmek 
üzerine üretilmiyor. Sermaye 
birikimini sürdürmek ve karlılığı 
elde etmeye, kapitalizmin çark-
larını dönüştürmeye ilişkin bir 
kavram meta üretimi. O açıdan 
meta üretiminden uzaklaşmaya 
ihtiyaç var. İktisadi dönüşümler 
çerçevesinde bir yol bu. Emek 
ve sermaye arasındaki çelişki-
yi ortadan kaldırmak için özel 
mülkiyet düzenine son verece-
ğiz, meta üretiminden uzakla-
şacağız, kullanım değerini esas 
alan bir üretim yapılanmasına 
geçeceğiz. Burada bir başka 
şey emeğin doğayla ilişkile-
ri bakımından, emeğin kendi 
kararlarını üretim içerisindeki 
kararlarını aldığı ve hayata 
geçirdiği bir sistem. Dolayısıyla 
birtakım sermayedarların karar 
verdiği ve ondan sonra bunları 
emekçinin emeğini sömürerek 
kendi kararlarını hayata geçir-
diği bir sistemden uzaklaşmak. 
Bu ne sağlayabilir? Üretimin 
demokratikleştirilmesi ve 
üretenlerin karar organı hali-
ne gelmeleri ne sağlayabilir? 
Üretim yerlerinde, iş yerlerinde 
köylüler için tarlalarda vs. orta-
ya çıkan kirlilikleri gidermenin 
bir yolu da bu. Sermayedarlar, 
girişimciler bu zehirden et-
kilenmedikleri içi fabrikadaki 
tarladaki kirliliği önemsemi-
yorlar. Oysa üretenlerin kendi 
kararlarını aldıkları bir yapıda 
kendi kendilerini bile isteye 
zehirleyecek bir üretim yöntemi 
sürdürmeleri akıl karı da olmaz. 
O yüzden iş yerlerinde kirlilik 
ortaya çıkarmayan, doğayla 
uyumlu, bütünleşik bir iktisadi 

üretimi hayata geçirmek için 
üretenlerin aynı zamanda karar 
verip hayata geçirdikleri bir 
yapıya ihtiyaç var. 

Dolayısıyla eko sosyalizm içe-
risinde böyle bir unsurdan söz 
edebiliriz. Burada unutmayalım, 
kapitalizmde devlet serma-
yenin tahakküm aracı olarak 
ortaya çıkıyor. O bakımdan da 
sermayenin, özel mülkiyetin, 
şirketlerin ortadan kaldırılması 
önemlidir ama devletin de bir 
tahakküm organı olmaktan 
ortaya çıkması, sosyalizmle 
sönümlenmesine de ihtiyaç var, 
bu dönüşümü de gerçekleştir-
meye ihtiyaç var. Dolayısıyla si-
yasal yapıda da devletin yavaş 
yavaş çözüleceği, demokratik 
yapıların, kurumların kendi 
işleyişlerinin ortaya çıkacağı 
bir düzen. Bunları neden konu-
şuyoruz, çünkü kapitalizmde 
ekolojik sorunlarla toplumsal 
adaletsizlikler arasında belirli 
bir etkileşim var. Kapitalizm 
tam da toplumsal eşitsizliklerin, 
ekolojik eşitsizlikler olarak da 
görüldüğü bir sistem. Birtakım 
kirlilikler, ekolojik yükler, top-
lumun emekçi yoksul işsiz, dar 
gelirli kesimlerinin üzerine yıkı-
lıyor. Bunu ortadan kaldırmak 
için o sınıflı toplum olgusunun 
ortadan kaldırılması gerekir. 
Toplumsal eşitsizlikleri serma-
ye düzeni içerisinde ortadan 
kaldıramıyoruz çünkü tam da 
sermaye düzeni o toplumsal 
eşitsizlikler sayesinde ve bun-
ları üreterek yürüyor. Bu ne-
denle de toplumsal eşitsizlikleri 
ortadan kaldıracağız ki ekolojik 
kirlilik, yük, eşitsizlik, iklim krizi 

gibi sorunlar toplumun emekçi-
lerinin dar gelirlerinin üzerleri-
ne bırakılan bir sorun olmaktan 
çıksın. Bunu yapabilmek için de 
kapitalizmin kendi çarklarının 
kırılması, sınıflı yapısının orta-
dan kalkması, sınıflı bir yapının 
sonucu olarak ortaya çıkan ka-
pitalist devletin sönümlenmesi-
ne ihtiyaç var. Eko sosyalizmin 
sunduğu olanaklar bunlar. 
Burada da ekolojik rasyonalite 
önemli bir olgu olarak ortaya 
çıkıyor. Yani işte doğayla top-
lum arasındaki ilişkileri yeniden 
planlayacak, öngörecek yapıla-
ra ihtiyaç var. 

Planlama da onlardan bir ta-
nesi. Piyasanın başı boşluğuna 
bırakmadan, demokratik plan-
lamayla hayata geçirilmesi. Bu 
da bize hangi kullanım değer-
lerinin üretilmesine işaret eder. 
Piyasada kar üreten, getiren 
bir kar üretimi yerine, toplum-
sal gereksinimleri karşılayan 
kullanım değerleri üretmek 
üzere bir planlamaya ihtiyaç 
var. Bu planlamanın bir uzantısı 
olarak da yine burada belirli 
sektörlerde küçülmeden de söz 
edebiliriz. Burada eğer diyelim 
ki sermaye sınıfları bir takım 
zenginler, rant kesimleri, kendi 
kazançlarını elde etsinler diye 
sürekli pohpohlanan, bir balona 
dönüşen inşaat sektörünün, 
emlak sektörünün küçülmesi 
gibi bir şeyden söz edebiliriz 
örneğin. Gereksinimlere bağlı 
olarak bunun planlanması. Öyle 
olunca, inşaat sektöründe bir 
küçülme olunca örneğin çi-
mento sektöründe, demirde vs. 
küçülme olabilir. Demeye çalış-
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tıklarım şu an hayal gibi görü-
nebilir ama kapitalizm içerisin-
de çelişkileri aşmak, ekolojik 
açıdan da toplumsal açıdan da 
mümkün görünmüyor. Bunları 
ortadan kaldırabilmek için de 
bunları düşünmeye ihtiyaç var. 
Başka türlü ekolojik sorunlar 
derinleşerek toplumsal yaşamı 
tehdit etmeye devam edecek. 
Bir başka unsur da her üretim 
tarzı kendi ahlaki anlayışıyla 
birlikte gelir. Bu ahlaki anla-
yış, o etik yaklaşımları besler 
büyütür. 

Kapitalizm birey çıkarı üzerin-
den yürüyen bir ahlaka dayalı. 
Oysa eko sosyalist bir düzende 
eko sosyalist bir ahlakın da ge-
lişmesine izin veren bir zemin 
ortaya çıkacak. Böylece insan-
ların doğadaki başka varlıklarla, 
gezegeni paylaştıkları başka 
varlıklarla ahlaki ilişkilerini yeni-
den düzenlemesine de olanak 
sağlanmış olacak. 
Dolayısıyla da eko sosyalizm 
kendi etiğiyle de gelen o etiği 
besleyen büyüten geliştiren bir 

yapı olacak. Burada da sadece 
insanlar için değil, doğadaki 
öbür canlıların haklarına te-
cavüz biçimlerinin ortadan 
kaldırılması için yapılacak etik 
tartışmalar ve gelişmeler söz 
konusudur. Dolayısıyla da böyle 
bir şeyden söz ediyoruz. Sorun-
ları nasıl aşabiliriz, ancak böyle 
derinlikli bir sistem içerisinde 
aşabiliriz.

İKLİM KRİZİNE KARŞI 
BİRLEŞİK MÜCADELE

Son zamanlarda küresel sıcak-
lık artışı üzerinden gezegende 
yaşamın biteceği türünden 
birçok tartışma var. Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?
İklim değişikliği kuşkusuz çok 
önemli bir sorun. Bu sorun çok 
boyutlu bir sorun ama birkaç 
noktasının altını çizerek iler-
leyebiliriz. Birincisi insanlığı 
bekleyen karanlık bir gelecek, 
yıkım, korku üzerinden, ken-
di çözümlerini dayatan siyasi 
yaklaşımlardan söz edebiliriz. 
İklim çok önemli bir sorun, ya-

dsınamaz bir gerçek. Ama aynı 
zamanda da iklim sorununu 
1990’ların başından beri iklim 
rejimi olarak ortaya konan, 
kurumların ortaya çıkmasından 
beri hem ulusal hem uluslara-
rası düzeyde bu sorunla uğra-
şıyoruz, dünya uğraşıyor. Ama 
öngörülen çözümler, bu soruna 
karşılık gelen çözümler değil. 
bir yandan bütün bu uluslarara-
sı kurumlar, bilimsel kuruluşlar 
dünyanın nereye gittiğine iliş-
kin saptamalar yapıyorlar ama 
bu saptamaların karşılığı olarak 
çözüm önerileri kendi yaptıkları 
saptamalara denk gelmeyen 
şekilde gelişiyor. Evet dünya 
iklim bakımından bir krizin içe-
risinde ama uluslararası düzey-
de ön görülen çözüm önerileri 
o krizi karşılayacak, o krize çö-
züm getirecek, bulacak öneriler 
değil. o konuda da sizin söyle-
diğiniz sıcaklık artışları, dünya 
küresel düzeyde sıcaklık artışını 
hali hazırda yaşıyor. Sözünü 
ettiğim bilimsel kuruluşlar ve 
uluslararası kuruluşlar diyor ki 
sıcaklık artışını 1,5 olmadı 2 de-
recenin altında tutmaya çalışa-
lım 2100’e kadar. Bu 1,5 olarak 
düşünülmüştü daha önce, bu 
hedefler gerçekleşmediği için 
gerçekleşmeyeceği için çeşitli 
senaryolarda 2 derece altı da 
kabul edilebilir dendi. Sorun-
larımızdan bir tanesi de bu. 
Yaşadığımız sorunlara karşılık 
gelecek çözümler üretileme-
diği için hedefler bakımından 
bir esnetme ortaya çıkıyor. 1,5 
olmazsa 2 de iyidir çünkü zaten 
tutturamayacağız. Buradaki en 
önemli problemlerden biri de 
bunun sağlanamaması; ulusla-
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rarası düzeyde bütün yerleşik 
kurullar kuruluşlar emisyonların 
karbondioksit emisyonları-
nın azaltılmasına kilitlenmiş 
durumdalar. Bu iklim krizinin 
arkasındaki temel neden olarak 
karbondioksit artışlarını görü-
yorlar. Bu bir fetişe dönüşmüş 
durumda. Halbuki gerçeğin 
küçük bir kısmı bu. Emisyon 
sorununu gerçek anlamda kav-
rayabilmek için emisyon artışı-
nın arkasındaki asıl neden nedir 
sorusunu sormak gerek. Fosil 
yakıt kullanımı ortaya çıkıyor 
cevap olarak. Bunun çözüm 
yolu ne olmalıdır? Olabildikçe 
fosil yakıtlardan uzaklaşalım 
yerine alternatif enerji kaynak-
larını koyalım. Alternatif, yenile-
nebilir enerji kaynakları denilen 
kaynakların her biri çok önemli 
problemler içeriyor. Güneş 
panelleri için madenlerin art-
masından, JES’ler için Aydın’da 
ortaya çıkan gözle görülür 
problemler. Bir karbon fetişi 
yaratılıyor bu konuda demeye 
çalıştığım bu. Bu sayede kapi-
talizmden doğru ortaya çıkan 
sınıfsal sorunlar, şirketlerin 
buradaki sorunlardaki payları, 
o şirketlere müdahale edecek 
siyasi oluşumlar bunların hiçbiri 
konuşulmuyor. O zaman sadece 
elimizde emisyonları azaltmaya 
çalışalım, yenilenebilir enerjiye 
yatırım yapalım deniyor. Fo-
sil şirketlerinin kaybettiği bir 
takım iş alanlarını yenilenebilir 
enerji santralleriyle yeniden o 
enerji şirketlerine verelim böy-
lece sistem herhangi bir çarkı 
bozulmadan devam edebilsin. 
Böyle bir dünya yok. Evet iklim 
tarafından krize doğru hızla 

yol alıyor. Ama doğru sorular 
sorulmadığı sürece kapitaliz-
min kendi iç işleyiş mekaniz-
maları, sorunu ortaya çıkaran 
Yüzde 1, fosil şirketlerinin, 
petrol şirketlerinin hakimiyeti, 
onlarla iş birliği içerisindeki 
kapitalist devlet sistemi ve kar 
üretimi. Bununla bağlantılı pek 
çok olguyu sorunu konuşma-
dan iklim krizini emisyonları 
azaltarak yenilenebilir enerjiye 
geçerek çözemeyiz. Bu bakım-
dan önemli bir kriz. Bu kriz aynı 
zamanda kapitalizmin kendi 
krizi. Ama kapitalizm her za-
man kendi mezar kazıcılarını da 
yaratan bir sistem. Bu mezar 
kazıcılardan bir tanesi işçi sınıfı, 
emekçi kesim, emek sömürüsü-
nü ortadan kaldıracak temel bir 
özne olarak. Ama onun dışında 
günümüzde ekolojik mücadele 
yürütenler, kadınlar üzerindeki 
patriarkal zulüm etnik, dinsel 
ayrımcılıklar, sömürgecilik… 
Bunlar da aynı zamanda kapi-
talizmin diğer mezar kazıcılarını 
yaratıyor. Buna ek olarak şimdi 
bir de doğanın süreçlerini söy-
leyebiliriz. İklim bunlardan bir 
tanesi. İklim krizini çözmediği-
miz zaman hem kapitalizmin 
hem de gezegende insan yaşa-
mının sonunu açıklayacak ko-
şullarla karşı karşıya kalacağız 

demektir. O bakımdan da iklim 
sorununun kapitalizmde ko-
nuşulması bununla da bağımlı. 
Doğanın süreci de kapitalizmin 
mezar kazıcısına dönüştü. Ama 
dediğim gibi kapitalizmde bir 
çıkış yok. Ekolojik sorunları ve 
özel olarak iklim krizi sorununu 
gidermenin çaresi demin andı-
ğım o mezar kazıcıların birlikte 
mücadelesi ile mümkün olabilir. 
Kıyıda bırakılan, ezilen, sömü-
rülen, tahakküm altına alınan 
toplum kesimlerinin birlikte 
mücadelesiyle, sermayeye karşı 
mücadeleyle birlikte çözebiliriz. 
Yoksa korku iklimi yaratan, ser-
maye düzeninin bize önerdiği, 
şirketlerin, o şirketlerle lobicilik 
faaliyetleri içerisinde iş birliği 
yapan uluslararası kurumların 
önerdiği çözüm yollarının bir 
açmaz olduğu ortada. O bir-
leşik mücadeleyi, toplumun 
ortada bırakılan, ezilen, sö-
mürülen, tahakküme uğrayan, 
baskı altına alınan kesimleri 
birlikte mücadele edilerek iklim 
sorununun çözümü mümkün. 
Kapitalizm içerisinde iklim 
sorununun çözümü yok. Ama 
o sermaye düzenini yıkarak bu 
krizi çözmek mümkün.

SOL TV, söyleşi
Güldane Pekdoğan
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