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Ekoloji Kolektifi 13 ocak 2007 tarihinde gerçekleŞtirdiği
kuruluş genel kurulu ile 10 yllllk mücadelesinde yeni bir
döneme adlm attl. Bugüne kadar on yllllk mücadele süreci
içinde kendini çoğaltan Ekoloji Kolektifi, önümüZdeki
dönemi toplumsal sorumluluğu ile değerlendirerek yoluna
devam ediyor. Bu açldan Ekoloji Kolektifi, önümüzdeki
dönemi siyasal Ve tarihsel özgü|lükler ekseninde kavramaya
çallşarak, yaşamün yeniden anlamlandlrllmaSl Ve
değiştirilmesi mücadeleSine katkl koymak adlna yok oluşa
Ve yok sayılmaya karşl tüm ezilenlerle Ve ezilenlerin yanlnda

mücadele etmeyitoplumSal Ve kişisel bir sorumluluk saylyor.
Suyun, havanln, toprağln, emeğin birlikte özgürleşmesi,
halklann birlikte barlş içinde yaşamasl, her türden milliyetçi,
militarist, cinsiyetçi Ve yasaklayıcl eğilim karŞlslnda orman
denilen dünyayt birlikte yaşamak adlna yola koyuİuyor. Bu
doğrultuda 2. olağan Genel kurulunda aldığl kararlar Ve
program] ile 1.olağan Genel Kurul kararlarlnl güncelleyerek
yürüyüş hattlnl bir kez daha ortaya koyuyor. Bu program,
Ekololi Kolektifi'nin 23.1.2010 tarihindeki 2. olağan
Kongresi tarafından kabuI edilmiştir.
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A Genel siyasal Değeİlendiİme:

1.Dünyada Duİum
Her gün binlerce insanın öldüğü, milyonlarca canllnln yok
olduğu bir dünyada yaşlyoruz. Dünya ekonomisi savaşa
dayall bir politika üzerinde şekilleniyor. Her şeyin allnlp
satlldlğl bu dünyada insanlar Ve doğa yoksullaşlrken, finanS
piyasalarında karlarlna ker katan şirketler bu yoksullaŞma ve
yok oIuş pahaslna zenginleşiyor

Yaşanmakta olan ekolojik kriz, bütüncül Ve yaygln bir özellik
gösteriyor. Bu kriz, banka krizi, ekonomik ve finansal krizi
de içerip aşacak biçimde yayglnlaşıyor. Merkezine emek Ve
doğa sömürüsünü alan bu yeni kapitalist dönemde, ekolojik
krizin etkisi, yayglnllğt Ve derinliği giderek artlyor. Kapitalizm,
salt emek sömürürü üzerinden yükselmiyor. Ekolojik
kriz dönemecinde doğa sömürü olmadan kapitalizmin
ayakta kalma şansl kalmlyor. washington Konsensüsü ile
yapllandırllan neoliberal modelin sonuna gelinmiş durumda,
ancak kapitalistler açlslndan bu modelin bir alternatifi de
henüz yaratllmlş değil. sadece neoliberalizm içine bazı
Keynezyen öğeler sokularak devam ettirilmeye Çall§üllyor.
DeVlet müdahaleciliği anlamlnda hayata geçen Keynesyen
unsurlarsa bankalar, şirketler gibi finansal devamllllğl
sağlayacak araçlarln kUrtarllmaslnda kullanıllyor.
Yeryüzü, tüm canlarlyla, giderek artan bir hlzla, barbarllğa

Ve yokoluşa doğru sürükleniyor. Diğer yandan, kapitalistlerin
gündemine bir "hizaya a|ma" Ve aynl zamanda neoliberal

ekonomik politikalannln "sürdürülebilirliğini sağlama" aracı
olarak girmiş olan iklim krizine etkili bir yanlt olamayan
Kyoto Protokolü'nü, bir yanlt bile üretemeyen Kopenhag
zirvesi takip ediyor. Aynl zamanda bu iklim değişikliği
zirve Ve anlaşmalarl, buradan reformcu bir medet Uman
antikapitalistlerin / sosyalistlerin de bu anlamda yolun
sonuna geldiğini gösteriyor. Yeşil bır kapitalizm olabiIir mi?

sorusu böylece tarihin çöplüğüne atllmış bulunuyor. Bu

dUrum, ekolojist sosyalist hareketin perspektifinin tarihselnesnel doğrulanmasl anlamlnda bir imkan da Sunuyor.
Anti kapitalist olmayan bir "çevrecilik" anlaylşl böylece bir

kez daha tarihin duvarlna toslamlş olUyor. Ancak halen
bu ders, çlkartImak için 'yeşilleri", "çevrecileri", Ve hatta
"ekoloiistleri" beklemeye devam ediyor.

Ekolojik krizin emek Ve doğa sömürü üzerinden karakterize
olmasl sonucunda, önümüzdeki dönemde giderek
yayglnlaşan eko-Vergiler, konut Ve ulaşlm alanlnda radikal
değişimler olacağlnl söylemek mümkün. Daha kötü yaşam
koşullan, dlşsalllk olarak nitelendirilen çevresel maliyetlerin
içSelleştirilmesi süreci ile doğanln sömürü maliyetleri
toplumun üzerine yıkllacak. Yeşil sektörün hlzla geliŞmesi
ile kapitalizm için yeni yatlrlm lanlan doğacak. Glda
egemenliği ellerinden allnmlş, sularl ve enerjileri satllmaya
başlanmlş toplumlarln tüm yaşam Varllklarl öniimüzdeki
süreçte özelleştirmenin konusu haline gelmeye başlayacak.
Bartn termik santralinde Çinli kölelerin çahştlnldlğl, tekel
fabrikalarlnln teker teker satlldlğl bu süreçte, tek başlna
emeğin sömürüsü ya da tek başlna doğanln sömürüsüne
indirgenmiş bir yaklaşım doğru bir mücadele zemini tarif
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etmiyor. Doğanln Ve emeğin esnek üretimin bir girdisi olan
gören kapitalist üretim modeli, ekolojik krizi derinleştiriyor.
Kapitalistleı maliyetlerini aşağlya çekmek için Slnlrslzca
sömürdüğü emeği ve doğayl, kendi tarihsel sonunu
hazlrlayacağlnün korkusuyla, daha otoriter Ve faşizan
rejimlere meyletmek zorUnda kallyor Yaşanan dönüşüm
salt emeğin istihdam biçiminde esnekleşme ve işçileştirme
süreçlerinde yaşanmlyor. Tekel mücadelesi sürecinde olduğu
gibi, tanmdan kentsel alana kadar topyekun, yaşamün tüm
maddi unsurlarlnl, sermayenin mülkiyeti haline getiren bir
birikim süreci yaşanlyor.

'

Finansal birikim iÇin değişim değeri üzerinden üretilen
konutlar Ve yaratllan konut talebinin sadece finansal krizi
tetiklediği öngörüSü bU anIamda eksiktir. Bu geliŞme,
topyekun dünyayı kapsayan, ekolojik krizin derinleşmesine
yol açan bir süreci tetiklemiştir. Büyük mimari projeleı
Kentsel yenileme Ve dönüŞüm uygulamalarl başta olmak
üzere şehirlerin giderek klrlarl temellükü, kent merkezlerinin
özelleştirme konUsu olmasl, kentin merkezlerinden
çeperlerine yoğun bir göç dalgasünln yaşanmasl, klrlarln
boşalmaya yüz tutmasl, kır ve kent araslndaki çelişkinin
onarllamaz bir biçimde derinleŞmesini, kentlerin kendi
içinde parçalanmaslnl, kamusal alanlafl n tasfiyesini;
gldanln, suyun Ve toprağln yok olmaslnl birlikte Ve eş
zamanll olarak tetiklemektedir. Ekolojik krize, bu anlamda
emeğin Ve doğanln sömürüsüne eş anll bir mücadele
yürütülmediğı sürece, toplumun kendini yönetebilme,
doğayla birlikte üretebilme Ve bu anlamda da toplumsal
demokrasiyi inşa edebilme koşullarl yaratılamayacaktlr. Bu
bağlamda da kapitalist üretim içinde, devlet yönetiminin
demokratikleşmesini ummanın olanağl kalmamlŞtlr. Ancak
toplumsal direniŞ odaklarlnln, özyönetim biçimlerinin
geliştirilmesi süreci, toplumsal demokrasinin kaplslnl
açacak, emeğin Ve doğanln eŞ anll özgürleşmesini
sağlayacak bir olanak sunacaktlr.
Bu bağlamda hatlrlamak gerekir ki, dünya savaş sanayisi
başta Amerika, ingiltere, israiI, Fransa olmak üzere bu
sanayi de aktör olmaya soyunan Çin, Rusya, Hindistan,
iran ekseninde giderek büyüyor. Dünyanln kendj Varllk
koşullarlnl iyileştirmek iÇin bütÇe ay|ramayan kapitalist ve
kapitalistleşme Sürecindeki ülkeler, milyarlarca dolarl savaş

makinesine yatlrlyor.

savaş makinesinin gündelik hayatl

Ve tüm habitatl istilasl
karşlslnda, halklarün Ve doğanln tepkisi de giderek yeni
biçimlerde ortaya çlklyor. Bir yanda Latin Amerika ülkelerinde
yaşanan yeni sosyalist deneyimler sol partileri iktidara
taşlrken, diğer yanda dünya halklannln büyük bir çoğunluğu
da siyasal karar alma mekanizmalarınln dlşına itiliyor. oy
Vermeye endekslenmiş siyasal partilere dayanan temsili
demokrasilertoplumlann kendi kendilerine geleceklerini
belirleyebilmelerinde etkin bir işlev üstlenemiyor.

1990'llylllar Ve özellikle Birinci körfez krizinden sonra,
ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'nln dünya siyasetinin
ekseninde oynadtğl görelı ağürhk giderek hissediliyor.
Özellikle 2oo1ylllnda yaşanan ıkiz kuleler deneyimi,
Amerika'nln Afganistan'a müdahalesi. lrak'l işgali
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sonraslnda giderek şekillenen Büyük ortadoğu Projesi,
Kafkasya-Balkanlar-ortadoğu üçgeninde biçimlenen siyasal
Ve ekonomik egemenlik politikalan, Siyaseti daha aclmastz
ve sert bir zemine tas|yor.

l

Bu coğrafyada şekillenen kan Ve barut pazarllklannda,
toplumlann Ve doğanln yaşamlnln hiçbir öneminin olmadlğınl
görüyoruz. lrak'ta binlerce yllllk uygarlıklar yağmalanlr,
milyonlarca insan öIdürülürken ener.ji, Su, toprak üzerinde
şekillenen pazarllklar da bir o kadar Sertleşiyor. Amerika
bir yandan konut kredilerinden kaynaklanan krizini
atlatacak Ve tüm dünya ekonomilerini çöküşe sürükleyecek
politikalarlndan en ufak bir taviz vermezken, dünyanln
geleceğini göz göre yok oluşa sürüklüyor.

Önümüzdeki yirmi yıl içinde bu savaŞlann daha İazla
derinleşmesi üzerinden şekillenen ekolojik kriz, hepimizin
yaşamlarlnl alt üst edecek nıtelikte Ve çapta. Bu savaş
koşUllan ile kuşatllmlş coğrafyamlzda tüm yoksuIlaı
güçsüzleı ezilenleı mağdurlar bir parça ekmek, bir bardak
su, bir nefes havadan mahrum kalmakta...

Huzurunu Ve toplumsal barışlnl yitirmiŞ, gelecek hakklnda
umutlarlnl tüketmiş halklann, kendi dlŞındaki diğerlerini
düşman olarak görmeye kodlandlğl bir süreçten geçiriliyoruz.

Kapitalist dünyanln SaVaşa endekslenmiş siyaset anlaylşl,
dünyamlzl aÇ, susuz, havaslz, duygusUz Ve ruhSuz blraklyor.
Her gün dünya yoksullarlnln sofralarlndan çallnan hasat,
tarlm tekellerinin kasalanna aklyor. Tarlm Ve glda şirketleri

dünyadaki savaş sanayinin en önemli bileşenlerani olarak
karlanna kar katlyor. Biyoteknoloji uygulamalan sonucunda
tohumu denetim a|ttna alan şirketler, binlerce yllllk evrim
Sürecini de kontrol altlna allyor. Toplumlarln Ve doğanln
artlk Ve atlk haline gelrr.resi pahaslna geliştirilen politikalar,
dünya üzerinde binlerce insanl toprakslz, ekmeksiz, müIksüz
blraklyor.

Kafkasya Balkanlar Ortadoğu başta olmak üzere enerji
paylaŞlm savaşlannln eksenine Sokulan, bu savaşı

yönlendiren şirket Ve devletlerin denetimi altına giren
her coğrafya, halklarln bir birine düşman edildiği; etnik
temizliklerin gerçekleşme tehlıkesini barlndlran, lrkçl Ve
muhafazakar taleplerin keskinleştiği; ağır savaş koşullarlnln
kol gezdiği, doğa tahribatlnln en Uç noktalara tlrmandlğl
koşullar yaratıyor.
Sanayi uygarlığl savaşl perçinlerken, doğanln Sınlrlİ
otanaklarlnl da yok ediyor. Kapitalist büyüme Ve kalklnma
politikalarl, su Varlıklarlnln sonunU getiriyor. Milyonlarca
insan bir bardak su bulamazken yine de su slküntlslnln
nedeni olarak gösterilmeye devam ediliyor, suya ulaşmak
piyasanln insaflna terk ediliyor. UlUslararası sUların
denetimi, yönetiminden başlanarak tüm su Varlıkları
şirketlerin kontrolü altlna giriyor. su da özelleştirme
politikalan tüm dünya su Varllklarlnln geleceğini tehlikeye
sokuyor. 'Klt kaynaklar' ideolojisi ıle hesaplaşmak özellikle
suyu toplumsal Ve temel bir hak olarak örgütlemek için
zorunludur. SUyu metalaştlran, allnlp satlIabilen bir mal
haline getiren kapitalist ekonomi iÇin mal haline getirilen her
şey klttr. Piyasa mantlğı, bir malln değişim değerinin artmasl
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önce

demeden
için onu kltlaştrır Bu anlamda su ktllğl
li bir başlanglç
yapmak
önem
Vurgu
suy;n ktttaştlrllmasına
noktasüdlr

glda, enerlı,
SaVaş sanayinin sermaye birikimi, tarlm,
kontrolünün
yaşam
değerlerinin
üzere,
su
- başÜ olmak
o"ını"şr"ain" oayanıyor, Bu zeminler aynl zamanda
Ve doğantn
halklann bi; birbirine düşman edildiği, emeğin
da
getirildiği
koŞullan
haline
irtık
o"ael.s,rieştirlıoieı, atık ve
ve
değişikliği
iklim
sonuçlarını
acı
varaltıvor, Dünya. bunun en
kUrakllk sorunlarüyla yaşıyor,

l

kavuşmasü,
Yoksullann ekmeğe, havaya, suya ve toprağa
kendi
yararlanmast,
nituİİ1.1l U,, eaitirn r" sağık hakkından
buIunmuyor,
olanağl
geıeceklerinikendilerinin kurmaslntn
'- a, otinvuo, suyun, toprağln, havanln özgürleşmesinin,
her geçen
varlıklaiını yeniden üretebilmesinin koşullarl
kendi
"- -pl.ln
değerlerinin
tarih
Ve
ytllık
doğa
voı. eolıvor. Binterce
özgürleşmesinin
?şuol.ra,n,n. insanların, hayvanların
olanakları yok ediliyor,
göre diyenler yok
Herkese ihtiy acl kadar herkesin yeteneğne
saylllyor,

hava, hürriyet SatlIlğa
iÇinden geÇtiğimiz dünyada ekmek, su.
i, daha çok katliam, daha
cıkartlmlŞtlr. Çünkü daha çok savaş
tahakküm, sömürü daha
Qok ğözyaşü. daha fazla otorite,
fazla kar demektir.

2. Tü]klye'de Duıum

ı

birikim
Türkiye'de ise 1980'liyıllar|a birlikte sermaye
başladt,
yaşanmaya
bir
dönüşüm
."iiminin niteıiğinoe köklü
İİ İrİrİ o"ro".i. 24 Ocak ekonomik kararları ile birlikte tüm
ekonomik ve siyasal yaşam köktü bir dönüşüme
-rğrat,lO,.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan darbe
Türkiye'de kendi payına düşeni aldı, Sermaye
dalğası;;an
--njİil.i.
dönüşümü de işaret eden bu süreçte,

;rlr;.
'-''-'
-

silrecinİe
Bunlardan
n, oonoşı. iki temel üzerinde şekillendi,
liberalleştirilmeSine
ilişkilerinin
üretim
oirlnJsı,
-ro*un iopıumsaı
hukuksal Ve toplumsaI

r"r,*ı

reformlar, iktiSadi,

'-JO"Uİ1.1"r, ikincisi ise, devlet-toplum ve toplum-birey
topıumsal örgütlülük biçimIerinin Ve niteliğinin
lıisıierınin,
" 'İio"r"rr"ş,i,İlr".ine
yönelik idari, mali, finansal, hukuki,

teknik dönüşümler olarak gözüküyor,

ve yönetimin
Temelde ekonominin Ve politikanln, üretimin
liberalleştirilmesini içeren bu süreçte, uluslararasü
oldu,
olnamıı<ıei ıaoar içsel dinamikler de belirleyici
ve sosyal
itnaı ixameci oonemde etkinlik alanl artan
devletin
eden
hareket
doğrultusunda
anlayışı
bir Jevlet
-İiİ"İuıl"şİirİı.e;,
hem iktisadi ve sosyal aıanda ki
de devletin
faaıiyetıerinin piyasaya blrakılmaslna hem
dayanlyordu,
liberalleştirilmesine
poıitiı
açldan
vonetJ-eı ve
'-"-İJio"*ll"ştlı.me eıonomik liberalizmin ve yeni liberaI
tua",i doğrultusunda hayata geçiriliyordu,
ouştin."nin
ve sosyal atandaki liberalleştirme, ücretlerin

-

İİ<tisadi

sosyaI devlet
düşürülmesi, özelleştirme, deregülasyon,
Xısıtması giOi bir dizi yapısal düzenlemeyi

nur"J.ulunn,n

barlndürlyordU,
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kapitalizm Ve liberal-muhafazakar SiyaSal rejim, enerji,
hava, su, toprak, glda Varllklan üzerinde şekillenen paylaşlm
savaşlarlnl da keskinleştiriyor. Bu Varllklart birer kaynağa
Ve mala dönüştürüp el koyarak kendi Varllğlnl sürdüren

sermaye açlslndan yeni birikim alanlarl yaratmak zor
aygltlarınl giderek daha fazla hayata geçirmeye bağlldır.

1982 Anayasasl sonraslnda Türkiye'de hlz kazanan
özelle§tirme politikalan 2000'li yıllarla bjrlikte yeni bir
görünüm kazandl. 1982 Anayasasl, kamu Varllklarlnln
özelleştirilmesinin hUkuki alt yaplslna olanak tanldl. Ancak
kamu Varllklarlnln özelleştirilmesine yaslanarak büyüyen
sermaye birikimi tarihsel slnlrlarlna dayandl. Yeni birikim
alanlarl için mevcut siyasal yaplyl da içine alacak top yekon
değişimler, bölgeyi de içine alacak bir dönüşüme beşiklik
ediVor.

onümüzdeki ylllarda içinde bulunduğUmuz coğrafyada
sermayenin yeni birikim alanlarl genetik, biyolojik çeşitlilik,

su, orman, toprak, glda, enerji, hava, olduğu sermayenin
yoğunlaştlğl alanlardan da anlaşılmaktadlr. sermaye, bu
alanlarda hukuki olarak tam bir serbestliğe kavuşma ihtiyacı
duyuyor. 2000'li ylllara kadar özelleŞtirmelerle, ülkeyi
borçlandlranlarln borçlarl kapattlmaya çallşlldl. 2000'li
ylllardan itibaren ise doğa Ve kültür Varllklarlnın satlşl bu
borç politikaslnü yönetmenin, sermaye birikiminin yeni poIitik
müdahale alanı olarak görüldü.Ekolojik krizin, ekonomik
krizi içermesi ile birlikte, daha fazla doğa Varllğlnln, piyasa
mall haline getirilmesi süreci hlzlanlyor. Binlerce dere
özelleştirmenin konusu haljne bu nedenle geliyor. Meralar,
orman alanlarl, klyülar turizmin Ve sanayinin hammaddesi
oluyor. Toplumdan çaİlnan bu Varllklar, sermayenin özel
mülkü haline getirliyor. Kullanlllp işi bittiğinde ise birer atlk
olarak, toplUmun önüne btraklllyor.

son yıllarda hlzınl arttlran kentsel dönüşüm mantlğınln
arkaslnda da bu gerçek Var. Bu aynl zamanda temel haklarl
budayan, sağcl Ve liberal eğilimini düşa Vuruyot Bu açldan
1982 anayasaslnln mant|ki sonuçlarlna kavuşturulmasl
gerekiyor. Bu mantlki sonuç, 1980'li ylllarda Türkiye'nin
devlet politikasl olarak yöneldiği kapitalist Ve liberal
politikalann mantlksal sonuçlarldlr. Bu nedenle mevcUt
siyasal Ve iktisadi rejimden bir kopuşU değal, Sermaye
birikimi açlsından bir sürekliliği temSil edecek dönüŞümler
yaşanlyor.
Kentsel dönüşüm uygulama|arlnln geÇtiğimiz ylllarda içinde
hlz kazanarak arttlğü ortadadır. Kentsel topraklarln yenjden
Sermaye haline getirilmesi süreci hlzlanmlŞtır. Bir yandan
gecekondu alanlarlnln diğer yandan Şehir merkezlerinin
kentsel dönüşüm konusu haline getirilmesi süreci
hlzlanmlştlr. Kentlerde yaşayan milyonlarca insan konut
sorunu ile yüz yüzeyken Anayasal değişiklikler kapsamtnda
konut da bır hak olmaktan çlkarılmaktadlr.
SavaŞa Ve sömürüye dayah politik hat içinden çlkılmaz
sorunlarlnln çözümünü toplumun slrfuna maliyet olarak
ylklyor. Yaşamak hak olmaktan çıklyor. Esnek üretim,
işçileştirme, mülksüzleştirme süreçleri hlzlanlyor. Toplumsal
hizmetler piyasalaşlyor, her türlü doğa Varllğl metala§lyor.
"Sosyal deVlet", "işletmeci devlet"e dönüşüp, devletjn
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otoriter karakteri daha fazla ön plana çıkarken, Türkiye
nüfusunun büyük çoğunlUğu da giderek yoksullaşlyor,
Tekel, NoVamed, sinter, demiryolu, itfaiye, karayollan,
üzere kamu ve özel
şeker fabrikalan işçileri başta olmak
altlna kallyor,
tehdidi
işsizlik
insan
binlerce
sekiörde çalışan
ka§l
yakını
işsizlikle
bire
üçte
nüfusun
Türkiye'de çallşabilir
ortaya
sürecinde
satlşl
Varlüklarlnln
Kamu
kaIlyor.
karşlya
kredi sistemiyle patlak
çıkan işslzlikle binikte, dünya konut
veren uıuslararasl ekonomik krizin etkisi altlnda finansal
piyasalarda baŞ gösteren tıunallm etkisini tüm üretim
alanlarlnda göSteriyor. Tekel ile birlikte yaşanan özelleştirme
sürecinin kırda ve kentte köklü dönüşümleri yaratacak
ve daha fazla ekolo.jik krizi tetikleyecek bir nitelik taş!dığl
ortaya çtkıyor. Tekelin özelleştirilmesi süreci sadece istihdam
biaimierinin esnekleştirilmesi, güVencesiz iş koşullarlnln

kural haline gelmesi olarak değerlendirilmez, Aynl zamanda
önü;üzdeki dönemde şeker, çay özelleştirmeleri ile
birlikte sermayenin, emekle_ birlikte doğaY da daha fazla
sömürüsünün kapısını açacak. Özellikle şeker özelleştirmesi,
ülkedeki glda egemenliğine Vurulan en önemli darbe olacak,

Mısır ithalatçlsı şirketterin, tatlandırlcl olarak güdalarda,
tercih ediyor
şekerpancarı şekeri yerine mlslr şurubunu
direnç
önemli
en
olması, şeker özelleştirmelerine karŞl
yaygln
gtdalarda
alanl olarak ortaya çlktyor. Mlslr şurubunun
obezite
Ve egemen olarak kullanılmaya başlanmaslnln,
başta olmak üzere toplumun genelinde yaratacağl sağllk
sorunlarlnl görmek gerekiyor,
da
Aynl zamanda, bü üretim alanlarln tasfiyesinin klrsalda

geri dönüşü olmaz etkilerinin olacağınl bilmek gerekiyor,
ÜrJımin dışına itilen ya da düşük ücretle çallŞmak zorunda
kalan kitieler siyasal katlllm yollarlnı da yitiriyorlar, DeVlet
işletmeciye, Vatandaş müşteriye dönüştükçe, parlamenter
demokrasi ve katlllm araçları işlevsizleşiyor; temsili
demokrasinin meşruiyet zeminleri yıpranıyor, ihracata dayalı
büyüme Ve piyasa ekonomisi siyasal karar alma süreçlerini
merkezileştirdiği oranda emeği de siyasal katlltmln dlşlna
genel
itiyor. cumhurbaşkanlığı seçimIeri, 22 Temmuz
göstermiştir,
daha
gerçeği
kez
bir
seçimleri bu çıplak
iopıumun büyük bir kesimi için temsili demokrasi,
seçimler, oy kullanmanın siyasal katllm açlsından her
günlerde
hangi bir karşılığı bulunmamaktadlr, Önümzüdeki
ve
tartışmalan
değişikIiği
ortaya çıkacak olan Anayasa
bir
otoriter
fazla
daha
sistemin
demoı<rJtlxieşme süreci de
karakter kazanmaslnln aracl haline geIecektir, Refarandum
ile taçlandlrlacak Anayasa değişikliği süreci sonraslnda
yeni bir 22 temmuz süreciyaklndlı Bu seçimleı toplum
ü;erinde yara lan yapay istikrar geriliminin sürdürülebilir
kılınmasl açısından değerlendirilmelidir- Kürt Sorunu, laiklik
tartışmaları, yüksek yargı, YÖK gerilimlerine sıklşmlş siyaset
AKP r" düşlndaki parlamenter muadillerinin
"r"nu",nd,
ortaya koyduğu benzer poIitik önermeler toplumun daha
güçlü bir biçimde AKP'ye yönelmesine zemin hazlrlamlştlr,
AKP VE Ergenekon gerilimi aItında yeniden yapllandlrılmaya
ba§lanan yargısal süreçlerdeki dönüŞüm giderek hlz
kazanacaktır. Kamu hukuku alanlnln giderek daraldlğl, özel
hukuk man ğlnın etki alanınl giderek arttlrdlğı bu Süreçte,
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kişi Ve örgütlerin devletin kararlarlna yarglsal denetim
yoluyla sağIadlğl katllım araçlarl da işlevsizleŞtirilmek
istenecektir. Doğa koruma amaçll açtlan davalar sonucunda
, aİlnan yargl kararlarlnl uygulatacak örgütsel yapülann
yaratllmasl için ise kentlerde Ve kırda uygulanmayan yargl
kararları sürecinin olağan bir re.jim statüsüne kavu§tuğunun
toplum tarafündan algllanabilir klllnması gerekecektir.
Toplumsal gerilimlerin odak noktasl haline getirilmeye
çallşllan laik- anti laik gerilimi de öZü itibariyİe egemenler
arasl jktidar kavgaslnln bir görünümü olarak ortaya çlklyor.
Bu kavgada da ljbera|,otoriter laiklerin karşlslnda, yeni
mUhafazakar islamClıarın siyasal-toplumsal projelerinin
hayat bulmaslnın koşullarl oluşturuluyor. AB Ve ABD arasında
gidip gelen devlet politikalarlnda, siyasaI rejim de liberal
muhafazakarlık hattlnın dlşlna çlkamlyor.

ortadoğu coğrafyaslnln yeniden şekjllendirjlmeSinde AKP'nin
temsil ettiği islamcı muhafazakar Siyasal hatta Verilen
yeni rol, bölgedeki savaş Ve Sömürü üzerine kurulu istikrar
koşullartnl bozacak güçlerin şu ya da bu şekilde kontrol
altına allnmasl, marjinalize edilmesi Ve bastlrllmasldır. Bu
politikaIarın geliŞtirjlmesi içinde bir yandan toplUmsal barışl
bozacak etnik, dini temelli lrkçl hezeyanlarl daha diri tutmak,
sömürü Ve savaş karşltl siyasal Ve sosyal hareketleri ise şu
ya da bu şekilde geriletme Çabalarl ortaya çlklyor.
AKP hükümeti eliyle yürütülen öZelleştirme, serbestleştirme
politikalan her gün daha büyük bir insan kitlesini
yoksullaştınrken, doğa tahribatlnln boyutlar!nl daha da
derinleştiriyor.
Bu süreÇte ekolo.iiStlerin temel mücadele zeminleri
de şekilleniyor. Başta tarlm, enerji, su, glda, toprak Ve
havanln özelleştirilmesi, temel değer Ve hizmetlerin
piyasalaştlrmaslna Ve bunlarla eşanll emeğin
değersizleştirilmesine, SömürüSüne karşl bir müCadelenin

yükseltilmesinin zorUnlulUğu gün geçtjkçe kendiSini daha
fazla dayaİ|yor- Ekoıojik krizin yüksek baslnCl altlnda

özelleŞtirmeye karşü toplumSallaştlrmayı, yabancİlaşmaya
karşl özyönetimi, kamUlaştlrmayı, siVilleşmeyi gündeme
taşlmak, şiddet karştl politik arayüzler oluşturmak,
sadece ezilen slnlf, cinsiyet Ve halklar için değil "çeVre"
diyegeldiğimiz habitatlmlz için de ilk hedef haıine geIiyor.
Kamu Varllklannln piyasalaştırllması sürecinin son uğrak
noktasl olarak yargİ Ve meslek örgütlerindeki dönüşümün
de önümüzdeki günlerde tamamlanacağl öngörülebalir.
Bu durumda ekoloji mücadelesinin yargl kararlarl ile
bugüne kadar şu ya da bu triÇimde belli düZeyde sağladlğl
kazanımlarda bir bir geriye dönecek[ir. Üst yaplda köhlü
dönüşüm Sürecini tetikleyen kapitalist Pazar ilişkilerinin
coğratyamlzda inŞa etmeye kalktlğı basklcl toplumsal Sistem
giderek artacaktlr. Bu açıdan önümüzdeki günlerde su Ve
enerji alanlarlnda hlzll öZelleştirme programlarlnln da hlz
kazanacağı görülmelidir.
Hidroelektrik santrali kurulan pek çok dere şimdiden
özelleştirme kapsamlna allnmlştr. Tekel'de yaŞanan
özelleştirme süreci Ve tarlmda dönüşüm etkisini küsa bir
süre sonra Çay Ve Şeker aİanlarlnda da gösterecektir. Bu
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alanlarda tarımsal yapllardaki dönüşümle birlikte kamu
denetimindeki Var|lklar özel mülkiyet konuSu haline
gelecektir. Bu yapllarln elindeki araziler
şirketlerin eline

geçmeye başlayacaktlr. Milyonİarca insanl yeni bir işsizIik

dalgasl beklemektedir. Tanmdaki köklü dönüşümler k;ntsel
sorun|an bu açldan giderek derinleŞtirecek, kamunun üretim
yaptlğı alanlarda alış veriş merkezleri yükselmeye
devam
edecektir. i3u açıdan ekolojik özgürlük mücadeiesi kırda
Ve kentte yaŞanan bu köklü dönüşümün farklnda
o|arak
hareket etmelid

jr.

B. Öİgütseı Duİum ve Konumıanış
Eninde sonunda yabancllaştlrma-yoksullaştlrma Ve
yoksunlaŞtırma sürecinde mücadele bir takım maddi
pratikler içinde açlğa çıkar. Bu maddi pratiklerin
siyasal,
toplumSal Ve ekonomik görünümleri olabilir. Önemli olan
bu görünümleri açlğa çlkartmak Ve bu alanlarda mücadele
etmektir. Varllk koşulu atlk Ve artlk üretmeye dayall bu
kapitalist-liberal-mUhafazakar sistem doğayl Ve emeği
özgürle§tirecek bir yönelim sergileyemez. Bu nedenĞ
sermayenin toplumun Ve doğanln Var olma zeminlerini yok
etmesi ka§lslnda iIk elden söylenecek şey, kapitalizme
karŞl mücadeleyi yükseltme zorunluluğudUr. Atlk
Ve artlk
üretim sistemi olan kapitalizm, toplumun ve doğanln Varllk
koşullarlnı ortadan kaldlrmaktadlr.
Bu açldan toplumun Ve doğanln kendi Varllk koşullarlnl
.
yenileyebilmesi
için Verilecek mücadelenin kapitalizm karşltl
bir mücadele olduğunu kabul ettiğimiz anda bu mücadelenin
açlğa çlktlğl bir taklm maddi pratiklerin özgüllüklerini

de ortaya koymak gerekir. Yoksa tek baŞına kapitalizm
karşltllğlnl anlamanln olanağü kalmayacaktlr. Bu zorunluluk
sermayenin açlğa çlkma biçimleriyle ideolojik, teorik ve
pratik hesaplaşmay da zorunlu kllmaktadlr.
Bu hesaplaşma
ise, emek mücadelesinde olduğu kadar alışkanlı klanmı)da.
arzularlmzda, iliŞkilerimizde. klsacası gündelik hayatın
bütününde yaşandlğlnda anlamll oIacaktlr.

Kapitalizmin klrda Ve kentte yaratlğl tahribatın sonuçlarl
geniş bir halk kesimini etkilemektedir. Ancak bu
tahribat
karşısında nasıl bir politik yönelimle, naslI bir örgütlenme
anlay|ş| ile nasll bir dünya istediğ'mizi ortaya koymak
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gerekiyor.:

Ekoloji mücadelesinin siyasal özneleri olarak ortava
çlkmaya baş|ayan klr Ve kent yoksu|lan, kaolnlaı işçiter,
mülksüzleşmeye başlayan çiftçiler ve köylülerin ort;k bir
mücadele zeminde nasll örgütleneceği sorunu önümüzde
durmaktadlr. Her Şeyden önce kır ve kent emekcilerinin
kolektif mücadele birliğini sağlama görevi, emeğin
ekoloji mücadelesini yükseltme, Çok özneli bir kamusaı
alan yaratma. bu Siyasal öznelerin birbirine bakışım|ı bir
tarzda örgütlenmesi sorumluluğu ve gerekliliği önümüzde

durmaktadır

Ekolojik kriz konusundaki mücadeleyi. slvll toplumcu

Ve Çevreci cenahın ideolojik Ve politik

manipülasyonıarı

örgütlü toplUm kesimlerini de iÇine alacak
gericileştirmektedir. Siyasal iktidarların politikalan
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Ve Türkiye'deki genel Siyasal durum, tüketim toplumunun
§
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allşkanllkları, modern kapitalist değer yarg|lan ve üretim- ğ
tüketim tarzlarlyla yörüngesine kavu§an toplumsalln ğ
kuruluşu ekolojik krizi kapitalizm karşlt! bir mücadele ile i
aşma ufkunu zorunlu klllyor, Ş
BU açldan bir doiu sorun yumağl ile karşl karşlya
kaldlğlmlz bir çağda, yoksullaştırma Ve yağmalamaya
dayall egemen politikalar toplumun geniş bir kesimini
güVence, dayanlşma,
çlnlçlplak blrakmaktadlr. Her türlü
yardlmlaşma ve siyasal alana katllma olanağlnl yitirmiş bu
topIum kesimleri bir Ve aynl zamanda yaşama haklannl

Ş

*

;
ii

;
t
da yitirmektedirler. YaŞama hakkl bugün direnme hakklna ;
dönüşmeye başlamlŞtlr.

i

'i
Bu açldan ekoIojist mücadele, emek eksenli, özyönetim
anlaylşlna dayanan, toptumsal adalet Ve eşitlik Vurgusunu
ön pıana çıxartin. kapitali2m karşltl siyasal hattl bütünlüklü
;
bir tarzda örgütlemeyi başarmalldlr. Bu açldan ekoloji

mücadelesi toplumsal yoksullaşma ve sömürü ile doğanın !
yağmasl Ve temellük edilmesini birveaynl eksende i
örgütlemelidir. i

Ekolojist mücadele önümüzdeki dönemde kenditoplumsal i
pratiklerini açlğa Çıkartmak açlslndan emek hareketinin i
içinde ideolojik tahkimat yapma, bu mücadeleyi toplumsal :
dinamikleriyle buluşturma sorumluluğunu üst|enmek :
zorundadlr. Bu zorunluluğU hissettiğimiz tüm alanlarda !
örgütsel bütünleşme, genişleme Ve birleşme olanaklarım|zl i

zenginleştirmekzorundaylz,,

Enerji Ve tarlm alanIarlnda yürüttüğümüz mücadele de
temel olarak, altln madenciliği, nükleer karşltl ve genetiği
değiştirilmiş organizmalara karşl hareketlerin içinde
Var olduk. Bu alanlarda diğer örgütsel yapülarla birlikte
hareket etmenin olanak Ve slklntllarlnl yaşadlk, P|atform
tarzl yapllarda yaşanılan temel siyasal, kişisel, örgütsel
gerilimleı bir süre sonra bu örgütlerin hantallaşmaslnln
da nedeni haline dönüşmeye başladl. Birlikte hareket
etme kapasitesinin yerini örgütsel rekabetin aldlğı
koşullarda, birlikte hareket etme zeminleri de erozyona
uğradl. Bu nedenle önümüzdeki dönemde platform tarzl
örgütlenmelere harcadlğlmlz enerjinin daha özenli ve
dikkatli kullanllmasl gerekmektedir. Önümüzdeki mücadele
Sürecinde eko!ojistlerin, kitle içinde eriyik olma olanaklarlna
kavuşmaSınl sağlayacak, doğa Ve emeğin sömürüsünü
birlikte görünür kllacak donanlml inşa edecek politik bir
yapllanmaya daha çok ihtiyaç Vardlr. BU bağlamda 2008
ylllnda başlattlğlmlz "glda tohum haktlr biyogüVenIik
hemen şimdi" süreci etkisini geniş kitlelere mal etmiştir,
Genetiği değiştirilmiş organizmalarln yasal bir mevzuata
kavuşturulmasl süreci olarak devlet tarafından tarif edilen
süreç basitçe glda hakkü mücadelesi olarak görülse de
bundan daha kapsamll bir eksene sahip olduğu ortadadlr,
Bu mücadele zemininde gdolalra karşl direnç göstermek
aynı zamanda ülkede şeker sektörünün pancardan mlslra
dayall hale getirilerek, uluslararasl tekellerin kontrolüne
6rmesi yönündeki eğilimin de önünde bir enge| olarak
durmaktadlr. Bir savunma ağl oiuşturabilme becerisini
göstermiş olmamlza karşln, gdolarln ülkede üretilmesinin
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gelmiş olmaslna karşln, tarlmsaI sistem bütünlüğü
içinde düşünme ve eylem sorumluluğumuz Vardır. Şeker
sektöründeki özelleştirmelere karşı durmadan gdo karŞütl
mücadele başarlll olmayacaktlr. Bu nedenle önümüzdeki
günlerde şeker özelleştirmeleri karşlsında daha etkin Ve
birleşik bir cepheyi şeker işçisi Ve şeker tarlalarlnda çallşan
tanm işçisi-çiftçisi Ve tüketicilerle birlikte örgütlemeliyiz.

al$o pos§]tlio ğy rewiliü]g lhe hi§to|
cün§.iaıüsnğs§ of tiving üjğ }ife }§ith
ı lh6ir oeo}ogicaı ligİlİ in li}ğ ruraİ and {

solldat

i

ıXtend

üd
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Ekoloji mücadelesjnde yürüttüğümüz ideolojik konumlanlş|
kitlesel, politik bir güçIe perçinlemek gerekmektedir. Kolektif
mücadelenin dar ve seçkinci bir harekete dönüşmesi
tehlikesi ancak bu eksende aşllabilir. Bu açldan geniş bir
kitleye ulaşma konusunda bir çaba içine gireceksek siyasal
hattlmıZl kaybetmeden, iç tahkimatlmlzl yoğunlaştrmamlz,
kamusal alana yüzü dönük bir tarzda politik alana müdahale
kapasitesini arttlran zeminler geli§tirmemiz gerekmektedir.
Bu anıamda kitlesel bir mücadele yaratabilme sorumlUıuğu
altındaylz. Kır Ve kentte ylllardlr savunduğumuz birleşık
mücadele çizgisinin, bürokratik mekanizmalarla örülmüş
Ve devlete baskl organl işlevi gören bir stk perspektıİiyle
yol alamayacağlnl görmemiz gerekir. Özellikle kent ve klrda
suyun giderek özeI hukuk konusu haline gelmesi karşıSında
suyun bir kanunla korunamayacağlnl bilmeliyiz. Bu nedenle
dipte klzaran dallan, bürokratik bir mekanizma içinde
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Kapitalist kentsel politikalar ile yağmalanan su, orman
havzalarlnın, göllerin Ve nehirlerin korunmaslna ilişkin de
devletin elindeki su kanunu taslağlna Ve ya bu bağlamda
bir taslağa itibar edilerek siyaset üretmek mümkün değildir.
Aslolan bu alanda ortaya çlkmış mücadele dinamiklerinin bir
baSkl grubu olarak değil bizatihi kendilerini yönetebilecek
bir güç olarak açlğa çıkartllabilmesidir. Su havzalarlnln,
yapı Ve nüfus basklslndan korunmaslna yönelik, bir koruma
açlllmInl beklemek, ktr Ve kentin bütünleşik gelişimine
yönelik bir ufuk çizgisi görmeye çalışmak stk siyasetinde
mümkün değildiı Bu siyasetin Kanun tasansı da, sözünü
fazla uzatmadan su Varllklarlnln, devletin su iŞleri müdürlüğü
elinde biriktirilerek kaynak haline getirilmesi, bu kaynağln
envanterinin çlkartllmasl, şirketlere tahsisi, iş|etilmesi; kent
Ve klr su hizmetterinin piyasalaştınlmaslnı sağlamaya yönelik
olacaktlr. Ama bunun yapllabilmesi için de su hukukunda ve
mülkiyet rejiminde köklü değişimler de öngörülecektir Daha
önceden tohumun patentlenerek şirketlerin denetimi altlna
girmesi ile suyun mülkiyetinin devlete, şirketlere geçmesi,
insanln yeraltl Ve üstündeki diğer Varllklarla bağl tamamen
kopartlyor. Bu nedenle su mücadelelerinin birbirinden
bağımsız biçimde ortaya çlkmasınln yarattlğl etkinin kısa
sürede birleşik bir örgütlenmeye dönüşmesinin güçlüğünü
grerek bu hareketler araslnda koordinasyon sağlayacak, anti
kapitalsit duruşlar geliştirecek örgütsel tarzlarl beslememiz
gerekiyor.
Bu bağlamda madencilik sektörünün yeniden düzenlenmesi
ve orman alanlarl başta olmak Üzere tüm alanlarda
madencilik yapllabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin
önümüzdeki günlerde giderek artacağ| kestirilmelidir.
Uluklşla, Bergama, Uşak, Artvin de hız kazanan altln
madenciliği faaliyetleri sosyal Ve iktisadi hayatta
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derinlemesine sömürü mekanizmalarını arttıracaktır.
Bu zeminler arasındaki bağların kurulması gerekli ve
zorunludur. Tıpkı 2009 Mart ayında Dünya su forumunda
imece toplumun şehircilik hareketi, bursa doğader,
çiftçi sen, kybele kooperatifi, gdohayır platformu ile su
mücadelesinde birleşik mücadele biçimleri denediysek
maden karşıtı mücadelede de bu zeminleri denemeliyiz.
Maden karşıtlarını tekel işçilerinin mitinginde birleştirdiğimiz
gibi sokaktan tüm kır ve kent mücadelelerini doğa ve emek
ekseninde birleştirmeyi denemeliyiz. Bu iki temel deneyim
kolektif açısından oldukça öğretici olmuştur.
Kent merkezlerini, tarımsal sistemleri giderek daha
fazla temellük eden bir özel mülkiyet sistemi karşısında
kazanım alanları yaratmak zorundayız. Şehir merkezlerini
özgürleştirmek, şehirde nitelikli ulaşım sistemleri, herkes
için barınma, parasız sağlık, eğitim için mücadele etmeli,
yaşanabilir kültürel ve sosyal çevreler yaratmalı ve
talep etmeliyiz. Tarihi kent merkezlerinin yağmalanması
karşısında direnmek, kır ve kentin dengeli ve kamucu
bir planlama ile gelişmesini önceleyecek yaklaşımları
kurgulamalıyız. Bu bağlamda da iklim değişikliğini, iklim için
adalet teması etrafında zenginleştirerek, üçüncü köprüye,
kentsel dönüşüm uygulamalarına, tarımın endüstriyel
kapitalistleştirilmesine, gdolara ve nükleer, termik,
hidroelektrik santrallere karşı etkin mücadele biçimleri
kurgulamalıyız. Kırla şehir arasında kopan bağın yeniden
inşası için sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerimizi
geliştirebilmeliyiz. Bu alandaki hareketler arasında her
defasında konsolidasyonu sağlamak bizim için gerekli ve
zorunludur.
Ekolojik krize karşı mücadele üst başlığı etrafında
önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmaların
sistematikleştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan gerekli olan
bir takım zeminleri somut olarak tarif etmek önemlidir.

1.Ekolojik Krize Karşı Mücadele Tarzı
Ekolojik krizin mağdurları olarak ön plana çıkan kitlelere
yüzünü dönebilecek, bu kitlelerle ilişki kurabilecek bir dilin
yaratılması ilk elden üzerine düşünmemiz gereken sorun
alanıdır. Politik dilin uzmanlaşması ve teknikleşmesinden
kurtulmak gerekmektedir. Ancak bunu gerçekleştirirken
de bir tür ekonomizme bulanmış bir politik dili de yeniden
üretme tehlikesinden kurtulmak gerekiyor.
Bunu sağlamanın yolu da, ekolojist mücadelenin emeğin
ve doğanın özgürleşmesi mücadelesi olduğunu ısrarla
vurgulamaktır. Bu özgürleşmenin sadece toplumsal bölüşüm
ilişkilerinde kurulacak bir eşitlik temelinde değil, toplumun
kendi geleceği hakkında karar verebilmesine olanak tanıyan
özyönetim tarzlarının örgütlenmesiyle mümkün olacağını
göstermemiz gerekiyor. Toplumun neyi, nasıl, ne kadar. kimin
için ve hangi tarzda üretmesi gerektiğini sorgulamak bu
açıdan oldukça önemlidir.
Kapitalizmin yıkıcılığının, militarist, milliyetçi, muhafazakar
ve liberal tarzlarda yeniden hortlatıldığı; kalkınmacı, sivil
toplumcu, yönetişimci bakış açılarının ele geçirdiği kamu
anlayışının alt üst edilmesinin bir yolu da çok özneli bir
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kamusal alan inşa etmekten geçiyor.

Bugün görünen odur kitoplumsal hareketlerle siyasal
hareketler araslndaki açl giderek darahyor. siyasal
hareketler toplumsal hareketçilikle malul bir siyasal çizgiye
kaylyor. Ekolojik krizi gündemine alan antikapitalist siyasal
cephenin büyük bir çoğUnluğu için, ekolojik kriz, doğa
Varllkalrlnln kapitaljzm taraflndan tarumar edilmesi ile
slnlrll. Bu anlamda da ekolo.jik Ve ekonomik kriz ikilemj
içinde, doğa sömürsüne araçsal yaklaşlmlar gelişiyor.
oysa ki ekolojik krizin kentte Ve klrda ortaya ç|kan emekçi
tabanl, krize karşı biricik kitlesel direnç olankalarınl sağllyor.
Bu hareketleri taban hareketleri ya da köylü hareketleri
olarak kompartlmanlara aylrmanln maddi hiçbir karşlllğü
Ve politik çözümleme gücü yok. Bu nedenle ekolojik krizin
mağdurlannl emek hareketinin öznesi olarak örgütlemek
gerekiyor. Köyünde su kUyularlnl, ormanlarl, toprağlnü
korumak için mücadele eden bir hareket çevreci olarak
adlandlrllırken, sağllk hakkl için mücadele eden bir işçi
neden işçi hareketinin bi|eşenidir sorusunun yanltlnl bir
taklm zihni ayrlştlrmalarla geçiştirmenin hiçbir politik değeri
yoktur. En geniş kitlenin en geri taİeplerini örgütlemek adlna
bir taklm girişimler bu eksende yükseltilmeye çallşlllyor.
iklim değişikliği karşlslnda mücadeleyi kyoto protokolü,nün
imzalanmaslna indirgeyen, Kopenhag sürecinden medet
uman yaklaşlmlar bunun somut bir örneğidir. Kitlelerin geri
talepleri olarak ifade edilen talepler, asllnda bu talepleri
kitlelerin geri talebi Varsayan Siyaset tarzlnln geri talepleridir.
Kendi geri talepleri üzerinden, ekolojik krizin mağdurlarlnl
yedekleyen Ve her defaslnda kendi akİllannl kitlelerin
aklllarınln önüne koyan siyaset tarzlan bugün ekoloji
mücadelesinin gerilemesine neden oluyor.
Ekolojik krizin mağdurlarl kendi öz örgüt|enmelerini

yaratacak ve bu sorun karşlslnda kendi çözüm önerilerini
geliştirecek gücü Ve politikIeşme düzeyini, toplumsal
mücadele pratiklerı içinde ka zanacaklar. Bu nedenle bu
toplumsal mücadele alanlarlnda mağdurlarla ortak, birlikte
yaratllacak kamuSal alanln eşit özneleri olarak üretilecek
politik taleplerin örgütlenmesi esas yönelim olarak açlğa
çlkartılmaIldlr. Kendi siyasal akllnı, mağdurlarln akllnın
önüne koymayan, yerelciliğe mahkum olmayan bir tarzda Ve
öz örgütlenmenin özgüIlüklerini tanlyacak biçimlerde ekolojik
krize karşl toplumsal mücadelenin geliştirilmesi esastlr.
BU eksende, kentlerde, çallşma alanlannda, mahalIelerde

konsey, meclis tarzl öz örgütlenme pratiklerinin açlğa
çlkartllmasl önemlidir. Bu örgütlenmelerden ortaya çlkacak
politik irade Ve örgütlülük düzeyiyle kendi kendini yönetmeyi
öğrenmiş, kendi yürütmesini seçen bir politik kamusalllk
bilincinin oluşmasü için çaba harcanacaktlr. Yerel yönetici
adaylarlnl belirleyecek bjr şekilde de bu konseylerin
işlevlendirilmesi gerektiği düşünülmelidir.

Klrsal alanda, giderek yoksuIlaşan köylü ve çiftçilerin
dayanlşma ağlannl geliştirecek tarzlann geliştirilmesi,
dayanlşma birliklerinin kUrulmasl, kolektif üretim Ve yönetim
esaslna göre geliştirilmesi ve desteklenmesi de kamusal
alanln yaratlImasünda Ve ekolojik krizin mağdurlarlnln
dayanlşma, birljk Ve toplum mücadele pratiklerini
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altın madeni karşltı hareket içinde ,:]",,_:_
geliştirecektir.
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Ancak her türlü meclis örgütlenmesinin de benzer ,
yanlltıcı olUr, ],.."
bir deneyim aÇlğa çıkartacağlnı ummak

DoğaDerneğiVeTemaöncülüğündegeliŞtirilen"SU

meclisi girişimi" ise bürokratik bir yürütme temelinde
i
devtet iktidarınıtoplumsal baskl yoluyla Slnlrlandlrmayl _,,,]_ .
gerekli
;:, i,,;
konuda
Bu
yapı
doğmaktadlr,
olarak
amaçlayan bir
Bu yapı --,.ili.,.
önüemıerin alınmasl da sorumlulUğumuzdadlr,
],,,,.,
altlnda toplanmaya çalışan gruplarln sokaktan, demokratik
:,],:]
yerine tüm
ve tabana diyatı işleyişini güçlendirmek
.],.:rıl
yapıIarı bir bürokratix meıanizma altlnda eriterek, sa19" ,',,:":
,
etkinıiklerine gömecek Ve Sonunda yasama faaliyetlerinde
l
yurg,ğı denetim gibi mekanizmalara slklştlnlacak,],,ii:i:ii,
hareketle;kümesi ihtiyacımız olan örgütsel form değildir":'l:',:
bir"tıinılx,
Meclisi toplumsal yapltarın nastl bir üretim Ve yönetim , :,::İ i
mekanizması geliştirilmesi gerektiği fikrini olgunlaştlracak,-::i,,
oiiimoe ue kitl; ha;eketliliğini esas alan bir tarza sokaktan :,:i,:
kurmak gerekir, ]:..ı]"
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BU açldan öZellikle ortak tarlm politikasl, Su Varllklarlnln

piyaSalaştürllmaSl. kamU Varllklarlnın kentsel rant konuSu
rİuİin" g"İirilrn".l. ekonomik kalkınmacılığın sürdürülebil]r
yaşam,n ö-nüne geçtiği müktesebat Sürecinde: mülksüzleşen
Ve toprağından kopan kitlelerin Sosyal hiZmetlerden,
onunu
temel sosyal Ve Siyasal haklardan yararlanmaslnln

açacakirgütlenmelerindesteklenmesiVegeliŞtirilmesi
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esas olacakt,r. Bir yandan ezilenlerin kendi özörgütlerini l
kurmaSlnın desteklenmeSinin diğer yandan bu özörgütler
arasında ağlarln kurulmaslnln Sağlanmasl da temel
görevimizdir. Kooperatifler, imeceler, Sendikalar, kolektif

fikir üreten kitle iletişim araçlarl geliştirmek
önümüzdeki dönemde lsrarla üzerinde deneyim
geliştirmemiZ gereken akslardlr, Kapitalizm karşltl Zemlnl
gelistire;ek, k6ra dayalı yaşamın kitIeleri yoksullaştırdlğını ön
plana alacak, yokSu!laştlrmanln doğayl yok ettiği Vurgusunu
işleyecek biçimde yoksul toplum kesinrleri ile dayanüşma
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gelişmeye çaltşan çevreci mücadelelerin, uluSalcl Ve yerelci
tarzlarla eklemlenme süreci hlzlanmaktadlr. Bir tür yerelci
Ve ulusalcl milliyetçiliklerin kök saldlğl bU zeminlerde,
mücadelenin sömürü, yağma Ve yoksullaştlrmaya karşl
toplumsal eşittik, özgürlük Ve adalet ekseninde geliştirilmeSi
gerekmeKedir. Artlk Ve atlk toplumuna karşl mücadele,
siyaset Ve ekonomi araslnda, üretim Ve yönetim araslndaki

ÇeliŞkinin aşllmaslnl gözetecek bir mücadele ekseni
oluşturmalldlr Her saldlrlyl dlş mihraklarln oyunu olarak
açlklayan ulusalcl tarza karşl emperyalizmin ülke içindeki

dinamiklerine Vurgu; bU anlamda anti kapitalist bir eksen,
bunun yanında yerellerin kendi özgüllüklerini kaybetmesine
de flrsat tanımayacak ancak yerel pratikleri birleştirecek
bütünlüklü bir mücadele hattl kurmak zorunludur.
Madenciıik, çimento, enerji, su, glda alanlarlndaki
mücadelelerin bU açldan iklim değişikliğini odak alarak,
emeğin Ve doğanln sömürüsüne karşl ekolojist sosyalist
bir tarzda gelişmesi, politikleŞmesi, anti kapitalist bir tarza
bürünmeSi, siyaSal olarak mağdurlarınln inıSjyatifinde
gelişmesi için çaba harcamakta sorumlulUğumuzdUr. Bu
anlamda yerelciliğe gömülmüş, ylkımı kendi coğrafyalarlnln
dlşlna ötelemeye çallşan hareketlerin siyasal ufuklarlnln
genişletilmesine çaba harcanmal,, özellikle hidroelektrik,
termik, nükleer Santral konularlnda slkça görülen, "buraya
yapllmaslnda nereye yapüllrsa yaplls|n" anlaylştnln ekolojik
krizi çözmenin çok uzağünda olduğu vurgulanmalıdlr.
Bu nedenle Mersin Ve Sinop'ta önümüzdeki ylllarda
kurulması deYletQe planlanan nükleer santrallere karşl
mücadele edecek çizginin, diğer toplUmsal mücadelelerle
bütünleşmesi ölçüsünde başanlı olabileceğini görmeliyiz.
savaş seviciliği Ve milliyetÇiliği tetikleyen yerelcilik,
kalklnmaclllk toplumsal çelişkinin emek ekseninde
biçimlendiğini görünmez kllarken, siyasal arenanln milliyetçi
gerilimlerle inşa edilmesinin de kaplslnl aralamaktadlr.
Başta nükleer karş|tlığl olmak üzere mücadele ettiğimiz pek
çok siyasal sorunun aynl zamanda milliyetçi Ve yerelci baklş
açllarını mahküm etme anlayşlyla, halklarln barlşını odak
alarak geliştirilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan da sürdürülebilir kalkınma ekseninde
geliŞtirilen, orman, sulak alanlar, su havzalarl, tarlm alanlarl,
kenttoprakları, deniz, biyolojik çeşitlilik konularında
sonu yıklm olan atternatif yaklaşlmlardan da kurtulmak
gerekmektedir. Aynl yaklaŞlmın kentsel dönüşüm
aIanlarlnda tezahür eden müzakereci planlama yaklaşlmlnln
uzantlsl aIternatif projeler üzerinden kentsel pazarllklar
başarıll olmamakta ve olmayacaktlr. Bu yıklm politikalarl
ka§lsında ilk elden gelişen yerelci yaklaşlmlar sorunu
devletle pazarllk ederek çözebileceklerini düşünmektedir.
Asllnda kentsel sorunlarln çözümünde çok çözümsüZlüğüne
yol açan bu yaklaşümlaı mikro iktidar alanlaflnda kendi
uzmanllklarlntn itibar görmesini ısteyen Seçkinlerin
hayalinden öte bir anlamda taşımamaktadlr. Yerelciliği
yeniden üreten milIiyetçi refleksıeri klsa Vadede aşmak
mümkün görünmese de bu hareketlerin deVlet Ve sermaye
araslndaki birliktetiği görmelerini sağlayacak örgütlenmeler
Ve ideolojik araçlar geliştirilmelidir.
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Her defaslnda canll yaşamlnl metalaştlran turizmi alternatif
gören projeleı toplum, doğa Ve tarih Varllklarlnl allnır
Satllabilir kllarak insanl Ve doğayl daha derinden yok eden
gelişmelere de zemin hazlrlamaktadlr. Endüstriyel bir nitelik
kazanmlş kitle turizmi, ekonomik geljşme için alternatif bir
model olarak ön plana çıkartülsa da kıyllarln. denizlerin,
ormanlarln yüklmlnda, yaşamln sömürülmesinde bu tarz
ekonomik etkinliklerin ağır tahribatl olmuştur. Bu nedenle

hareketlerin iÇine sinmiş projeci, sürdürülebilir kalklnmacl,
milİiyetçi, liberal anlaylşlartn yerini alacak havza ölÇekli
planlama yaklaşlmlna, dayanlşmaya. ortak üretime, yerel
tüketime dayall, kullanlm değerini ön plana çıkartan,
doğayla birliği esas alan, kar mantlğlnl dlşlamış, halklarln
birlikte yaşamaslnl esaS alan, kolektif bir yönetime dayanan
ekonomi modellerinin düşünsel düzeyde geliştirilmesi,
örgütlenmeler içinde bu tarzların deneyimlenmeye
başlanmasl sağlanmalldlr.

yer aIan yapIlarln örgütsel rekabet, kendini ötekiyle

karşllaştlrarak Var etme yaklaşlmlarlndan slyrllarak politik
birlikteliklerini inşa edecek dayanlşma ağlarlna ihtiyaç
vardlr. içinde bulundukları örgütleri bir tür slçrama tahtasl
olarak görmek yerine yatay örgütlenme anlaylşl içinde,
eŞitsizliğe dayall ilişkilerin olabildiğince eşitlikçi temlerle
kavuşturulabilmesi için etkin bir paylaşlm Ve dayanlşma

örgütsel bir zornluluk haline gelmiştir. Emek Ve doğayl
birlikte eksenine alan, ekolojik krize karşl anti kapitalist
mücadele hattlnln yeryüzü örgütünü olUşturmak, yerelciliğe
Ve milliyetçiliğe karşl panzehir olacaktlr.

gücünü ortaya koymanln önemi ortadadlr. BunUn iÇin yemek
yapmaktan, kitap okumaya, sohbet etmekten, insanlarla
iletişim kUrmaya, egolan törpülemekten, yeteneklerin açlğa
çıkmaSlnln önünü açmaya Varıncaya kadar insani eylemIeri
özgürleştiren pratikler yoluyla doğayla daha barlşlk bir
yaŞam için yol allnacağlnl bilmek gerekir. Bu doğrultuda da
toplumsal dayanlşma ağl içinde bulunan kaşilerin sadece bir
birleriyle profe§yonel düzeyden iIişkilenmesine değil insani,
sosyal, kültürel iletiŞim kanallarlnl geliştirmeye çok fazla
ihtiyaç Vardır.

2. Ekolojik Krlze Ka.şı Toplumsal Dayan|şma

3. Ekoloik Kıize Kaışı Öıgütsel Dayanışma Ve

Bu anlamda toplumsal Ve siyasal hareketlerin
harmanlanmaslnl eSaS aIan, özyönetam alglslnl kökleştiren
ekososyalist forumların geliştirilmesi ve dünya ekososyalist
ağlnln örgütlü bir düzeye slçratılması için emek harcamak

Ekolojik krize karşl toplumsal dayanlşma forumlarlnln
geliştirilmesi, örgütsel bir yönelim olarak benimsenmelidir
Bu forumlar, farkll mücadele dinamiklerini Ve pratiklerinin
bilgi Ve deneyim paylaş|mlarlnl aktardlğl, birbirleriyle
baklşlmll bir mücadele zemini yaratmak için politik
pratiklerini paylaştüğl kamusal alanlar olarak örgütlenmelidir.
ToplumSal hareketlerin siyasallaşma, kendi özgüllüklerini
görme, özneleŞmelerine bir katkl olarak görülmesj gereken
bu zeminle( aynl zamanda toplumsal barış Ve kardeşleşme
tohumlarlnl kök salmaslna da olanak sağlayacaktır. Klrda Ve
kentte gelişen ekolojik kriz karşıtl mücadelelerin birbiderini
desteklemelerinin önemi ortaya çlkacak, mücadelenin ortak

yürütülmesi Ve geliştirilmesinin öneminin kavranmasına
da olanak sağlayacaktlr. Bu zeminlerde gelişecek politik
kararlar ay zamanda hareketlerin birbirilerini besleyerek
gelişmeIerinin de yollanndan biri olarak görülmelidir.

l

dileklerinden çok, geçmişin belleğinden taŞlndlğlnln ortaya
çlkartılmaSl gerekir. Özellikle klrda 60'lı ylllarla birlikte ortaya
çıkan kentsel mücadele; orman, su başta olmak üzere
klrsal mücadele alanlarlndaki sendika, örgüt ve yapllarln
anlamlarlnln ortaya çlkarllmasl Ve bugüne taşlnmasl gerekir.
ToplUmsal yalnlzlaşmanln hüküm sürdüğü, tek kişilik iIişkiler
ağlnda toplumsaliaşma gayretlerinin başar§lzllklarlnl bir
yeteneksizlik olarak görmek yerine aynl ortak cephede

Bu forumlara hazlrhk niteliğinde olacak, yerel siyasal
öznelerin katlllmlyla arama toplantllarlnln yapllmasl tıu
açıdan gereklidir. Konusunda yetişmiş kişilerin, duyarIl kiŞi
Ve gruplarln, halkln Ve mücadele gönüllülerinin katılımlyla
genişleyecek Ve geliştirilecek programlar dahilinde orta
Vadede kendi kendini yönetme fikrinin düşünsel Ve pratik
olarak gelişmeSine neden olacak siyaset tarzlarınln da

ipuçları doğacaktır.
ToplUmsal dayanlşma belli ölçüde kenditarihina yeniden
yazma Ve tarihle birlikte yaşama biljnci ile de mümkündür.
Bu anlamda ekoloji mücadelesi klrsalda Ve kentte Türkiye
öZelinde ortaya çlkan tarihsel beıleğine sahip çlkmaltdlr
Bunu için de "düne dajr ne Varsa" tarahsel anlamlarlyla
kavranarak hareketin, bir taklm kişi Ve grupların iyi niyet Ve

Haımanlanma

Ekolojik krize karşl mücadele konusunda örgütsel bir
dayanlşma ağlnün yaratllmasl birincil önceliğimiz olmalıdlr.
Bugüne kadar pıatform tarzl örgütlenmelerİe üst Sözü
Söyleme iddiaslna girmiş olan kimi yapllann bu dayanlşma
ağlnl yaratmak şöyle dursun, mücadele zeminini daraltlcl
pratakıere yol açtığl görülüyor. Toplumsal mücadeleyi bir
tür politik rekatıete, statü kaygısüna boğan bu anlaylşlann,
kendi dar grup çlkarlarlndan, kişisel çlkardan öte
örgütleyebilecekleri -ki bunu da örgütledikleri söylenemezbir şey yoktur. 2008 ylhnda kurulan yeŞiller partisi pratiği
siyasal bir odak olarak doğmaslna karşln geçen süre içinde
kendi suretinden doğan yapliarla birlikte bir sekt haline
dönüŞmüşse, sol bir blok halinde kitle mücadelesi içinden
kopmUŞsa bir kez daha mücadeleyi toplumsallaştıracak
araçlarımlzl geliştirme zorunluIuğumuzu hatlrlamalıyız.
Ekolojik krize karşü mücadele, kadlnlarln, yoksullarln,
işçilerin, iŞsizlerin, mülkSüzleşen köylülerin, duyarll sosyal
gruplarln, çallşanların genel olarak da emeğiyle geçinenlerin,
anti kapitalist bir tarzda, doğayl Ve emeği özgürleŞtirme,
yaşaml yenaden kurma mücadelesi olarak geliştirilmelidir.
Doğa Ve emek eksenli klrda Ve kentte ortaya çlkan
antikapitalist mücadele pratikleri etraflnda biçimlenerek,
programatik bir eksende harmanlanma ekolojik krize karşl
tarihSel bir sorumluluktur. Bu nedenle ekoloji kolektifi
kendisini de içerip aşacak bir eksenin programatik düzeyde
tabandan inşaslna yönelik kararllllğlnl ortaya koymaktadlrKentsel dönüşüm alanlanndan başlayarak yükselen
kentsel muhalefet ile madencilik, su, orman, tarımsal
sorunlardan doğan kırsal mücadelelerin bütünleştirilmesini

e(

l8
temel alan bir yeniden harmanlanmaya ihtiyaç Vard!r. Bu
harmanlanma süreci içinde emek örgütlerinin, Sendikalarln,
diğer kitle örgütlerinin bu eksende geliştirilmesi, ekolojik
mücadele eksenini bu örgütlerin programatik düzeyde
önlerine koymalarınln sağlanmasl gerekmektedir, işçilerin,
kadlnlarln, yoksulIarın, topraksüzlann, mülkSüzleştirilenlerin,
hak gasplna Uğrayanların, yurttaş saylImayanlarln en genel
olarak da düzenin artk Ve atığl haline gelmiş olanlarln
örgütlü olduğu mücadele zeminlerinde hava, su, toprak,
enerjiye ulaşma, sosyal adaletin sağlanmasl, yaŞama bilinci,
ekoIojik polıtıka olarak geliştirilmelidir.
Bunun içinde alancl baklŞ aÇllarından kurtulmak, ekoloji
mücadelesini doğa korumacl çizgiye indirgememek gerekir.
EkoIoji mücadelesi en temelinde, kapitalizmi aşmayl hedef
alan yaŞaml yeniden kurma arzusu, toplumsal banşl Ve
adaleti sağlamaya yönelik inanç, özyönetime dayah kolektif
bir üretim Ve tüketim tarzl geliştirmek için çaba, doğanln
kendini yenileyebilme olanakIafl nl geIiştirmek, toplumsal
eşitsizlikleri, sömürüyü, hiyerarşiyi aşmak, yok etmek
için değil, yaŞatmak için üretme çabası Ve niyetidir. Bu
mücadele bir yanlyla kent diğer yanlyla kırsaldaki mücadele
bjçimlerini kapsamlna almaktadlr. Bu nedenle programatik

birliğe giden dayanlŞma biçimIeri tlpkl su forumunda, tekel
diren6inde, gdo karşltl mücadelede, altln madenciliğine
karşl direni§te oIduğu gibi geliştirilmeli Ve fakat programatik
bir harmanlanma ale ilke Ve yönelimini de açlğa çlkartmalldlr.
Bunu sağlamak için ekoloji kolektifi önümüzdeki dönemi
kendini de aşacak bir toplumsallaşma pratiğj olarak
örecek kitle iletişim araçlarlnIn geliştirilmesi, birlikte iş,
eylem Ve fkir üretme, forumlar organize etme süreci
o|arak tanımıar. Bunu başaracak yegane irade kendimizi
toplumsal mücadelenin yerine ikame eden, ben olmazsam
olmaz yaklaşlml yerine birlikte oImazsak başarlll olamaylz
yaklaşümlnln geliştirilmesı gerekir.

4. Ekoloiık Kıize Kaışı Mücadele Alanlaıı
Toplumsal çelişkilerin, sömürünün, doğanln yağmaslnln
en keskinleştiği zeminler politik mücadele alanlarl olarak
ön plana çlkarllmalIdır. Bu açldan önümüzdeki dönemde

öncelikli olarak tarlmsaı yapllardaki çözülme, glda,
sağllk, tarlmIn daha fazla kapitalize olmasl nedeniyle,
bu zeminlerde çelişkiler keskinleşecektir. Özellikle klrsal
nüfusun aşağllara çekilmesi politikasl milyonlarca insanl
yersiz Ve yurtsuz blrakmakta Ve blrakacaktlr. AB ortak

tarlm politikasl sürecinde tarlmln kapitalistleştirilmeSi Ve
şirket denetimine girmesiyle çay, şekerpancarl, hububat
üretimlerinde ciddi kriz dinamikleri doğacaktlr. Bu
hareketlenme birçok sosyal, siyasal ve ekonomik sorunu

beraberinde getirecek, doğa Ve kültür Varllklarl üzerinde
sermayenin basklslnl arttlracaktır. Tarlmın küçültüImesi,
genetiği değiştirilmiş organizmalarln meşrulaştlrllmasl
girişimlerini hlzlandüracaktlr. Biyolojik çeşitlilik, tanmsal
üreticinin haklan, sağhk, dengeIi beslenme konularlnda
çelişkiler artacaktlr. Yoksulların güvenli gldaya Ulaşma
olanakİarl klsltlanacak, toplum glda egemenliğini yitirecektir.
Yaşamın tek tipleşmesi, şirketierin denetiminde otoriter
Ve hatta faşizan bir karakter kazanmasüna karşl durmak

gerekmektedir. Tohum başta olmak üzere canlllar üzerinde
kUrulmaya başlanan patent haklarl, şirketler lehine, toplum
aleyhine sonuçlar doğuracaktlr. Biyolojik çeşitliliğin yok
olmasl, canll yaşamlnl ve güVenliğinı derinden sarsacaktır.
BU Uyguıamalar karşlslnda ekolojist sosyaIist bir politik hat
oluşturmak en geniş kitleleri, emek güçlerini bu konularda
dUyarll olmalarl açlslndan diri tutmak gerekmektedir.
Tohumun patentlenmesi uygulamalarınln hlz kazanacağl
önümüzdeki dönemde yaşama hakklnln koşullarlnı belirleme
şirketlerin eline geçecektir. Bu nedenle genetiği değiştirilmiş
organizmalar, biyogüVenlik, glda egemenliği gibi konularda
mücadele alanlan geliştirilmelidir. BiyogüVenlik politikasında,
genetiği değiştirilmiş organizmalara haylr diyen, yaşamİn
patentlenmesine karşl duran bir anlaylş geliştırilmelidir.
Bunun için doğa koruma, bitki, hayvan koruma Ve geliştirme
yaklaşlmlannln toplum taraflndan öneminin kavranmaslnln
yolUnu açacak yönelimlere girilmelidir. BiyogüVenlik
konusunda kurUluşumuzdan bugüne kadar kamuoyunda
kurduğumuz hegomonyayl bir örgütlü güce dönüştürmek ise
ancak mücadele alanlarında etkin olmamlzla mümkündür.
Bu da sokakta insanlarln içinde politka yapmayl,
işyerlerimizde, mahallede, ailemizin içinde örgütlenmeyi
gerek|i kllmaktadlr.
Ekonomik Ve politik taleplerin eriyik halde örgütlenmesi
gereken su, toprak, hava, ener.ji, orman gibi alanlarda
önümüzdeki dönemde sömürünün Ve doğa tahribatnln
yoğunlaşacağl görülmektedir. Bu Varllklarln satlşlyla,
borçlannl çevirmeyi önlerine koyan hükümetler aynl
zamanda büyük bir yoksullaştlrma dalgasınln da alt yaplslnl
oluşturmaktadlr. 2Ave 28 uygulamalarl, klr toprağln kentsel
rant alanl haline getirilmesi, yasal Veya yasa dlş| yollarla
tanınan imar hakkl uygulamalart, üçüncü köprüyle Karadeniz
sahil yolunun birleştirilmesi çabasl hem kentte hem kırda
derin ekolo.jik kriz alanlarl yaratmaktadlr_ Endüstriyel
büyüme yaklaşlmlarl bu alanlarda sömürünün Ve çeli§kiİerin
derinleŞmesine neden o|maktadlr.
Su Varllklarlnl özelleştirilmesi, derlerin satılmasl iIe sUya
ulaşma bir hak olmaktan çlkmaktadlr. Önümüzdeki günlerde
hidroelektrik santral ihalelerinin başlamasl, derelerin
özelleştirilmesi karşlslnda devlet politikalarlnl kUşatan
ve fakat kendi öz örgütlerini de yaratan, geleceği kurma
yeteneğine muktedir bir politik alana ylğlnak yapmamız
gerekecektir. Bu nedenle derelerin özelleştirilmesine
karşI kişi, kurum Ve yapllarln demokratik, meşru, kurucu
eylemliliklerini örgütleyecek bir politik hegomonyayl hayata
geçirmek gerekir.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde sermayenin
ekolojik borçlarlnln, yoksullarln da ekonomik
borçlandlnlmalannln artacağl bir dönem olacaktr. Enerjinin
toplumsalıaştlrllmaslnl, topluma Ve doğaya büyük yük
getiren üretim tarzlarlnln Ve tekniklerinin terk edilmesini
esas alan, ener.jiye, suya. havaya ulaşmanln temel bir
yaşama hakkl olduğunu ön plana çıkartan, yoksuIlarl suçlu
olarak gören anlaylşl alt üst eden t ir politika geliştirmek
gerekmektedir. lüdencilik poltikaslnda pervaslz uyguIamalar,
klyllarln. ormanlarln. toprağln yağmaslnl Ve emeğin
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sömürüsünü keskinleştirecektir. 2009 yllnda Dünya SU

Forumu'nun Türkiye'de yapılamasl ardlndan hlzlanan Ve
Su kanunu'nun çlkarllmaslyla yasal zemine kavuşturulmasl
düşünülen, köy kanUnUnda, imar kanununda yaplıan

değişikliklerle de sömürgeleştirmenin derinleşeceği

günIerin yakln olduğu görülmeIidir. Bu nedenle kentsel

su hizmetlerinin pahalllaştİrllmasına, para|ılaştlrllmaslna

karşl tüketici, kentli ekoloji örgütIerinin birleşik eylemlerini
ge|iştirmeliyiz. Derelerin özeıleştirilmesi ile yaşanacak diğer
tahribat alanlarlnda da Sadece hemşehri derneklerinin değil
toplUmun tümünü duyarlı kllacak yapllanmalart önümüze
almallylz.
Enerji konusunda da giderek, SaVaş Sanayine endekslenmiş,
bir üretim anlaylşt ile karşl karşlyaylz. Hidroelektrik, termik
Ve nükleer santraller önümüzdeki ylllarda emek Ve doğa
sömürüSünü daha da arttlracak. Bu açldan enerjinin
bölgesel ölçekte, etkinliği, kendi kendine yetebilirıiği,
dönüştürülebilirliği, planlamay, doğayla uyumU esas
alan bir ölçekte tasarlanmas| gerekmektedir. Nükleer
konusunda hükümetin lsrarln karşlslnda kamuoyuna,
nükleer santrallerin yaratacağl ylklm Ve tahribat da doğru
anlatllabilmelidir. Nükleer santrallerin ortadoğuda barlşa
Vuracağ darbe gözetilerek, toplumsal yarar paylaşlmlna
dayall bölgesel politikalara ihtiyaclmlz Vardlr. Enerjide
bölgesel politikalar geliŞtirilmeden nükleer santrallere
karŞl durmamızln olanağı kalmamaktadlr. Bu nedenle
0rtadoğu coğrafyasında barlşl esas alan Ve kapitalist
rekabeti dlşlayan, antimilitarist hattl lsrar|a nükleer karşltl
mücadelenin gündeminde tutmallylz.
BU bağlamda iklım değişiklıği, kuraklIk konUsUnda
yürütülecek politikalar da Ekoloji Kolektiri'nin politik
mücadele alanlarlndan biridir. Öncelikli olarak, daha
fazla emek sömürüsüne karşl direnişleri desteklemek Ve
büyütmek, doğa tahribatlnln engellenmesinde özörgütlerin
inşaslna öncelik Vermek, doğa koruma alanlarlnln
geliştirilmesi, ekosistemlerin kendi bütünlükleri içinde
geliştirilmesini sağlamak, sulak alanIann daha fazla
tarlma açllmamaslnl sağlamak önce|iklerimizdir. Nehirlerin
hidroelektrik santrallere boğulmamasl, çimento sektörünün,
kömür santrallerinin desteklenmesine yönelik politikalardan
vazgeçilmesini Sağlayacak politikalann geliştirilmesi
gerekmektedir. ikıım deglşııllgine neden olan ve küreyi
lsltan gazlarln sallmlna yol açan bu sektörlere dayall bir
ekonomi anlaylşl terk edilerek, planll, havza temelli, ekolojik
üretime geçilecek tarzlarln yoIu politik olarak Vurgulanmah
ve geliştirilmelidir.

Bu mücadele zemini toplumun kendi özörgütlerini inşa,
kendi kendini yönetebileceği Ve doğayla birlikte üretebileceği
temel demokratik araÇlarln ortaya çlkarllacağl, halklarln
kardeşleşme pratiklerinin bulunacağı, kadlnln toplumsal
özgürleşmesinin olanaklarlnln doğacağl Ve geleceğin
toplumu iÇin atllan tohUmlar olarak görülmelidir.

c. Mali Du.um ve olanaklaı
Toplumsal örgütlenmeler için mali olanaklar her zaman
önemli bir sorun olmuştur. son yllarda pek çok örgüt
mali kıstllllklar nedeniyle, fon, hibe, destek araylşl içinde
uluslararasl kuruIUşlarün Ve Veya şirketlerin kaplslnl çalmaya
başlamlştlr. Hatta Sadece para kazanma için bile bu tür
örgütlenmeler hayata geçmektedir.
Gücünü toplumSal olarak örgütlü olduğu kitlelerden
almayan hiçbir hareketin Veya örgütün Var olma şansl
bulunmamaktadür. Bu tarz bir örgütlenme geniŞleme,
kitlelerle buluşma olanaklannl yitirmektedir.

l/addi olarak kendi olanaklarlnl yaratamayan örgütlenmeler,
hibe Ve fon paralanyla ayakta kalamazlar. Bu nedenle Ekoloji
Kolektifi, maIi olarak kendi üyelerinin öz gücüne yaslanarak
gelişmeyi, emek örgütleri, meslek odalarü, sendikalar,
toplumsal dayanlşma ağlan ile mali olanaklannl geliŞtirmeyi,
bu olanaklan belirli politik hedefler doğrultusunda
kurumsallaştlrmayl ilke edinmiştir.
Mali olarak Uzmanlarln Ve örgüt teknokratlarlnın
egemenliğinde bir yapllanmanln toplumsal olarak yeni bir
dünya özlemini hayata geçirecek bir niteliği olamayacağlnl
bilmek gerekir. Bu açldan da mali olanaklarlnl kendi emeğini
kolektifleştirerek geliştirmek temel referanslmlzdlr.

Hlzla büyüyen kentlerin yarattlğl sorunlarda iklim değişikliğini
derinleştirmektedir. Kitlesel üretim, kltalararasl ticaret Ve
ulaŞlm diğer odaklardır. Bu aÇldan üretimin bir an önce,
doğanln olanaklarlnl gözeten, doğanln kendini yenileyebilme
potansiyelini geliştiren bir tarza ulaştlnImasl gerekmektedir.
BarbarIlk sistemi olan kapitalizme ka§l mücadeleyi
yükseltme sorumIuluğu altlnda önümüzdeki dönem iklim
değişikliği konuSunda kapitalizm karŞltı politikalarln
geliştirıleceği zeminler üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir.
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