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IKSIR, beş yü önce AnİaIa Urriversitesi Hutuk I'8,kiı]tosi'nde paylaşan, mutlu bi_r diuıyan:n düşiiıııü
kuraıi öğenciler taJaİndan kuruıdu. Yaşadığnuz çsvre soruİ_larına dajİ dwaJu]Haİı toplumsal b inç vo
hal,eketli]ik düz€ıdne taşıma,k gaJrretiyle kuİduğüuz IKSIR, 1997 ilmda "niüleer santraJ,le! ve insan"
baş]ıklı çahşma-<ıyla iiniversitede bir çevre duyaııı]ığı örmeye ğiIlşti. çüarüan ilk büten de yıne uniit]eer

saJıtJalleI"e 1şklİrdl. Çevre toplduğuİıun ilk bütenjy]e a4ığa çıkan iıkeleıi, kumayı hep yeniden denedjğmiz
İatümcüğ aİtrrağı, toplulut iıyelerıİIin sorum]uluk ,lmalalıı]ı ve ça]]şma konu]aİı ekgeninde oluştuİduH8rr
disiplinle kendilerirri top]ums8Iaşt[an, paylaşım vo dayaİuşmaF peİçıİİeyen bİİ kouektlüteyle örtiimeslnıİl
ipuçla.rını vBrdi. Den€5riİİüerini, bfuiktıİüİIerhi btze aı$ararı Ya.gemln ı[it, Göksel Demirer, Ethem Torunoğ]u...
Jraşamı yeniden huıma çabam]zaıa btzl donattl. İrsİn, aueıı olara,k yaptıa toplantı]arında kendisine
belirlediğ çahşma başlıktaııyla blı 66ry,aki 5nla tıazulanö. ].998 yazında Adana'da yaşaııan deprem, btrJriü
kentlere sürek]l artan ğöç, gecekondula{ma, 18 Nisarı seçİİn]eriyle laİrtıyeye peşkeş çeİ en kentler, illkerün
geleceğine ve doğal kayna,klanİıa bir saJdfı o],aıaİ ş€klüenen çok tar9fll yatu,ım aJrt]aşİnelADl (MAI, MIGA)
ve u]uslaxa,rası tah}lm, Atkq)ru'da yapılİnrqı pl8nlanan nüİleer santral,
Berllana ve sıyaniirlü altın, insarra ve doğasııa yabancııaşaJı, m^kinrlrnuı
ve teknolojinİn biı iızvu haline ge]en insan 1998-ı999 yü boyınca ç€J§marıın
ren€|ini belilleali. Ins8,n HaJd8JI Haftası'nda Au Ceboc1 Kanpüsü'ndo yapüan
ağaç dikm6 gylgmlyle oluşturuları "Kaybedilen]er orma.İu" yaşamda in8anıığn
değerlerini kbletmeyen]eıe adanö. "EŞra sofrasr"kanpa.rıyasr; iısanlaıı
eşyalaştran tiiüetİİn ,hşkaır]İlarına, k8İ paranoyalr toplrımsal klİn]lğe, meta
fetlşizmine çg 5ıı,5lı,imizİ tanınadaJı ya§anılan bir hayata kaJşı "eşyalaJı değl
Jraşemı paylaşalım" çığ]ığyö. Bu, horkesln kenallnl mutlu gbi hissettlğ daJ
diiİıyalaJından, 8,na}ıta.r sözciü 'gİbi'leıden kı]İtu],ma aJaylşıydı. Çal§ma
konulaİırıı btbirine sıman, fllrn göstertnleriyle, pane]lerle bir duyarıılık
kulmaya çaJ§8n IK§IR; Ça.rnlüemşin- Fıİtııa vaüsl'nde kurulnaya çaİ€üan
hidrcelektrik santmtin yarata.€ğ katlama duİ demek, enerjlmlzi ve toprağİnja
sattumana,k içh blİ kanpanya örgüt]edi. 22 Nisan 1999 tarihl ıl ixsİı
delgisiİrde "Bak Yak]aşıyor !5Itula", ?-8-9 MaJns taıihteriİrde Öpencı
Kooraliİıa,syonrındaJrj aJkadaşlaxımızl,a Ç^mllheİ§in'de "Eneıji ve Toprağm,"ı
Sattumayacağz" dedik. Çamlıhgmşi;1 eytemi, İxsin,ın yaşaoığı tllk€ye satıtp
çüış]run fotoğraüydı.
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F 18 NisaJt seçlrtİerlD.den soIrla iıikesiİIe sahip çr](aİı kesim_lele yöneük yeni biİ saJdüI
hayata 6eçirilü. Anayasa değiştiIilerek özelleştiImelerin, s8,t§laJın a.ltyapEı o]uşturu]du
sendikaı ha.reketlerıİ! soka,k gösteTileli, siyasal ütidaJın "çalışkaJüğ" kaJşısnda etkili

_ olarnaö. Bu-rıa karşuı uluslaraıası senn8üenin Akkuyu'da turıoaya çaırytığ nfüleer sarrtraJ]er
T konusunda yıJlardu o]uşturulan duJ.ar,]]lık ve ör6ütlüiü, e4 AJ,ahk l999'da Meısin'de
' ,' yap,]an eylem_le zafere u]"a§tt. Proje, bir süeliğine de.olsa rafa kalctırıaı. fuıncı dergİsinl

§ : 24 Aı,alık eylemhe yöneıia çüartan IKSIR, Arüa.ra Unlversite8i cebecl Kampüsü'ndeI

u tı

örgütledlğ] Nii}]e€I Kalştt Platform ve düzenlediği şen]ik]e bu alandaki tepkileri {tfveısitede
blİ aJaya geti.ıdi,

Soruİ_laJ]İ .zı konuşabi]nek için $-]Q §,a]ık 2000 tarihirıde oğrenci Koordlnasyonu ve
Kent Konseyi adma Mtnarlar odasr tle düzenleüğlmlz "universite ve Kent KonuşuJror"
sempozJnımu, başka bir kentin, ba§ka bir iiniversitenln miıEıtiln olduğmu gösterü.

2000 yıl] aslrnda tiim muhaJjf keslm_leı için bjİ keslnti yıhdrr. Yaşamn her a.Ian]İrdaki 5ralıızlaştırmı
politikasından nasibid "ceza€Vleıi"de 8]dı. 19 AİaJık e000 sabatıı, o söylenen şey olİnuştu: 'Yaşa.m hücreleşti".
Savnıtarı "öI$:ıtlü kes,im]eı" kendi]erirri "Kriz ve IMF" poutitasl üzerlıden yeniden örgütlemeye çaJrşsa da
kelimeniİI tek anlarnıJıIa bir kuşaİ yok olİnuştu. Renk]erimizden biİisi yoktu. Koıkı]ıı.ın 8okaİ].aıa ve
benü§mlze ha.k'n olduğu bu yenl dönemde yarr yana ayru yolda yüri.ımek b e bir başkaldırı olmuşu. İşte
her şeyi b1? kez daha yaJatmak cesaleti ve iradesiyle 'düştiü yol]aJa'.

oku[aJ,ımlz bitiyordu, öFenclıjk ba.ki değildi ya! Kimiınizse hal,a iiıjversitedeyiz. İk dergırıiı sı:nuşı:nda
deüğmtz glbl nerede oıuIsak olaıım çabamızın a.dı IKSIR olacak. Işte ı997 yılrnda başl,ayarı bu çaba hem
yaşaru_lan siiIecın dayattI& nesnellik]erle hern de soruıüarın disiplinleTarası nitel]ğ, karmaşüJrğ ve çoh
yön_lüiiğü nedentyle hukuk fakütesİ öşına ta§tl.

As]mda kendimjzi bugİine kadal "hu]ruk fakiıItesi çaJ§masl" olaİak taİuml8Jnarrıız, ükumuzwı darlığnalan
desl nesnel]iİ]erunizin ve pratü aJrşkan]:İlaıın bize kazandrrdıa -belkl de kaybettiİüği- bi_T refleksti.

İTSİB topluluğu olaraİ ele aldığmız sorunlarm hedef kitlesıni iinlver8lte gençliğiyle
sırurlanöİmak gıbi blr perspektife sa}ıip olmasak da, çalışmanın bugü!İü diızeyİyte
ttiiveTsite genç]lğinin mı.ı}ıaüf dina,miklellni kendi peıspektinyle öIgütlemenln ötesine
de geçemediğ a4ütu.

Bizlel, ne çsvre duyaJlr]ığru basitçe "boş zaman" etkjİ.].j}ıeriyle süsleyen bil
Pbanrn ad]yız, ne de sorun]arıJrıızt !|eleceğe hava.le eden i}ameci bD öIgütlenmeyiz.
Kendlİnlz1 polltlkleştlrlrken dert edlndlğmlz sorunlaİı kenü üşına taştmaya çslşan
ve bu haJiyle be]]l düğyde bir kouektlf ya,ratma niyetl olan bil çaJ§maw. Bugllrre kadal
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\. .ov\- . 8ol v€ra sağ çsvrelerde kaJşı]ığıı ek]ekİik düz€yde bulan sorun alanıarüuzı, neolıb€Pal politikaıarın
}^$i<f. ,.ı tuzağİa düşmeden ama şu iktidaJa bil geletim kol8Jrcı]ığna da sapmadarı çozmeye çrJış8cağz.
^ur§§"^t9 _ --- Bu eklektik dii,z€yden lrasteülen şudrrr: 90'lı yı.uaİla blrıikte ca,n yatıcı bir ş6§|ğ9 iilkgmlzd6
'l1§'.$\- '- hissedilen ç€Vre sorun].anna, ğenel örğütlenme soruİı]arı içiİıde, paİtl prog,rmt^r!İıda satır a,raaında

' . 
,n_;_ .. geçen bölilİnlerde sosyo-ekonorfk temeut çozfunıe! tiİetüemedl. IIatta blz çok renkİyiz, ba}ın eşclnseuor,

_ & ,l" * kadmlar, çevreciler, §osyalistler bizlrn paİtide dlyen_leİ bile söyledİt]eriİri h&yata gogİİemedlter.
Bİz],eI, kendiİnlze paIlamenteı sistemln taı,f ettlğ verlü iktldar alaıu iterlnden blr moşrulyet

, yaratınaya çaJışnadığrnız eibİ; kendıİDlzı bll §iüI toplum ku.ruluşu olaıa} da tarum]amıyoruz. Çiiİüü
ütidarımızın kaynağ; iısarı:n, iısan ve doğa irzerindeld i}tldarıİır ortadan kaldJİman hodef aıan eşltltkgl vğ

öz{urliüçü talepleİimlzdlİ. Taleplerimizle özdeş ütldaıımız, bu t8leplertrı hayata goçiliınesiyla söniinİenecsktıİ.
Bu haJjyle egemen siyasetle bi.r neden-sonuç üşklsi içinde değJ; diyatektü biı bütitıliü içıJrde vanz; 8ıyas4t ve
ekonomik taleplerİrnizl, topl,ırmsa] iİtıdarın ttİn kademe]eriıde, kurıım]arında lçselıegtiİmerye çaluıyoruz. oniiııo
siyasal iktidar perspektlİı.l koymuş dğwjmci ç,hşmal8rıIı progranaiik ek8elıt de bu an]aında de4şttİİoeye çabşhğİoız
İktialaİ s.lanına dahildb.

Dşandan batıtdiğında kaba.a a,ynı kulYaJda koşfuarmuz düş{ınüen vo çsvrectler dlye adlaıdırİarr cenatıta TEMA
çewecüllği ideoloJi} merkezı oıuştumaıtadü. Biz buıada bu drşsal verü kateğolikteştıImeyi tanjmıyoruz; çtinkii
nia4İnal olduğumuzu dğtınmiıyoruz. hoblem alarılarımızın benzer o]İna$ demek; slnsJrla a,rmutun
topla,nabt]eceğ adamıİıa ğe]rıez.

Bu genlş verü 8iyasal alanda ne neo]iberal, mesailı çeweclük; ne de lka,necl solculuk değ]
örgütlodiğimiz. Bu halyle blr değlleıne glbi gödniıyorsak da pozitİf o16n bil şey vaı, dağ§on ve
değştiren bıİ öryönetlrn deneyirü olİnak itere yola Çlkrşımrz. Bu antamda heterodoksluğlımuz da
katı blİ homoJenlik olaral< aıığşılmaınalıdrr. IğpitaJizmi aşmaJn önilne koymuş her tiiİlü politlk
Jıaratımın özrıesıyle yan ys,na gelebilecek yiir'uşrebilecek bıİ pratlkt,.? ç8Jışrna,m]z.

Bu iiilkedeki verü probleEılerle ükumırzu sm-lrır tutmasa,k d6 elbette yaşadrğmlz yerln ijısaİıı,
kaJaJıflu, depremi asü prob]em a.lanlarımızdır. Bu öz5çiıl problem]erin svrense] soruİı_laİl,a gerilİmıerlne
ve üşkileıine ışü tutmak da önem_li ve geTeklldh. Üsteuı xaba brr yurtseverüğe sü§t]rüm§ politik
göylem.lerin kafasıİu suJnm üzerlne çüartmak başka nası] ol"abi_ur tl!. .

Evet, bıİ çsvre ha.reketi yaİatmaıEa deıdlmiz; onun fldeleriİü yetlştlİiyoruz! KendiTnl.€ bu topreklAndaıI
özellİİle seçbileceğİnlz biİ referans olaıat; kendjJğnden doFluş Berga,ma'da,ki ç€rreci-b€Jk haJoketİİü aa|
gösterebiliİlz.

Ye!e] çabaJar, Dofu Akdenjz Çgvrecİeü, sos A}denjz, Ağaçkaİaıı çewesi glbl çevreler de blr ç6we hasoketi yaİaüna
iddtasDda.n uzat]aşmış duııındılaı,; A,na bütiJl bu 88Jıdü]arımız yapay biı ayrışma-faJtlı]Aşma Jraİ4tDr} 8,m8aıyl,a
8cyıerımiş şe5del değ]i biırkl§ bu çahşmarıın ıen€ıni, ükunu şeklıIendlren b€slerıme d9mnr.lanmlzdu,. Ancs,k doreniı
8ı-ıJrunu bir yerlere taşuna}, 6ibİ de bir niyetimlz yok! Ne de olsa ta§un8 suyla değımon dön:nez.

Bu6iın içrnden ğeçtlğimlz koşullaJcla hem açı,ı.ı6, y6ksulluIle mücadele etmek; hem de tokluİ lçln e6emeDlerİn
daüattığ ta,lan porüikalarırıı "göğslımiizde yumuşot€xa.k" Ieİtetsleı gelişiiımek; otasl dlrcnç merkezlerlııı klmıldatm^k,
kaplta.lİzm kaJşltı refleksler yaratmalr, bu konuda politü öznele! örgiıtlemek, ütetmek, düşünmek ödevımtz v6
sorumluluğımuzdur.

U}k6 gençliğnin de içtnde olduğu geniş blr halk kltıeBl bu€i.in kaFitaıjst iiletln blçimt]cjn somut poutiİalaİ§rla
biP yok8ulaştEma dalgası içinde pPol€terleşmekte, polıtlkleşmoktedİr. Bu pro]eterleşme ve potitlhıeşme sütrecl tek
b8şına, biztm gİbı, borç po]İtik9lAr,ıyla iİlasa 8i.i|r(ülenmiş, 8ömiırgelğştirjrmiş, azgelişmiş iiüel8re ma}ısu8 değldjİ
aJoa bu iiİkelel 8orunu datra caİr yaİıcl yaşaİnaJdadırlar. Çiitİı}ü ciddi vs Tatışi btİ krlit8,listleştır m6 ğiiİeclnden
geçırlJİnektedirleı. Tarım aJanındaİt enerJ1 8ektöritre, €ğtiİnden gağlga her tüİ]ü aıan plyasaJaştırİmgİtadf. Egomen
otorİter surasetin uygulaınalaııyl,a en 6eniş balk kos,|İnıerl bu siifeçten örgiitstiz, ideoloJl8iz, polıtikasız 6eç|rilm€kt€,
bir ha]§rie kenü hallerlne bıra.kı]mr.ktadrr. Ama bu, muht€mel suç odAklAPıyl9 illşkilori 6özstlen6rek vB denet].gneP€k
bir kendı haline bua.kmadıI.

Egemen siJrasetlrı öni]nü tü8masuİar d4 ne Jrepa.r}exsa Jı8psın]aİ gİbı8inden gen§ bıİ tanım araıığrnda halk
poılti}ıeştirilmektediİ. Ancs.k bu poutlkıoşme, ükımda 8§ra"sa} 1kttıaİın uygu]analaJıİıı topyekiiürr reddedgnıerıJt
a,rzu]adrğ blİ politüleşme desldlr. Bu kendinl çiirtİne şekllnde açığa çüa,ran blr politlkleşmedjİ. .A4hğa çözij]m
bu]8.maüan anne]er, babalax, çocu}laı ya fuhuş ya alkole ya hJrsı?hğa iti]mektedir. Y8.ni toplumsal 8ınıflrlın çoziiıüşu

a T a.bı8.kl, etü ve hatta dins61 göriıni]İnü olan politi}leşme 8tıİeçlerl yaJatmaİt8dıİ.
Yaşadğmız bıııca 8orurra karşn kaça.€İ, gıdecek bıİ yer araIDyoruz. oniimiizde

duı.an Nuh,ım Gemi§l'ne bİJımeyece€ız; yırıe aya}larlmız yeıyiiztine ba.sa,ca.k, aşkm
ytıziiüİIü kıJrınc8ya dek savaşacağz; kendiYnl,]6, savaşlı, aç]ı}],a, klyıml8İta, kaİuaJnlallA
susuzlu}ıa... Bu doğıııtuda üke çapında gİaı:ttığm:z bu 1lk 8ayr, bıze yent sonığüı.ıluİ]aJ
ve ödevler ytıü]wor. Kendlmizİ yeniden ü.retmğ oıaIuğ sağayaıı bu sayıyı uzun,
yorucu ve keJrlİli bll siireçt€ hazırla,d]k. T€mbellik vo mi8kiİüiğmlzle yüzleştik.
Yok8uluhıJx bın blr tuıliisünü yaşad:k. DergM üç aylık perlyotla çüaİma kaİa^rl,
zor ve uzrın btr kenaıirü örgiitleme heden çizdi bize. DergıJl bAğ]rm yok8u]tuğundaJl
kuİtarmak lçin elimizden gelüğnce yoksun_lu"klaİnıza ve yoksu]]uİ]a!ım]z& temas
ettik. In8anı y8şam8ya 8evk eden her türıü 1nsan etkjnliğylo buluşma 5ayıeti,nı"
blzi okwarı herkes€ bu 8Jı]s.mda blr ısl]İtır. §o8ılmızi duJnıİablldlğ'lmt" horkesln 8e8iIü
duymak istıyonız. IKSIBlnüd sokağB saJryoruz. IKgIa,tn koku8ımu ala.n, rengİİü gören,
8egırü duJran, tadna v8Ja.n v6 dokıınarr hoı şğye göğsüümtizdon dilşen bir kaİarıflI
verıyoruz, derken kaıani] eiden ele... coşku ve umut ek8ü bu,ekmaluı bizı, iJrl
okııma.lar...
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imdi §ava ma Zama
'1999 ylı sonlannda, gündemdeki

en önemli tartışma]ardan bırü
"milenyum 2000 yhnda mı başlayacnk.
2O01 yılında mı" sorusuydu.
Egemenlerin "müreffeh bjnyl'
göndermelerüyle Süs|enen milenyum,
mitoIojideki anlamıyla bize
armageddon, yani 'son büyı]k savaş"ı
anımsatlyordu bir yandan. Medyaya
degil mitoloJiye bağlı kalmak gerekirse,
armageddonun ardından başlayacaktı
mi]enyum. Derken 2O0O mi 2001 mi
bilinmez. milenyuma adım attık. Çağın
en büyük simgelerinden biri olan
Dünya Ticaret Merkezi gözıerimizin
önünde çokerken. Amerika bir yandan
ıkiz kulelerın enkazından gökyüzüne
uzanacak ışık kulelerinin projesiyle.
bir yandan da az önce bahsedilen ve
kulelerin çökü5üyle başlayan
armageddonun nerede devam
edeceğlyle ilgileniyordu.

Hiçkimse taraflndan

polıtikalarına yönelen bir tepkinan
yanslmasıydı. Kendi topraklannda hiç
savaş görmeyen 21 .},y. Amerjkalllarl
elbette müteessir oldular ve bu
saIdIrıya Verilecek her türlü cevabl
büyük bir hevesle beklemeye
koyuldular. Dünyanın jandarma
komutanlığı rolünü her Zaman
taşırİraya alışmış olan Amerika, kendi
"karargah"ında karştIaştığl tepkiye
cevap VermeKe gecikmedi.
Afganistan'da yaşayan hemen herkes,
belki o güne kadar fotograflnı bile
görmedikİeri ikiz kulelerin saldırıya
uğramış olmasının bedelini kendi
topraklanna yağan bombalarla (Ve

mayın tarlalarına atılan kraker
kolileriyle) ödedi,

Amerıka. operasyonu. kendi tayın
ettiği bir slyasal ildidara terkederek (|)

operasyonun ilk adımını tamamladı ı
derken qöZ]erimjZ bu sefer Fjlistin
topraklar]na çevrildi. Eylül 2001'de
ikız kulelere yönelen saldın nasıl sonsuz
özgürlük operasyonunu başlath ise.
yine Eylül 20O0'de Ariel Şaron'un El
Aksa Mescıdl'ne yaptığı zıyaret. ikinci
jntifada hareketini başlattı Filistin
topraklannda. Banş görüşmeleri.
ate§kes p]anlan derken bir anda Filistin
tOprakıannın tamamlnı lşgal etmiŞ,
toplu mezarlar kazmaya başlamış bir
lsrail çıktı kaşımıza. Bu operasyonun
Afganistan'da başlayan operasyonun
bir devamı olma§, Şaron'un üshj kapah
bile o]sa Amerka'nln desteğini almüş
olmasündan anlaşılyor. 11 EylüI

lsrail'in o topraklarda asla Varolmaslnl
istemiyen Fi|istinliler. Böylesine zıt iki
polit'kay birarada banndıran
toprak]arda. fanatik olmayan bir
düşüncenin \€r olabilecegini düşünmek
güç. Nihayetinde. 4.8 milyon lsraiıIi
Yahudi, 4,5 milyon Filistinlıyi

{bunlardan 1 .2 mi|yonu ikinci slnıf
lsrail Vatandaşı) daimi oIarak
boyunduruk altında tut?maz. Bunu
sürdürurse IsraiI'in kendi demokasısl
Ve ahlakı olarak kendine saygüsı
teh!ikeye düşeı Filistinlilerin ise
lsraillileri denıze dökecek ne gücü.
ne de uluslararası desteği mevcut,
Bütün bu çelişkiler arasında
Afganistan'da başladığı operasyonun
bjr başka ucunu lrak üzerinde
sürdürmrye nıyetenen Amenka. hem
lSrail'i açlkça destekleyip bu
operasyonda ihtıyaç duyacağl Arap

noKaya çekmek istemıyor. Amerika,
içinde bulunduğu bu paradoksal
durumu kendi lehine çevirme gayretjni
göstermeKe gecikmedi. Bölgedeki
devletlerle yapılan görüşmelerde Israil
üzerindeki ikna gücünü hatır,latan
Amerika, bu gücü kullanma vaadi
karşıhğında muhtemel bir lrak
operaşyonunda bu ülkelerden destek
5özü almaya çalışlyor.

Bu yoğun karmaşa ortamında
hangi tarafta olduğunu belli eden
AmenkaYa kaşı, taraf olup olmadığını
belli etmeKen dahi çekinen Avrupa
B!rliği üyesi ülkeler. çekimser
açlklamalarla yetjn|p tüm olan biteni
ka§üdan jzliyorlar. Birleşmiş Milletler
ise bölgeye gözlemci göndererek
sadece daha yakn plan bir 'iz|ence y
tercih ettiğini belirtiyor adeta.

İsrail on emri dar yorumIayıp
komşularıyla iyi geçinmeyegörsün,
tanh, belki ilk defa boylesine üzerine
basa basa savag kaşı olmayı
emrediyor bize.

sahiplenilmeyen '1 1 Eylül saldınsı,

şüpnsız oir =san*syon- eyıemı ciegıı,
onyıllardır süren Amerikan ]

r,a i
-*

*. desteğini riske atrnak. hem de. İ- -
- Ortadogu'daki Varllğtnın garantön]

olan ]srai]'le ilişkilerinİ daha geri birsonraslnda "miSilIeme" kavramü
yepyeni anlamlara büründü Ve artık
gerekçe "terör" olduğu sürece her
türIü tepki meşru kabul ediliyor. Aynı
günlerde stratejık ortağı lsrail'le yeni
bir anlaşma imzalamış OIan Türkiye,
kendi "terorist-lerini Avrupala
tantmaya çzhşlrken zaten lsrail karşltl
bir hJtum taknamazdı. nrtekim Avnıpa
ülkelerınin tepkilerini yakından
gözlemIeyüp Türkıye taranndan
gösterilecek tepkinin haddini
belir]emeye çahŞan dış pOlıtika'
uzmanları. Başbakanın lsrail'i
'soykırım"la suçlamasını yanlış bulup

kısa zamanda düzeltilmesini
Sağladllar, Kendi topraklarlnda ölen
her askeri iÇin ağlt yakan Türkiye.
Filistin toprak]arında öldürü]en
subayını ikı gün içinde unutmu$u
bile.

FiliStin topraklan ise, asla
bitmeyecek gibi görünen bir
çatŞmaya sahne o]uyoı Bir yandan
kendine nihai hedef olarak
Filistinlilerin tamamlnl topraklarından
sürmryü seçmiş olan lsrail, öte yandan
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Don Kişot'lar Akkuyu'ya Karşı
anti-nükleer hikayelef
yazan-derleyen: Aİif Künar
Tti,İkiye Elektrik Mühendisleri odası Ya}Tılan, Nisan 2oo2
aı<ı<tıyu, arxuyu Şenıııeri, Nükleer r.alşütı Pdfornılar, ıııkıeer xarşıtı Kongreleı
Dünya Dosılan Demeğ. Aloma KaIşı Türkçe Rock, Nuklecr sanırallere KaIşı
GuÇ Bfliği Plarİormu. UıopyalaI ıoplanı|lan. Çemobil, Ikiıeui, rizlerce eylem.
maİüeme. pancl, loplann. sergi. mitırıg, konser, bildfi, afiş, İoze|, kitap, tV-
radyo progarrılan, gazete-dergi yazılan, uzun-ıehlikeli, otobüs yolculuklan,
kilometrelerce ileri-geri yüruyerİer, bisiklelle, şarffelle, kayükla, oıostopla
Akl W yokuluklan, Yeşil EV, Aloma Ka§l EV, TMOBB.EMo, Bu}Ukeceli ÇelTe
Deİrüeği, cdeenpeace, sos Akdeniz, DAÇE. referandurn. yerel seçrn, Ağaçkaı(an
derg§i, Akkuw postası, Git DerEiısi, Yeni Yaşam, Tırtıl; Iksiİ Dergisi, Çevre
Gazeıesi, "aznarülal", "uzmarılal",'dönek' beledjye başkanlan, görevden
alırıanlaI, §ten a},rülrnak zorunda kalafllaİ, akkuyu'da ay4arca yaşayarılaı
partiler. demekleı kavgalaİ. küskünlükleı dedikodulaı a}Tlma]aı dostluk]aİ,
birliklelikler, değerlendiİme toplant an, ıaftışmalal, Hayal Molel akşarrı]an,
şalkılğ rakdaİ, balıklar, u}4Qjsuz geceIeı sıcaklal, Siwisinekler, bjtmek nil€nmek
bilrneyen teleforılaİ, fakslar yaz§malaİ, solclılaİ, sağcı]aİ, anaİşistler, yeşilleı
ekolojistleı sos}€lislleı feministler, çewecileı sos}al demokratlaİ, milliyelçileı
şortlulaİ, uam saçlİaİ, başöntilüer, köylüeı balükçılal, Bo,t]kecelileı Sinoplular,
Bergarrüalülar, L]knynaİbf, sarıalqbr, }"nİhl. milletvekille,İi, nükleerci muhtğısleI,
"zerırıe kııkl billimadarrülan". 'mamalal", 'Beyaz EneİJi operasyonu', acı,tatlı
tülrn an aİ, çile, sevinç Ve daha birçok güZeyçiİkin insan,mekan-olay bu uafı
hikayede yer aldü,.....

Meraklı
Nilay Yılrnaz
Bu ya},nlan
2ooı cocuk Edebiyatı Roman yanşması Üçuncüux ooüü.
Merakl Ve t \^§uk dosı iki somondüjİ. Mcaklü herşe}r merak edip
alaşnma}ı sever. süekli sorulaİ sorarak gerçegı ögrervne, Zor
olarn başaİma gayreti içndedür. L.\^§uk ise daha çok başkalannjn
p€şinden gtme},ı tercih eder somonlar kendilerini nefes kesici
biı aeııj^/enin içinde bultııtaı. Nehirde başhyarl fu raşarn seriiryer{en
okyanusta de\arn eder. Bu süeçte }umurtlamak için tekaİ
doğduklan neİrc dö ne savaşlnl Veren somonlann yolculuklan,
kal§ılanna Çıkan bir çok çewe sonünu wzünden üetülikeye girer.
Kıtap, Çewe dosılanndan. nehİleri Ve denizleri kiİleten fabrika
atık]anndan, baraİaldan. duyaİsız insadardan Ve su yaşaİnrrın
büttln burılaİdan nas eıkilendiğinden bahsediyor, Yaşaİn zinciri,
ekolojik denge Ve efsanelerden bahseden kitün sonunda biİ de
Tiirkiye gerçek]erini anlatan sa}6al çewe rr gilerine yer Veİilrniş,
çoQüklaİ çewe haİeketine davet edilrniş.

Kaos GL Külıür Merkezi;
eşcirısellerin biİ araya gelerek manrz b "akıldıklan aynmoğa karşı

mücadele ederek özgüİleşmek amacı}4a klırulmuş;
eşcinsellerin kıfiuluşurıun heteroseksüellleri de özgürleştiİeceği fkini şiaİ
edirırn§ politik biİ grup oları Kaos GL tarafrıdan 2ooo }dında }urulmuştıll.

Ankara'da filrn gösıerinüleri. seminerler Ve toplant aİla etknlik gösleren
Kaos GL Külltir Merkezi, 'pastane işlettikleri' gerekçesiyle şubat 20o2'de

l€paİlıTuş Ve Çanl€}a Be|ediyesirıe yaptkhn baş\uru üzeİine telaar aÇlİrüışffi.
2o-2l Nisan 20o2'de Ankaİa'da yap an

Tükiye Eşcinse erinin 8. Buluşmast'na eV sahipliği yapan ı..aos GL !|nübu,
homofobik olrna)2n heİkes€ kap anrm aqk olduğurıu soylüyor.

Kaos GL Dergisinin son sa),ısınürı kapağırıda orılaİırı da söyledikleri gibi
,çay bahane"... gönü muhabbel isler,

sohnik sok. ,t8,/8 xızlay,/^nkara TelFax: 3 | 2 4l8 87 75 \r1A,\,,/.lQosg.com

TuRKtYEtl EşciNsELLER|N 8, BULUŞMAsl

Myc Korşı
Msıl lılııcodc|aZ

Bohoronkoro
20 2l Nison 2m2
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Marx'ın Ekolojisi
materyalizm Ve doğa

John Bellamy_Fosteİ
Çewen: Ercüment ozkaya

Epos Yayncdık, 20ol
John Bellarny Fosıer'e göre, "Man'ın €t§üncesi derinden daİıa doğrusu sBterrıarik biçimde
ekolojiktir Bu ekoloji perspeKifi ise, Marx'ırü tarih biliminden kaynaklanmaktadr." Çünkü
Maİx'n loplum Ve doğa analizi, bütıi,rı§övde ya da metabolizrna kavrarrılanyla arılam

kazaru. Marx Kapiıal'de toplumu biİ bünirı, bil göVde, emek süecini ise, "irısan ile doğa
arasrıdaki biİ süeç, insann doğa},la e},lerrıleri anoğİ}4a laıİdttğu, denetlediği, düzerıledgi
metabolik bir il§ki olardk tarüırrüam§tıİ, Fakat Marx'a göre, l9. }y kapitalizİninin zorunlu

bir sonuclr olarak ortaya çıkan doğa-insan bölünmesi,
metabolizrnada "onanlamaz biİ yanlrna' açm§tıİ.
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i Daha önce hükümettarafından
Dölaman ve Barhn'da yapılması
planlanan ancak yöre halklannln tepkileri
dolayısıyla Samsun'a kaydırılan Mobil
santralün inşasına başİanıldl.

Hükümetin Samsun'un Tekkekoy
ilçesinde, yörenın eleKrik ihtiyacını
karştlamak için her biri 1ooMw'llk 2
adet mobil santral kurulma5ına
ilişkin karan Samsun'da büyük
tepki yarattı. Çakmak Mobil
EleKrik (yüzergezer) Santrah adı
altında. usullere aykrt olarak
Tekkeköy ilçesinde baş]anan jn§aat

çalışmalan gösteriyor kı santraI
Samsun'da kalıcı- GeneIlikle
olağanüstü ha]Ierde geçici eneai
problemlerini gldermek için
geliştirilmiş. en küçüğü ]0 en
büyüğü 130 Mw gücünde Ve 6
nolu fue1-oi1 tüketen mobiI
santraller çevreye yaydığı yakıt
dolayıslyla çewe Ve İnsan sağhğınl
tehdüt ettjği gerekÇesiyle çokça
eleştirilıyor. Söz konusu inşaat
Samsun'un su ihtiyacını karşılayan barqja
3 km. öZellikleri dolayısıyla uluslararası

çevre literatürüne giren Hacı Osman
Koruluğu ormanına 2 km mesafede
bulunuyor Ustelik yöre halklnın e]eKrik
ihtiyacl şiarıyla yapımına başlanılan
"mobil" 

santral ınşaatı, nıtelığı gereğı
eve yerleŞecek. üstelik Çarşamba Ve

Bafra ilÇelerinde bulunan 4 hjdroeıeldrik
santrale (HES) de komŞu o]acak.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ve
Samsun Spor Eğitim ve Tanıtma VaKı
raporlarlna göre;

- Herbiri ]O0 N/W'lık mobii santralde
üretim için harcanacak yakıt, günde
orta]ama 500 ton 6 nolu fuel-oil.

- TJpraş Raflner,lerjnln ürehlğl
sozkonusu yakıt. 7o 3 - 4 arasında kükürt
içermekte,

- Yasal sınır m''te 17OO mg. olmasına
rağmen bu gazln içerjsindeki
kükürtdiOksit gaZln miKa11 m''te 5.950
mg. lle 8.500 mg,, azotokslt gazl ]se

mevzuata göre 8O0 mg/m' olması
gerekirken m'te 3.300 mg'dır. Bu da

çıkacak egzoz gazlnda yasal olarak
nüsaade edılen emisyor değerlerınin

çok üZerınde sülfüldioksit Ve azotokit
gaZ]arl demeKir.

T^^l.m h.^. ^1,, mil/i..l ...l-t^

dediler, N/uhtar]ar kabul etmeyince de
koyunlarü belediye dağıttl. "

saVunma5ında.

Olanlar kaşısında Çevre Bakanl Fevzi
A}tekin bir hükümet mensubundan
bekIenmeyenj yaptı ve halkı, santralj
protesto etmeye çağlrdl. Samsun 19
Mayıs Unvı Bilim Konseyi'nin insan]n ve

doğanln büyük zarar qöreceği
yönündeki raporuna binaen harekete
geçen Samsun Barosuysa, Bölge
ldare Mahl(emesi'ne yürütmenln
durduruIması Ve karann iptali

'stemiyle 
dava a$ı. Bir grup DYP

Samsun milletvekili ise Ene11'i Bakanlğı
ve yer gösteren yetkjIi TDAŞ aleyhine
Danı$ay'da dava apcağını duyurdu.
Santralin çevreye köttj etkilerini iFren
ekleri de doşyaya ek]eyeceklerini

-Samsunlunun pırasayı. lahanayı
Mersin'den. Adana'dan yemesini
jstem'yoruz. santral bil başka yere
kaydırılsın" ifadeleriyle nasıl bir çelişki
ıçerinde olduklarının. İim ülkenln
milletvekili değil de sadece Samsun'un
vekilleri olduklarını farkında değiller...

Öte yandan '] 1-']3 Mart tarihlerinde
lQradeniz Ulusal Siül Toplum Kuru|uşlan
Ve EM0 Samsun Şubesi öncülüğünde
B0 siültoplum örgütti "Çewe birlılde|iği'
adt albnda onbinlerin kahldığl mitingle
tepkisini,:'Zehir kusan santraller
istemiyoruz" , " Zehir santraline hayr"
Sloganlarlyla dile getirdi. Ve yine 16
marttak mitingle 25 bin kişinin
katühmlyla taIeplerinin arkalannda
olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Buna karşın yörede alternatif eneii
kaynaklarıyla enel-li üretilebileceğinI
söyleyen. inşaat mühendisi Metin

Çokan'da ilkı 1932 ylında olmak üzere
dünyada. dalgaıarın gücünden eleKrik
elde etme yöntemlyle 263 patent
alındığını ve Avrupa Patent Of]si'nde
aldığl patentinin konusu olan Karadeniz
dalga enedisinden yararlanarak elektrik
üretilmesiyle iIgili yaptğı çalışmayı şoyle
anlattl : " DalgaIarın hidromekanik gücü,
Arşimet prensipleri Ve günümüz
teknolojisi hidroliktechizatlarla. hidrolik
pompa, vatfler, akım ve basınç
düZenİeyici techiZat]a röleler kullanllarak

SAMSUN,DAarIIrBIL
PRoTESTo
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Samsun Spor Eğitim Ve Tantrna Vakfi
başkanı Sadi Subaşı, bolgede eneli açığı
olmad]ğı iddiastyla yapllmasına karar
verilen Mavi Akm prolesine dikkat
çekiyoı Qwe Bakant Fszi Aytekjn mobil
santra]leri çevreye etkisi dolayslyla
doğrudan ele$irıyor. Milletvekili Vedat

Çınaroğlu ise Sağlık Bakanlığı'ndan
gerekli iZnin a]ınmadığı gerekçesjy]e
inşaata karşı. Devlet Bakanı Edip Safter
ise santralln kapa]ı devre ça|lşacağı Ve

çevreye klmyasal atık Vermeyeceği
iddiaslyla santralln yapımını üstIenen
AKSA Elektrik A.Ş. gene] müdüni Serdar
Nisli'ye destek oluyor. Tüm bunların
yanında Samsun Valisi Muammer'Güler,
idari amir olmasl dolay]s]yla hükümet
kararIarını uygulamak zorunda oIduğu
iddiasry4a tekyolun yargı olduğuna dikkat

çek'yor. Oysa biz Bergama davasından
billyoruz ki mahkeme kararları, bu
karann uygulaycıs| olan hükümetin
kararı görmezden gelmenin ötesinde
açlk beyanat]a karşı çüKığı bir Şey.

AKSA Eneli A. Ş. yöre halkına
bayram öncest sevabına (l) dağfacağI
koyunları ön plana çıkartırken, temasa
geçt'ği 61 muhtarın iradesi muhtar
Kazım Tevkin'ın sözlerinde şekilleniyor.
"Halkmızn karşıçıkhğına biz de kaşyz.
Çevreye zararlı santral kurulmas|nı
istemıyoruz. Onun için koyunları kabul
etrnedik." Firma ise bu durumda dağühmü



'da son durum
Raporu'nun Değerlendirilmesi
Raporu'nu gerekçe göstererek 14
Aralık 20O,! yhnda yeniden
mahkemeye başwrdu. Izmir 3.
Idare Mahkemesi bu defa

sonuçlanıncaya
yürütülmesinin
2577 sayılı lda

kada r
durduru mas na

ri
Kanunu 'nun 27

başvurup haklı bularak 10
Ocak 2002'de, dava

oybirliğiyle karar verildi."
Başbakanlık suç lşledl.

sonuÇlanlncaya kadar
Sağlık Bakanlığı'nın
verdiği bir yıllık deneme
izni için 'yürütmenin
durduruIması'na
oybirliğiy|e hükmetti.
kararın'derslerle dolu'

Mahke me kararln n aç kland
sun izm r Baro su Baş

M
kan N

ozkan amaçlarln ln ahkeme
karar|annın uygulanması olduğu
belirterek şöyle demişti: "once
Çevre
lzmir

Bakanl ğı nln ş etme
dare Mahkeme5 'nce

gerekçesi ise 27 Şubat
_, Jğ 2OO2'deaçıklandı.
' ' Mahkeme. kararında

şirkeün altn ür€timi iminde huliıj(a
aykınlık bulunduğunu belirterek
şunlara dikkat çekti: "Bergama,
Ovacık ve Çamköyleri civannda
bulunan altın madeninin doğrudan
veya çewenin bozulması ile dolaylı
olarak insan yaşamınl etkileyeceği
kesin olan siyanür liçi (indirgeme)
yöntemiyle işletilmesine izin
verilmesi yolundaki işlem kamu
yaranna aykırı bulunarak
kesinleşmiş yargı kararıyla iptal
edilmiş iken, işleüci şirkeün tesiste
bazı ilave yatırlmlar yaparak ek
önlem|er aIdığından bahisle
'siyanürle altın arama yöntemi'ni
yeniden tartışmaya açarak dava|ı
idareye başwrması üzerine,
konunun yeniden gündeme
getirilerek ve TUBITAK tarafindan
firmaca alınan önlemlerle risklerin
ihmal edilebilir bowüara indirildiği
yolunda düzenlenen rapor da esas
a|ınarak, siyanür liçi yöntemiyle
işletilecek olan alün madenine bir
yl süreli deneme izni verilmesi
yolundaki dava konusu işlem
kesinleşmiş yargı kararının
uygulamada değiştirilmesi sonucu
ortaya çıkmtştır ki, bu durumun
hukuk devleti ilkesiyle
bağdaşmadığı açıktır."

ortada kc§ln kaıar var.
Mahkeme, siyanürlü yöntemle

altın madenciliği konusunda
kesinleşmiş Danlştay ve lzmir 1 .

Idare Mahkemesi kararlan
buIunduğunu da anımsatarak,
kararda şöyle dedi: Açık|anan
nedenler|e hukuka ayhn bulunan
ve uygulanmasl halinde giderilmesi
güç zararlara §ebebiyet verecek
nite|ikte olan dava konusu işlemin
teminat aramaksızın dava

6

edilmiş Ve Danışta/ca onanara

JJ-. kesinleşmiştir. Ancak Başbaka

,Ğ yasadışı ve konusu suç teşkil ed
bir talimatla kesinleşen yargı
kararını çiğnemiş ve maden
sahasının faaliyete geçmesini'Bakanıı. Kuruıu 'B3n

ınahkcınc kaİan dınl3ınem. Ben
hukuk dcYlgtı değılın. üyınan.'
deııc; bcn bur.da bl. avuk t
olaralı, lO lnldıı Bergamalı
köylülertn ayuk thğını yapan
avukıt olaıah, yaşlr, blr kGnara
çekllıncyc başıaınış bır avuk t
olaıık; ırtık 'Anayasamız. csza
ye3amız, 3uç, tazmlnat, Avrupa'
dlycrneın, §u§arrm. Artık...
,u§anm. Onu. arhk kiiytülef bllir,
fadınlaı btllr, hılk blllr." §enih
ozAY

İzmir 3. İ<tare Mahkemesi, Sağlık
Bakanlığı tarafindan Normandy
Madencilik A.Ş.!e (eski Eurogold)
tan|nan bir yılhk deneme üretimi
izni için 'yürütmeyi durdurma"
karan verdi. Mahkemenin 'Yargı
kararlanna rağmen verilen izin
hukuk devleü kurallanna aykrndır"
dediği ı€rara gör€, şirketin 30 gün
içinde, 'deneme" adı a|tnda yapüğı
altın üretimini durdurması
gerekiyordu.

Bııp daYı ıçınıştı.
İzmir Barosu, 22 Aralık 200o'de

Sağlık Bakanlığı'nın Gayrisıhhi
Müessese|er Yönetmeliği l 1.
maddesine dayanarak şirkete
Verdiği bir yıilık deneme üretimi
iznine karşı, Izmir 3. ldare
Mahkemesi'nde dava açmışü. ldare
Mahlcmesi önce Başbakanlık
tarafından hazırlatıIan TUBITAK
raporuna clayanarak yürütmeyi
durdurmaya gerek görmemişü.

Ardından baro, Başbakanhk
Müsteşartıgı tarafrndan DoI«.ız ğlül
Universitesi Çewe Mühendistiği
Bölümü'ne hazırlatılan'TUBITAK

istemiştir. son olarak Baş
yasa
Sağlı

d a
k

veiilen deneme izninin yürü
durdurulmuştur. Bu durumda
geİ 3o gtin İçinde bu izne daya
olarak yapılan altın üretimi
durdurulmal ıdır B ı{
sağl ık Bakanl ığı ve
başvuruda
hukulııın ü

bu unduk Amaclm
stiinlüğü ilkesinln

geürilmesidir."
TÜBiTAK'tamam" dedi diye

Başbakanlık devlet l0rumlanna
verebilirsiniz dediği için, Sağlık
Bakanlığı Bergama altn maden
1 yllk işletme deneme izni
idi. Işte.bu işlem. aleyhine açı|a
davada lzmir 3. Idare
Mahkemesinin 2001/401 esas
ile yürütmenin durdurulması

söy|emesi...
Bu kararı hukuken açıkla

ge
bu

rekirse; Izmir Barosunun
davada; "Danüştayın kesinleş

kararının varhğı sonrası çewe
tedbirlerinı a|dlkları. ek önlem|
aldıklan risk faktörlerinini ortad
kaldırdıklannı, üstün çewe
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teknolojısi ile hazırladıklanndan
bahis|e Başbakanlığa başVurmaıan
üzerine. limit|erin a|tna inildiği, en'uygun tekno|oji düzeyi yaratıldığı.
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
iktisadi faaliyet olarak, uygunluk
ve yararlılık karan ÖngÖren ekim
l999 Tübitak raporu ahnarak,
akabinde buna dayalı l yıl süreli
deneme izni Verildiğinin anlaşıldığı,
Danıştayın 6. Dairesince altın
madenciliğinde kullanılan siyanür
Ve ağlr meta|lerin çewe ve insan
sağlığı açısından olumsuz risk
taşıdığı. zehrin toprağa ve suya ve
havaya kanşıp zararlı olduğu, aük
bar4jlanndan oIuşabilecek
sızınhlarla su l€ynaklanna ulaşma
olasılığı bulunduğu, flora ve
faunanın bozulma tehdidi altında
kaldığırıün anlaşıldığı, insan yaşamını
etkileyeceği kesin o|an siyanür liçi
yöntemi ile alhn madeni işletnesine
izin işleminde kamu yaranna
uygunluk bulunmadığından iptal
karan verildiğini, 1. derece deprem
kuşağında bulunmak, erozyon
potansiyeli varlığı , ph değerinin
yağışlardan etkiıenirli|iği ve en
tehlikeli HcN gazına dönüşeceği,
olası etkilerin 20-50 yl sürebi|regi,
yöntemin yine eskisi gibi siyanür
liçi yöntemi olduğu belirtilerek...

Bu risklerin de alınacak
önlemlerle giderileceği yolunda bir
sonuca ulaşmak mÜmkÜn değildir
ve de 20 -50 yl gibi sürede
insanlan huzursuz ve tedirgin eden
bir yaşam sürme zorunda bırakması
kabul edilebilir olmayan bir risk
unsuru olduğu açıktır" dedi.

Öte yandan Başbat<anhğın talebi
üzerine D.E
Üniversitesi Çevre
Mühendisliği
bölümünün l6
öğretim üyesinin
hazırladığı Ekim
2000 tarihli
raporda'ahnan
ilave tedbirlerle
riskler ortadan
kaIdınlmıştır"
ifadesini
gerekürecek bir
çalışmanın söz
konusu olmadığının
belirtildiği
görülmüştür,
denildikten sonra

5 ıYAN U RcU

"DAVA KoNUsU iŞLEM
KESINLEşMIş YAR§I I{ARARININ
IJYGULAMADA DEG!ŞTIRILMESI
SONUCUNU ORTAYA ÇIKARMIŞTIR
KI, BU DURUMUN HUKUK
DEVLETI ILKESI ILE
BAĞDAşMADIĞI AçIKrlR.
IŞLEMDE HUKUKA IJYARLIK
BULUNMAMAKrADıR. DAVA
SoNUçLANINcAYA lqDAR
TEMINAT ARANMAXSIZIN
ınjnürüı.ıvıEsiııiıı
DURDURULMASINA KARAR
VERİLMişTiR." denilmişür.

söz bıttt!
Hukukçulann ve İzmir

Barosunun mahkemelerin verdiği
kararIann uygulanmaslna yönelik
talepleri, hükümetın 2 Nisan
2OO2' de alelacele topIanarak
şirkeün faaliyetlerine devam etnesi
yönünde aldığl sözlü kararla hiçe
sayldı.

Sağlık Bakanlığının Verdiği
işletme izninin, mahkeme
sonuçlanlncaya l€dar, yürütnesinin
durdurulmasına yönelik mahkeme
karannın uygulanması gereken son
gün olan 27 Mart?O0?'de
Bergamalı köylüler, Boğaz
Köprüsünü tafi ğe kapatarak'yetti
gari, hükümet mahkeme l€rarlannı
uygula" dedi. Aynl saatlerde
Bergama'daki altın madeninde
çahşan işçilerle soma'dan destek
amacüyla gelen Linyit lşletmeleri
işçileri "çewe çewe dediler, işsizleri
yediler, direne direne savaşacağız. "
diyerek mahkemenin verdiği karan
protesto ettiler. lşçilerin yapbğı
eylemin ardlndan Dev-Maden Sen
Genel Başkan Vekili Tayfun Cörgün

DoN

yaşanan bu geıişmelerle ilgili basın
açıklaması yaph: "Bergama'da altn
madenciliğiyle ilgili bugüne kadar
mahkeme kararlarının
uygulanmaması ve kilgede yaşayan
insanlann iradelerine saygı
gösterilmemesi ancak monarşi ya
da diktatörlüklerde rastlanabilir bir
yaklaşımdır. Yargı kararlarına
rağmen siyasilerin, Normandy
şirketinin deneme üretimine izin
vermesi, çahşan işçilerin haklı
çahşma isteklerinin ise sırf
kamuoyuna karşı propaganda
amacıyla sendikalaştırılması ve
işsizlik baskısı albndaki çaresiz
yurttaşlanmızın acılannın istisman
ayn ve yeni bir ayıptr. Uluslararası
tekel olan Normandy'nin
sözcülüğüne sownmuş malum
provokatörler; yöre halh ile ekmek
kaygısında olan işçilerin karşı
karşıya gelmesini zevkle
seyretmeye devam ediyorlar.'

saıdınlar sürüyorl
siyanürlü altın madeni

işletmeciliğine karşı mücade|e eden
Bergama köylülerinin sözcüsü
Oktay Konyar, l2 Nisan 2002
Thrihinde basın açıklaması yapmak
için iİn almak ainacıy|a gittiği Soma
Emniyet Müdürlüğünde "polise
karşı gelme" suçlamasıyla önce göz
altna allndl, daha sonra da a§am
saatlerinde çıkanldığı nöbetçi
mahkemece hjtuklanarak cezaeüne
konuldu.

Yaşanan bütün bu gelişme|er
karşısında anlıyoruz ki söylenecek
söz kalmadı! Sermaye sınıfinın
çıkarlan karşısında Bergama
halknın, maden işletmesindeki

işçiIerin Ve
yüzbinlerce zeytin

:. r j l' '; ağacın|n, havanın.
, i suyun, toprağın

çıkan ortaktır.
Hükümetler.
mahkeme
kararlannı
uygulamakta ayak
direseler de yine
onlann
tem5ilcisinin
dediği gibi
'demokrasılerde
çare tiikenmez"
mahkemede
kazandık. sokalıta
da l<azanınz|.
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felakeü olarak gördüler ve bayağı

Bugama olay, son günlnile,
yine eski gtincelkğne haııııştu.

Biz iIı Bagana harehılinin Innir
Barosu aıruhatlanndan senih

Oııy ru neıgna hwrekeli üı2ıiıı2
eninı bqıına sohbet ettik.

çalıştılaı Yörenin doktorları,
yazarken lmza kampanya s
Ima mIan camide hutbe
korkunç bir şeydi ve hakikatten
Küçükdere'deki mücadelede
Ca n Al{^.ırek i5imIi Çewe Bakanı
zeybn ağaçlannın varlığı Vs

İtıılrı Boıgaııı'dı §lyınür liçi
yöntemt$e ıltin çıkınlmı hikayesi,
t989 yılınıta Eczacıbaşı'nın 300
hgktafhk bıf §aheda ıltın arama
rufu ıtını, Avusrra$ı-Alman ortalüğ
olan Eurogold şlrkctlne
dcurstme§lyle b.şlaınış.
Yanılmıyoısam, yöre haIkının
ıdtck§lnln blr harcketo dönüşınesi
bu kıdar geıllert gltınlyor.
Bergıma'dald ııtın ye onun tern§iı
gttlğl l$ruınlara, değerIeıe karşı
dırgnış na§ıı başladı ve geli$i?
Krsacaşı, bugüne kıdar neler
yaşadık?

Senih Özay: Biz, henüz bu işe
bulaşmadan önce, Güney Afrika'daki
rlç rejimden l(açank 'yok yerine alhna

ile hemen reddetti bu Alman kö
TÜPRAX firmaslnln tatebini. Bir
kazanıldı. Işte, ondan sonra
Bergama'daki şey başlad!. Yani, "

bizim neden böyle oldu? Biz de
istemiyoruz. 0oo, siyanür Va
Tehlikeliymiş." oldu... Izmir'de
baro, mühendisler arasında

Vermeye karar verdiler. 650
Birsel Lemke bir de ben 652 kiş

davaydı. Yer seçimi yönünden,
yörenin, uygun olmadığını i

ediyorduk. Savunmamızı ya
hakk, çewe hakk, deprem

ddia
ama

zeytinler, frstk, çam, üzüm,
yeraltı sulan... itibarı ile yaplyord

çok girdik, maliyet arttı' denilerek, Türkiye'nin hukuk ve çewe
siyasetini müsait gören çok uluslu şirketler Ankara'ya gelip
başlamışlar izin operasyonlarına. Bunu bilmiyoruz. Hatta, bu
arada bir şeyi daha kaçırmışız: Kütahya'nın Dulkadir Köyti'ne
Aman r\rupp firması gelmiş, siyanürlü gümüş madenini dört yül

kadar çıkarmaya çalışmış, çekmiş gitmiş. Davalar mavalar,
Eübanklar... ondan da haberimiz yok Kimsenin yok. Çevrecilerin
yok, insan haklan örgütlerinin yok, bilmiyorum başbakanın var
mı?

Pcki, kenuoyunun bu kıdef blhıber oIınası neden
kıynıklınıyoı?

0 ürihlerde çewe hukuku, çewe hakkı, çowe mücadelesi bu
kadar yükek değildi ondan. Çünkü hatırlarsanız, yeni yeni
başlayan biryeşil hareket vardı. zaten, tiım çewe hareketleri
onunla başladı denebilir. Henüz onlar bilmiyorken, Bahkesir
Havnn Kü_çükdere'de iki bne attn dosyasının yürümeKe olduğu

"uyuldu. 
once, Bergamalılar sevindiler ahn çıkacak bdlgemizde,

çlcuklanmtr işe girecek diye. Hath, hilrayesini de şöyle anlaüym:
0 zaman biz lzmir Barosu'na bağh bir çewe komisyonunda

çevre harekeü avukat|an adını alıyorduk. Bizim grupla, ik
Renault aıaba dolusu avulat olarak Bergamala gitnişük Narlıca
Köyü'ne gittiğimizde, onlann bedava avukat olmaya, onlara
yardım etmeye istekli olduğumuzu söylememize rağmen
muhhrlar, birbirieriyle kim daha çok genci madende işe sokacak
diye yanş halinde olduklan için bize yü vermemişlerdi. Bunun
üzerine bir kelesinde, tek.başıma Burhaniyeye gittim.
Burhaniye'de Oren vardı. Oren'de bir lodtn yaşıyordu. Kadının
adı Birsel Lemke'ydi.

Durumu kadına anlattm. 0 da, 'deu, karşıdaki Hawanln
Küçükdere Köyu karşısl, o köye git, kardeşim seni götiirsün. 0
köylerle göruş'dedi. Ve ben köye gittim. Köyde bir mücadele
azmi vardı. Çerkes Ahmet diye bir de muhtarlan. 'Biz,
Bergamalılar gibi yapmayacağız abi" dedi ve bana vekaletname
verdiler. Biz, Bayan Birsel'le birlikte sıkı bir basın,medya
mücadelesi verdik. Yöredeki belediye başkanlannı etkiledik.
Farklı siyasi partilerden olmalanna rağmen, bunu bir çevre

Ama, özeüemek gerekirse, davayı sadece bir muhalif oya

lçnunlann sınınndaki eylemlerde ustalaştlar. Ki buna,
Sokattan
eylem lerle
Türiiye'de en fazla habere konu olan dosyadır, Bergama
TYilyonlarca para ile basında, işgal edilemeyecek kadar
aynımüştır Sonuçta Danıştay bir karar Vermiş ti Verdi
Izmir l. ldare Mahkemesi'nin karannı bozmak yönünde old

reddedildi. rürar kesinleşü, ne yapmak gerekiyordu?l
kesinleşmiş bir yargı karanna uymak gerekiyordu neden?
Anayasa'dan... Hangi maddeden? 'l38/4... Ne yuıyor 138/4
Mahkeme karaılanna idareler, valilik, bakanlık, hükümet,
paflamento dahi uymazlık edemez, geciKiremez,
Böylesi bir Anayasa maddesi karşısında, Türkye,
uyup "Arkadaş, gelin buraya. Eee firma, benim da
istemiyor. Bilim adamlanm da istemiyor. Yarglm da
Onun için iizgüniiz sV gidin Ama
ml olmuş tartşahm. dıye bilirdi lar
musun? sü eyman Demirel Ecevi t'e Cumhurbaşkanlığı'nı

yazdı. Dedi ki; "Sanabırakma dan hemen once bir mektup
TUBITAK diye bir kuruluş var, onu harekete geçir. oradan 'l

tane prtrsör yör€ye gitsinler. Dosyalan
üzerinden bir müta|aa versinler ki biz

baksınlar Ve bu
tekrar bu insan lara

verelim. Çünkü, yabano sermayedir, ürkmesinler." dedi.
üzerine, yöreye giden profesörler, hava ölçüm, siyanür
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. Başbakanlığa, bu yenilik, bu ilave, mahkemenin endişelerini çıkiııne yanhlaıı, hoın kıışıtlan aıgümanlannı, faıklı
yok etmiştİr, dediler. Hatta, orada, vefat eden deprem bilimci çevr€ıerden odindıklerı blllınsel raporlarlı kenıtlaınaya
Aykut Barka da vardl. cumhuriyet gazetesinin, buna yönelik bir çalıştııaf. Bilim§el İ.porlardıkİ bu farlılılık nedcn
sorusuna karşılık "Canım, bana dediler ki; altn madeninin tam k yn.klanıyoı?
albndan fay geçiy. or. Ben de tam aFllan.fay gsmiy. or demiştim." yani, iki taraf da bilim adamt bulablliyorlar diyorsun. Bunun
yanıtnı verdi. Halbu^ki, yörede 1939 y|ında 9 şiddetinde bir cevabı çok kolay; bilim adamlan, ixiye aynııyoıai iyı ulıım
deprem olmuştu- Köyün mezarhğı da bu depremde yer adamlaiı, ı<otti 

"uiıim adamlan. yani,-dahi iyi tercünie etmek
!eğ§!rm!Ş"tl !a.11,"11911ele tararına uymakyerine; ğİrexirse; İnsanİ ve oogİya uza(duran ve dev sanayiye yakın
Başbakanlığın TUBlTAl('ı.kı.ıllanarak; dururum diyen bilim adamlİıİ "

arkadan dolanlp, tekaf kuruluşlara qörüyoruz. 'Gerçekten de Bergama
izin verilme$ yolunda i§lemi ile ğagaına'ilaki harrılin lahaınolifi hadaılndır. İtıyıÜlerinin, böylesi ikircikli s-onuçlar
karşılaştık. Bunun iizerine, biz, bir İIhğaiginnıııaakryhahınini"Mş*iJde kaişısında. hukiıkl mücadele vermi
kaç harekel yaptk Mahieme h}ıdi'aılninin1nİ*, ıİlk İnİÜ hakİanndan daha bbii bir şey olamazdı.

Bakanı Crımhur Ersümer, Sağlık aırıqqe_ ÇıııŞdn nıu'ın@r,0ır muawt sonflü göttirtlü. şlmoı, röyıüıere Je doğaya
Bakanı, Çevre $l«4ry iprgn !yı<ut lyah şalıan atarak_hq\age_geldi. Bdhy.de . i;ıi,;;ü,i6iiil ioirnıin, sıvinüiiiçi
V€ lzmir Valisi .Erol Çakır _hakkınd a bizinlı ofunııqa başladılar. Dalıa soıtı, üaıi İıontemi ile altın elde etrnekli hem '
1 'er milyar liralık 69 köylü adına iibnıgıe başhiılar. 

"Bu, 
hoı*unç bir degişindi iıyantirtln xenoisi hem de kayalann

hzminat davast aÇtk. Ankara fuliye ' o,i d, iihlnirl p*i7ınn,'hrh"hihl" oynaması sebebi.ile ortaya çion.ağır

'"T,,i,tr^,itTf,İb'{lİ$ıŞj,l,#; "Mi;*piqyy{"yfr.::_^ *r5mi,,,[;i:;ffiıffitj:1'*
sorumlu tutun" dile karan bozdu. {YaW,_ !9!r, ou oıraz.aaam !ry!!'!.!' zeytinlikler var: zeytinlenİı ısÜhına dair
|.yr.ılzaqı91$, Sfİzburgdaki insan hmlırnabiılihe yarnonalılabile tdıdit rrirr. 1.,,ni;-ii,rkye,de" kanser tehıikesine
Haklan Mahkemesi'ne "Türkjye'de karşı, zeytinİİk alanlann 3 km içinde,
yargı kararlan paspas ediliy.or, burası garip_ bjr üIke'.deyip, 

. . zeytin fabrikası dışında, ekm'ek faiırikası bile kurulamaz'diyen
evrensel bir huku)ç evr€nsel bir.duygu ve düşünce birliği,aradık. biİm adamlan da"oldu. Ooo, boş ver ya, hiç bir şey olmaz, ne
Gele_cgğimiz ortaktn dedik. Onlar da davay ciddiy_e,aldılar. olacak yani, yabancı sermaye ürİer; dİyen uİıım alıİmıan oa
Ivedilik karan_verip Ttlrk.hükümeüne yazı açhlar. Türk hükümeti oldu. Bilim alamı şevki Filü diyor ki: ğiıimin vatanı otmaz ama
cevap verdi. Biz de cevaba cevap verdik. Şu günlerde bir karar bilim adamının vaünı olur.... 

-

çıkabilecek durumda dava. Bu.arada, Başbakanhk işlemine karşı
açüğımız iptrl davası, lzmir ldari
ediıdi Biryııhkden...,,.,,.,..ffill",$,xit#nİfl.[d gffiö11flİ1,!Y.lffi!1,1".:ll:i';.,,ldilffiiiHi"r.
açüğımız davadan yürütmeyi durdunİİ xaiin iiİix. iİrmi" qffim.göıevltst ltllrcftsiir olduklannı görüyoruz, sız'e,
ükı;iü,fi:ffi;iiıi.ırii.,. ünriiii,i'[jii'i iiİii;Ğvnii| o. etıden§enleı, bu kiınllkleıinden sıynhp sadece bİr ıvulot
yr"ıtdria;nr*' irffili;çtı#;t;ril:ij;f#;ii- "" gıbt hıreket debllıfıer mi?

İlurdurmİ kararı aldık. Böylece'iki" tane vürütmğyi durduima, PöYle bir ele_Ştiri yönelttiğimizde, diğeI taraf gelse onlann

bir Başbakanlık işlemi iptİi, bunla bera6er üç oİuyor; bir de o da davasını Yürütürdük, diYebilirler. Bu Yüzden, çok fazla.bir

dev Dİnıştay karİn ile Üevletin bu karar|an ıİygulamasın, ŞeY diYemefiz. Ama köY ekmeğinin. tulum Peynirinin avlkat
beklertıerİ; |İoppala ewetsi gün aakanıar Kurulİİİesmen otınyaaa ücreti olduğu,.haYvanlannın sağlığının. çiçeklerinin dogallıklannın

olacak şey olmİyan bir karİr ile yargİ ıararÜnnİasx,va İİ,İ,. savunulduğu bir alukathk heyecanı ile dolarlann peşinden
yani, hÜkİk do*rinin<ie profesöİlerİ voİ nıixmtlnadxaİj| koşu|duğu, o, karlann garantiye a|ınm_ası yolundaki hukuk

oİarİk İolİnoıro,g, xararİaıoıar. rtiffie oe, nuİuİ oevıetİnin araYlŞlnın zevki, heyecanı, mutluluğu farklldlr.

niteliğinin ne kadar zayüf olduğunu dünya aleme göstermek için YöıOdo g.lişen harok€t tçinde, gündeltk yaşanda, ne gibl
yanştyorlaı Suç işliyorlaı lzmirBarosu, dün, olağanüstii toplandı. değtştınl€r gözleıllnlr? Or€lllkle d€ kıdın€rlek lllşldlgılnde
Bakanlar kurulu aleyhine Danıştıy'a bir iptal davast açmaya ye topluınsel roll€ılnde...
karar verdiler. Bakanlar Kurulu, Üyeleri hakktnda, bir tazminat B€rgama,daki hareketin lokomotifi kadlnlardır. iıx gitb6ım
davası açmaya karar verdi. Yargıtay {. |ukuk Dairesi kararı zaman,-köy kahvesini görecek şekilde kendi evlerinin 6nün]de,
doğrultusunda bir üzminat.davasl tÜrÜ.yaratpj internetten, simsiyah enbrileri iÇndÖ, avukatlinna baküp dunn, onu dinlemeye
vızır vızrtıerkese, dava açabilirsiniz arkadaşIat diyereki tazminat ghşah kadınlaı bii müddet sonra, siyah şalvan atarak kahvele
davalan furyası yaratnaya karar verdiler. ğelıiı. Bahçede bizimle oturmaya başladllar. Daha sonra, benl

İşin, biı ıtı şöyle itgüinç blr tarat yar; hen §lyanürIe ıhın Öpmeye bİşIadı|aı Bu, korkun! bir değişimdi ve de erkeklerini
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pasiflikle, korkaklıkla suçlayarak kendilerinin önde olduğunu
gösterdiler. Hatta, bu biraz avam olabilir ama kocalarını birlikte
yatrnamakla bile tehdit ettiler. Yani, bu hareketten cayarsan,
trsarsan, kaçarsan seninle yatmam tehdidini bile savurdular.
Dolaysıyla, ben, kadınlan bu harekette daha üretl€n buluyorum.

Çünkü, lQdınlar, dogurganlığı ile hayvanlan Ve çiçekleri, çocuklannt
sağlık yönünden, tehditte ilk gören, ilk refleki Veren o|du.

Bergaına'daki Çeure Yürütme Kurulu'nun iç işleyişlni
biılyor nu§unuz?

0, I€ndiliğinden bir şeydi. Bir örgüt, demek, Vaküf, parti gibi;
yeralü örgütü gibi bir şey değildi. oktay Konyar sözcülüğünü
yapıyor; dogal olarak, kendi aralannda, bir ıslük, iki ıslık, üç ıslık
gibi haber|eşmeleri olabiliyor...

Bu ınücadele öıgü|enirlan hıngl siyısd ıraçlaıla harctet
odıldı?

Ben, en dehşet çelişknin, yurttaşla devlet arasında olduğuna
inanan bir insanım. Bu nedenle, pek çok olumsuzluğa devletin
yol açbğına inanıyorum. Dolaysıyla buradaki olayda da, çok
uluslu şirketlerin gelişinde de, onlara yol açmakta da, onlarla
ittifakta da devleü suçlaİ pozisyondayım. Bizim gibi ülke|erde
hani, bir dewimin, alt üst oluşun değil; ama çok şeyin yerini
değiştiren sivil itaatsizliğin önemli olduğunu düşünüyorum.
Bergama harekeünde daha çok hul«ılıa uygun kanunlann sınınnda
eylem|ede köylünün kendine güveninın artması; bir hak arama
reffeksi poIisle, jandarmayla denge: yargı kararı elde edebilecek
denli hukukçu Ve yargı kararlannl uygulatınak bakımından
odalarla barolarla, tabiplerle, çevrecilerle, kadınlarla, Ankara Ve
Istanbullularla el ele kol kola olabiımeleri ile bir cephe
olabileceklerini düşünüyorum. Yoksa, ben, buna siyasi parti
misyonu vermedim. Sırf kamuoyu yaratnak için, siyanürlü alhna
karşı cephe partisi gibi bir parti kurabiliriz dedim. Yedekleriyle
birtikte 52 kşiyle parti lonlabilir Merlczinin Anlcrats taştnmast
için uyanlana dek, her gün radyodan, teleüz}/ondan yer a|abi|iriz
diye düşündüm. Yani, tam bir siyasi parti gibi degil ama yöresel
sorunlarla ilgili Bergama partisi gibi... Ama, bu, şu demek degil:
Bu, Bergama'nın sorunudur. Bu sonın nereye giders€

yoreye gelerek, desteğini esirgememiştir;
r Birliği, yardımını esirgememiştir
bir katılımla destek sağlamışhr.

ama. o da gecikere
Tabipüe Yaln |z Izmir Ba
yüksek

fulında, sadete Bergama'da değll, Tüıkiye'nin
yöreslnde çok uIu§lu şirketl€rln gerl dönülemez
yafatt ğnı göfilük Yörcıeıdekl yufttaşıann bcnzef
yereın€dlğinl de göıüyoruz. Sizce Bergama'da fark|ı olan
n€ydi, ya da bu ıefleksi nasıl vereblldiler?

Şimdi, yöreye böyle büyük bir sermaye gelirken; parayla
hayat seüyesini yükelteceğim diye, yani istihdam umuduyla
geliyor. Arazi alacağım diye geliyor. Her gelen endüstri akınl
yöre insanlarında, bir mutluluk, bir umut yaratıyor. Ne kadar

çeweye za
ö|eyim de

rar Verl rse Vers n boş Ver Ne yapaltm aman
Düğün olsun..

ben

şu olum şu
kaışılanıyor

kızım kurtuls un gibi
duygula rla Ama
sonuç siyanür kelimesind en
korlü]lar. Şimdi, o nedenle, başka yerlerdeki gecikmeleı
kendi başlanna bir şeyin gelmemesinden kaynaklanır.
Hayvanlannın ölmesi, balıklann zehirlenmesi... onlan
anaslna! Bizim gölde çok bahk öldü".derlerse, ancak, baş
korkulann mücadeleye dönüşmesi. lşte, Bergama'da da altı
para kazanacağız çok insan lml z işe girec_ek gibi

lyanur sozcugu
hayallerle

kadar başka türlüyken birden s ile başlayan
korkuyla devam eden, "Bilim adamlan t€hlikeli diyoı Ya
Ve torunum ö|ürse." diye
duyarİlhklann öne geçtiği

n kaünlann, hassaslıklann ve
koşullarda, bu harek€L yaşama

kullandı. Mahkemeleri bile etii|edi. Yargıçlann dahi Anayasa
17. maddesi yerine 56.maddesi uygulaması beklenirdi. Ama,
onlar, sağhklı çewede yaşama hakkı yerine doğrudan doğ
yaşama hakkının ihlali Vardır, dediler. Bergamahlar bir de
Kbns'fdn Lefl(e madenini gördülex dudaklan ç:tJadı. Bir
Bahkesiade Fransızlar'fdn terk ettiği madene gittiler. Hiç
canhnın yaşamadığını
dokunması lazım. Oyle

gördüler. Yani, zarann, bizim insanı
harekete geçebiliyor. Diğer yör€lerim

de insanlann bunlan görme|eri, duymalan

ş da başladl. siwihis
hissetneleri

fu lında yaVa ş yaVa ar'da yÖre halkın ln

gitsin Kütahya'ya, Uşaka mi, r\ars'a ya da \funanistan'a
mı gider degil. Yani, bu hareket çevreyi gezegen olarak
ahyor. Bu gezegenin herhangi bir yerinde siyanürle
altln elde edilmesine bana ne demiyoı Hatta, bu
hareket, bu altın sevdasının kaynağlnda bir takım
mücevherat tutkusunu buluyor: ama, bunu da }(adınlara
bağlamıyor. Aksine, erkek]ere bağlıyor. Yani, erkekler
yüzünden kadınların çok yüksek bir mücevherat
ttikeümine düşebileceğini; bu nedenle de mücevherata
karşı bir duruş alma, yani altın tnkmama gibi bir
poliükayla da düşünebiliyor.

§osyılist ve sosyıl
deilokİet pıftlleıln, ıneslek
oda Ye kuruıuşlınnın
müc.dgıeye l(İthiı ne dfu€yde-
oldu? xabacı §oı ne tıdar
etlıin ve etken oı.bııdı?

tepkisini gördük,
Bir dnlet başhaınmn, bir gaıoalin, bir Arwin 'de bil iyorsun,

işadaımnm telğonulla laborahıaara büyük mücadele Veriıdi,
cümüşhane'de 600 kişiha|rn| ilısarıhgı, üiııyay yr deü gwiP
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follü fikjrterinİ resimle, yazüyla, sözle, başlQ yolla lamuowna
duwrmaya çahşanlara zarar gelmesin diye güvenlik kuşağı
iübariyle orada vaıolduğu düşünülür hale gelirse, halk refeksini
verebilir. Omeğin, yarın insanlar seslerini, Barış Girişimi adtyla,
lsrail'in Fi|istin halkına karşı işlediği insanhk suçunu, e|lerinde
mumlarla deniz küyısında bir araya gelip laneüeyen bir protestoyla
ttim dünyaya duyurmak istiyorlar. Devlet, en kaba formülü
bekler: Gidin, 7 tane ikametgah, 7 niifus sureti, 7 tane de
sabıkasızlık belgesi getirin, tertip komitesi oluşturun, dilekçe
yazln, şu saatte başlayacak şu saatte bitecek, şu sloganlar
atlacak deyin; der. Hareketin böylesi bürokasiye takati yoktur.

Şimdi "Burada izin vermiyoruz arkadaşlar. Dağılın. 0lmazsa cop
mu? Yoka, gayet tabii tedbir aldık. Şu köşede trafiği rahatlattk,
şuradan geçiyorsunuz, şurada bildirinizi dağıtıyorsunuz. Basın
açıklamanızı okuyorsunuz." mu demesi lazım devletin. Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası gibi anti-demokaük hükümlerin
yakın zamanda değişeceği umudundaym.

Sizce, lrüışcl ekolojik ykım; ekononrtk aıaıdı kapitalı§t
ürıttn blçtınlıln; siya§al (ıdeolojik) .ıanda kalktnınacı,
ın3İkell planıaınacı ınodernırın anıayışının lflas ettiğini
gö§temiyoİ mu bu bizo?

Evet, bu projenin iflasıdır. olup biten her şey, kapitalizmin
de sosyalizmin de ihüyaç kadar üreümi terk edip, dayahlan
ihtiyaç kadar bir üretim sevdastna kapllmaları yüzündendir. 0
nedenle bilim adamlanntn bir k]smınl o kadar kötü bu|uyorum
ki, Bir devlet başkanünın, bir generalin, bir işadamının telefonuyla
laboratuvara kapantp insanlığt, dünyayt yok edecek garip garip
icatlar peşinde koşmaktan geri durmuyorlar. 0 zaman bana:
"sen engizisyon yarglcı mlsın? Bilimadamlannın bu özgürce
bilimsel çaltşmalannı kesmeye nastl kendinde hak görüyorsun?"
diyorlar. Ben de inadlna, ben 'demokrasi" adı verilen bir şeyim.
Ben demokasMe onlan durdurmak istiyorum. Halka da bilim
yapsınlar, halkın istediği kadar, halka göre bilim yapsınlar. onlar,
işadamına, generale, devlet başkanına göre ya da dayatılan
ihüyaca göre bilim yapıyorlaı Korkunç bir tükeüm çılgınhğı vaı
Bunu da ben endüstriyalizme bağladlğım için kapitalizmi de,
sosyalizmln de reel olanınt eleştiriyorum. Anti-endüstriyalizm
gibi bir yerde duruyorum belki de...

Peki, bunun kaışısındı, na§ıl bir p€rsp€ktif
düşünülııelidlr?

Bunun karşıstndaki perspektif, doğrudan demokasidir. Bir
sorunun çözümünü, gelecekteki genel bir çözüme bağlamamaktr
Yani, çözüm "hemen şimdidir", "küçük şeyler de olabilir"dir.
Başl€ hirlüsünü düşünmek başka tiirliiyü aramakla olur. Böylece,
yeni bir siyaset, yeni bir ufuk, yeni bir dünya anlayşı olabilir
diye düşünüyorum. Tabii, bu düşünceler, daha çok, markizmin
yeşil harekete uyarlanmış şekli oIabilirler. Benim Marksist bir
geleneğim Var, ama ben Marksistken de merkezime insanl
koyuyor, insancıl olmaktan söz ediyordum. Marks da adeta
Kapital'i, Ekonomi Politik'i Ve diğer eserlerini, "insanım, insancll
olmaktan uzak kalamam"diyen bir Fransız şairinin şiirine
dayanarak inşa etmiştiı Merkezde insan varsa sosyalizm,
Marksizm ve solculuk vardır. Bir süre sonra bana bu da
yetmemeye başlad|. Baltm ki merkezde insan olunca epey şey
ıskalanıyor. Merkeze insanın yanı başına doğay da koymak
gerekir, hem arkaya da değil, insanla yan yana beraberce, diye
düşünmeye başlad|m. Bu dünya görüşü, beni buraya getirdi.
Yoksa, ben, hep slnıf, sınrf mücadelesi derdim. Şimdi, bir dakika,
burada bh ahtapot devlet Var, Lenin'in devlet teorisi değişti,
bugün çok uluslu şirketler devlet olaular, diyorum. Bugün,
Türkiye'de, bence, siyaseti de demokrasM de ekonomiyi, altınl
ve boru da yönlendiren çok uluslu şirketler.

Pekll, I{eclp H.blemitoğıu'nun 'Alnan vıkflan Ye
8ergaına Dosyası" ıdlı kitabııda öne sürüleıleı? l«tapta,
lllınanya'nın, Tiirkiye'de Alınan yaIofian aıacığıyla espiyonaj

fııliyetleıt yürüttüğü, Bergıını'dıkl altının çıIıa*ılması
lıonusundaysa 

'00 
tonun üreılnde altın stoltu bulunan

Türkiye'ntn, aItın fthalatının büyük bir kısmını kendi§lnden
yapt,ğı içın b.öıgcde altın çıkarhıına§ını Ncndığı beıittlıyor.
Bu nedenıe FUlt adlr grda öıgiıt'ü merlcEli Aınan Yalofl.nnın
destek olduğu biı diı€niş örüldüğü ve FtAi{'ın dı bu lş lçln
Blrsel ıcınıo$ seçüği ve dtçr yerıi işbirlilı$lerln de yıııtılan
kanuoyu sıycalnde bunu beşıfdığı iddia edlllyoı. Bergaına
h.ı€htlnln FUlIl ve Alının rakıflanyla lllşkl§l ne düıoydo
oıdu Ye iddlalaıı na3rl değerıendiriyorsunuz?

0n iki-on üç yldtr, Bergama'daki hareketin, hukukal siül
itaatsizlik yoluyla oluşturduğu kamuow desteği ve medyaük
başansı firmanın büyük zaranna neden oldu. BaşbalQna yazdıklan
özel mektuplar var: "Sayn Başbakanım, bizim, her gün yüz bin
dolar zaranmtz var. Ne oluyor efendim?" diye. Bizim
mücadelemizle Bergama'dan elde edeceği kazancı, şu anda
kaybetnıiş gözüken firmanın bir formül araması gerekiyordu.
Daha M genel müdür, daha iyi awkat, daha iyi halkla ilişkiler,
daha iyi milletvekili, daha iyi nüfus... Buyüzden, gazeteden
kesilen ne kadar kupür varsa, ne kadar TV görüntüsü Varsa bir
odaya doldurdular Ve bu yetenekli beyefendiyi çağırdılaı Dediler
ki: "Bu odadaki gazete kupürlerini alt alta, üst üste yapıştırln
bir kitap yaz|n." Bu beyefendi de odaya girdi, makasla gazete
kupürlerini kesü kesti yapıştırdı. Tabii ki bilim adamı kimliğini
de kullanacağı için: "Amerika, ClA muhtemelen vardır ve
yönetiyordur. Almanya'nın geçmişte de, Türkiye'$ etkilediği
görülmüş. Neden olmasın?" Nasıl olur bu iş? Vakıflar araclhğlyla
olur. Kimdir bu vakıflar? Adenauer, Ebert ve Böll Vakıflan. Bu
vakflardan bir tanesi yeşillerin, bir tanesi Hıristiyan demokraüann,
diğeri de sosyal demokatlartn. Ben yeşiller geleneğinden
geldiğime gör€ kimle tanışınm? Yeşiller Partisiyle. Kimle? Cem
ozdemir'le. Ki tanlş|yorum, ben de Çerkez'im o da Çerkez. Biz
yeşiller, hani nasıl dünya gezegendir, ortak eümizdir, senin
eündeki çewe sorunu benim sorunumdur diye algılayabiliyorsak,
evr€nsel degerlerden dolay, Bergama dosyastnü da paylaşabilirdik.

Ama, ne yazık ki B€rgama dosyası bu Alman vakflanyla tarüüşmaö.

Bergama dosyası, bunlarla ilişki kurmadt. Bergama dosyası, hiç
bir Alman vakfından para almadı. Bütün bunlann hepsiyle
bağ|ant!h olan benim. Devlet Güven|ik Mahkemesi'ne dilekçe
yazdım. Ifademi almadan çözemezsiniz diye belirttim. Ha, biz
ne yaphk? Tesadüfen Peha sauerland isimli FIAN'ın başkanı
bayanla tanlştk. Nasıl tanıştık? Eşi Mesut sayesinde. Kendisi
Bodrum'da doktor. Onlara dedim ki: "Siz, insan haklan ve gıda
örgütiisünüz. (Küçük ha, bizim Türkiye'deki Güvercin Severler
Demegi kadar küçük. 1500 tane üyesi var.) Uyelerin, Türkiye'deki
gerekli yerlere mektup yazabilirler mi?" Nitekim, onlar da
Başbakana mektup yazdılar. "Sayın Valimiz, mahkeme karannın
uygulanmayşı sebebiyle yörenin zeytin varlığı zor durumda. Biz,
dayanışma içindeyiz. Lütfen yapmayn." Eee yani, ben de
yapabilirdim. Hablemitoğlu gelse "Senih Kardeş, Almanya'daki
işçilerimize reva görülen bir çılgınlık var." dese; ben, yine, gidip
Petra'yla bu evrensel değerIere ve insanlığa ters olan duruma
karşı müc2dele edebilirim. Alman Başbakanına mektııp yazabiliü.
Dolayıslyla bu iddiaları ciddi bulmuyorum. Bun|arı; provoke
edelim de bu mücadele lekelensin, karalansın, çamur olsundan
ibaret görüyorum. hta, benim rak arkadaşım, yemek arlğdaşm.
Aynca, Tiirkiye'deki sMl toplum kuruluşlannın Alman ve Amerikan
vakıflanyla ilişkilerinden ötürü korkunç bir komplekse girdiklerini
de görmüyor değilim. Hakikatten, Hablemitoğlu bunu kötii bir
iş için yapmış olabilir; ayrıca, böyle ajan faaliyetleri de oluyor
olabiliı Fakat, bunu ortaya çıkarmak bizim işimiz değil. Dikkatli
davranmak gereklİ, Tabii, Hab|emitoğlu'nun kitabı, ne yazık ki,
az da olsa eüili oldu, Fakat, kitabın bir müddet sonra etkinliğini
yitireceği inancındaym. Bergama hareketinde hiçbir Almansal,
vakıfsal, ajansal yardımın olmadığını; herkesin, tamamen, kendi
inisiyatifiyle hareket ettiğini göreceklerdir.

1 1 röportail yapanjismait teketi inciteketi@yahoo.Gom
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Bougainville Dorim Orılusu askeri Ishmael"

dünyaıla ilk delo bir eko4evrim haıeketinin
başarıya ulaşacağına böylesine emin

olmasının en büyüh sebebinin heı zaman
kendi yanlannda old uğunu bildikleri
" hinı]islan cevizi" olduğanu söylüyor.

.4; ir belgesel kanalında şans eseri karşımıza

ğ §,k,u...n, küçük bir ada ülkesi
"Bougainülle".t'l

Önce kısaca tanıtalrm. Bougainville,
Avusturalya'nın birkaç yüz kilometre kuzey-

doğusunda, Solomon Takımadaları'nın hemen
kıueyinde bir ada. C,eçimini genel olank hindistan

cevizi üretiminden sağlalan ada insanlannın Bahy-

la ilk karşılaşması l568'e uzanır. O yl, İspanyol

denizci Kaptan Alvara de Mendana, Solomon
Takımadalan'na ayak basmıştır. Mendana, So
lomon Takımadaları'nda mitolojik "Kral
Solomon'un hazineleri"ni ke şfe ttiği n i
düşünmüştü. Bölge, başta altın olmak üzere
'anayurt" için bir çok değerli ve ilgınc materyalin

1ağmalanabileceğ.i bir yer görüntüsü çiziyordu.
l594 yıhnda bölgeye tekrar dönen Mendana'nın
bu gezi sırasında ölmesiyle planlan 1anm kaldı,
"Bougainülle' adasını, dünya haritasına l768'de
Fransız denizci lbptan Louis de Bougainville
kazandırdı. Kaptan, adaya kendi soladını verdi
ve haritasına 'etkileyici bir ada' olarak kaydetti,

Bougainville, otuz yıl kadar sonra başka
istilacılar tarafından da ziyaret edildi.
Emperyalizmin sömürgeleştirme ve §a-Pasifi k
yerlilerini kontrol alğna alma çabasından
kaynaklanan'operasyonlar, İngilizler, Almanlar,
Hollandalılar ve Fransızlar tarafindan yapıldı,

Alman Emperyalist Hükümeti'nin temsilcisi Otto von
Bismarck, Yeni Gine, Bougainville ve Solomon
Takımadalan'na l884'ıe alak basn. İlk başta bolgeyi yöneunek

üzere konuşlanmak amacı söz konusu degildi. fuıl amaç,

bölgenin zengin hammadde kaynaklarının "analurt"a
gönderilmesiydi.

Bismarc'k, Almanla'nın istila edeceği topraklan korumaya

yetecek insan gücü ve askere süip olmadı$ kanaatindeydi,

ancak bölgeye daha önce gitmiş bulunan ve orada çeşitli
işlerle uğraşan, 'zengin"liği koruyan Almanların geri
dönmesine gerek pknı. Bismarck'ın rorisine göre: "Llluslann

dosdan yoktur, sadece ilgi alarılan ııardır" ve "Baürak, ticareti

takip eder ve orada bayrağın dalgalanmasını sağIamak

hükümete fazla pahalıya patlamamalıdır'.''] Ancak
Avnıpa'daii emperyalisder arasında başlalaıı sömüıgeleştirme

yarışı, Almanya'nrn sadece ekonomik "ilgi'sini toprak
kontrolüne çeürmesini sağlamştır.

Bismarck, kontrolünü Rabaul'dan Solomon'a kadar
genişletmek için savaş gemilerini kullanmıştı. Solomon
Takımadalan, Bougainville'i de kapsayacak şekilde Alman
kontrolüne girdi, fakat geri kalaıı kısımlar Briıaırya hakimiyeti

altndaydı ve "İngiliz Solomon Adaları Mandası" olarak
anılıyordu. Yeni Gine'nin doğu hlılan ve Bougainülle'de
büluk bir hindistan cevizi plantasyonu oluşturuldu. (Bu

plantasyonlar bugün hili orada, ama Aıusturalla'nrn ve çoL
uluslu şirketlerin elinde.) Bougainülle halkının toprak|an
açıkça, Almanlar tarafından, Alman çıkarlarına dayü
ekonomik programları gerçekleştirmek için alındı. Yerel
nüfusa Alman Emperyalist Hükümeti tarafindan yap ılan
müdahaleler; 'yerli'leri eğiterek beyaz sahiplerini daha il
anlamalarınr, daha verimli üretim elemanları haline
gelmelerini, kendi plantasyonlannda işi olank 1a da
statfüo}u 'aİıayurt' adına konıyan polisler olanİ çalışmalarını
sağlarnak amacını taşıyordu. 

1

Bougainville bu tarihlerde her ne kadar Solomo
Takımadalan'ndan ayıı bir devletin kontrolüne girdiyse

asıl kopma, 1.Dünya Saıaş'nın ardından 1aşandı. Bu
kaybeden Almanya bölgedeki tüm topraklarını itil
devletlerine dewetti ve ardından Bougainville halkı 'ku
olmayan' Yeni Gine ve Papua evliliğine katılmaya 'açı
zorlanü.

Bougainville, coğraii olarak Solomon Takımadalan'
parçasıdır. Solomon zincirinin kuzeyinde yer alan en

adadır ve Solomon Takımadaları'nın bağımsız devleti
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Aıcak, Bougainville'in Papua Yeni Gine'nin merkezi olan
Port Moresby'ye uzaklığr 900 kilometreden fazladır ve Papua

Yeni Gine topraklarının parçası değildir ve Solomon
Takımadaları'ndan Solomon Denizi'yle ayrılmıştır.

Elbette böylesine verimli bir coğrğanın tekraı Solomon
Takımadalan'na bırakılması bölge halkının talebinden öteye

geçemedi.

Bougainville'deki yaşm, bir kez düa, II. Dünla Saıaşı'nda

Japon işgaliyle kesintiye uğradı. Pasifik'teki güçler dengesi

değişince, Amerikan Ordusu Bau Bougainville'e yerleşti ve

bu bolgede Japonlarla aralannda savaşlar yaşndı. Bougainville

insanları yabancıların bir kez daha topraklarına neden
geldiklerini ve 1abancılann kendi opraklannda saıa.şmaktansa

Bougainville topraklarında savaşmayı tercih ettiklerini
bilmiyorlardı ve 1uzlerce insan, tarafı olmadıklan bu savaşta

öldürüldü.

Savaş bir anda sona erince ordular, arkalarında
Bougainville'e tahrip etmiş bir savaşın izlerini bırakarak
aynldılar. Bunun ardından Bougainülle önce Awsnıralla'la,
sonra teknı Papua Yeni Gine'yle birlikte Bir|eşmiş Milletler'e
bağlı hale geldi, Aıırsturalya sömurge idaresi, Bougainville
halkına, aslında bağh olmadıklan Papua Yeni Gine halkıyla
beraber "politik bir evlilik bağı' ile yaşamak isteyip
istemediklerini hiçbir zaman sormadı. Aıı.ısturalya'nın
Bougainville halkına hükmetmek ve geleceğini belirlemek
gibi üstün bir hakkı ıaı mıydı? Bougainville'de milliyetçi ve

aynlıkçı aiımlar boy gostermeye başladı, ancak o süreçte eüili
olamadı, etkili olacak guce sahip değildi.

Papua Yeni Gine ve Bougainville'de bulunan kaynaklaı
üzerindeki ekonomik çıkar, ciddi bir boluta ulaştı. Papua
Yeni Gne'de 19261rlında alüıyonlu altın bulıındu ve l932'de
Aıusturalyalı maden şirkederinin salısında artış oldu. Bütün
altının Papua Yeni Gine dışına çıkanldığını söylemeye gerek

bile yok. Alman ve İngiliz emperyalizmi sömürmeye devam

eıti le Avusturalya sömürgeciliği güç kazandı. İık başta

Almanlar tarafından getirilmiş olan ve insanlan çalışmala
zorlamak amacını güden
kelle vergileri, II. Dünya
Savaşı'nın ardı n dan
Avusturalya için sorun
haline geldi. Bougainville
halkı, Avusturalya
plantasyonlannda sömuıge

olmayı ve vergiler yoluyla
tepeden inme bir tarzda
getirilen "gelişme "yi
redde tmeye başl adı.

post,courier

büyuk tarımsal ithalat hacmini korudu. Insanlar kendi
olanaklanyla bunu başarmak için bir 1andan büyuk fiziki guç

harcamak, bir 1andan da sömürgecilerin baskrsına fne aynı

fuiki guçle kaşı koymak zorundaydılaı. Zamanla bu ekonomik
gelişme, Bougainville'de eğitimin de gelişmesini sağladı.

Bougainville, her zaman koloninin en 1uksek eğitim duzeyine

sahip b6lgesi olmuştur. Uzun süren bağrmsızlık mücadelesi,

adalı eğitimli kişiler için bir çekim merkezi haline getirdi ve

bu kişiler benzeniz bir köymerkezli eğitim sistemi geliştirdiler
ve aynı zamanda Bougainülle'de Papua. Yeni Gine politik
sistemi içerisinde bir yerel otonom kurulmasına öncülük
ettiler.

Bougainville'de sömürgecilerin öncelikli olarak ilgisini
çeken, maden kaynaklarıydı. Avusturalya'nın bölge
madenlerine ilgisi 1929 plındaki altın arama faaliyederiyle
başlar. Bu 1ıllarda Awsturalya maden kaynakları bürosu
tarafından madencilere verilen izin belgesi, yöre halkına
danışmaksızın Aıusturalya hakimiyeti altındaki bütün
topraklarda maden arama},ı mümkı]n kılıyordu. Bu sayede

madenciler, toprak sahiplerine haber dahi verilmeksizin bütün

topraklan arayabilm§lerdiı.

Bölgedeki asıl yağma, dünyanın önde gelen maden

şirketlerinden Conzinc Rio Tinto'nun bir alt kolu olan CRA
şirketi ıarafindan başlanldı. CRA" Bougainville Ba}ur Şirketi'nin
7o53 hissesine sahipti. Aynı şirkette Papua Yeni Gine
hükümetinin de %20 hissesi ıarken, tgpraklan yağmalanan

Bougainville halkına tek bir hisse bile önerilmemiştir.

1965'te bü}uk bir bakır madeninin açılmasıyla birlikte,
CRA şirketini rnemnun eden sonuçlar ortap çıkmala başldı.

Bu olağanüstü olalı bölge halkı anlayamarnış, bin 1ıllardır
hiç rahatsız edilmemiş olan doğanın bir anda böyle altüst
olması, "hala taş deırinde yaşayan insanlann dünlasına güney

yarımkürenin en bülı.ık endüstri tesislerinden birinin,
makineler çağının adeta bir temsilcisi gibi kuruluvermesi"t'r

Bougainülle halkr tarafından endişeyle karşılandı. Elbette,
bu hala avcılrk ve toplayıcılıkla geçinen bir kültürun banşçıl
insanlan için olağandışı bir deneyimdi. TekrarJ.Ryan'a kulak

vermek gerekirse:
'Bolgeye toplanan
yüzlerce Avrupalı
kesinlikle ne
yaptıklarının
farkındaydılar, ama

l

ffl*lı çeırede yaşalan binlerce
o, !ııı. I Bougainville'li, böylesi

İbir deneyiıni ilk defa

}

Bu süreçte Bougainville 
1

halh kendi gucüyle verimli i

tanmsal üretime ba§laü ve I

Bougainville kırk yıl,
boyunca Pasifik'teki en,

yaşıyordu; onlar için
gördükleri ve duydukları
her şey yeniydi. l964
yılında madenciler ilk
büluk hatalannı 1apular
ve bu hatanın bütün
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bu da CM'ya Bougainville'in bütün kaynaklarını fauna ve florayla bırakıp gitti. Gelgelelir

ü BLJC
Bougainville çeıresinde abluta -fijlen- devaı

ediyor ve mücadele de devam ediyoı

Bele'nin, bolge halkmın toprailarına dair CRT şirketi, bölgedeki madeı

çalışmalanndan 3 millar dolarhhassasiyetini açıkladığı sözleri şöyle:
"Eğer birisi benim toprağ,rmı almak

hükümetine aitti".
l B6lgeye gelen sömürgeciler, kesinlikle halkın görüşünü

almadan, çıkarları nef gerektiriyorsa onu yapıyorlardı.
Bougainville hal}ı sadece topraklannı korumak niyetindeydi,

çünkü atalarının emeğini taşıyan, onlar için bütün geçim
kaynaklan olan topraklan artrk ciddi bir tehlike altındaydı.
Conzinc Rio Tino şirketi, halinden memnundu ve Aıı»nrralp
hüümeti de şirketin orada kalmas araftanydı. Aınısnrralıa'nın
ulusal çıkarlan için bölge halkının rahasız edilmesi meşru
gorülüyordu, I6ylüerin öfkesi gittikçe artmala başladı. Arnk
bölgenin kimi yerlerinde tambu işaretleri (GİT:) görulmeye
başlamrşn. Ardından şirket çadırlanndan biri saldınya uğradı
ve baa makineler kınldı.

İngiltere ve Avusnıralya maden kuruluşlan, CRA şirketinin

1apmak istediği her şeye hukukilik kılıfi giydiriyorlardı. Şirket
işletmekte olduğıı maden yatağının çewesindeki on bin
mil}arelik bir alarıda istediği her faaliyeti gerçekleştirebiliyordu,

(BRA) arasnda süregiden sekiz 1rllık savaş nedeniyle tekıa

açılarnadı.

Bouginville halkı, bütün duqada dev maden şirkederinde
birinin madenini kapatmalı başaran tek yerli halk olara
tarihe geçti.

I(arşı karşıya kaldığı bunca yabancı unsur karşısınd
Bougainville halkının farkında olduğu en büluk gerçel
haklan ellerinden ahnan insanlann direnmesinin en doğı
tepki olduğu ve adaletsizliğin kanun haline geldiği bir yerd

direnmenin meşru ve tek görev olduğuydu. Yöre insanlaı
yoksullaşunlmış, sağlıksızlaştınlmış ve egitimden yoksu;

bınkılmıştı. Bu insanlann için kendilerini ifade etmeleriniı
tek yolu direnmekti. Bu uzun mücadelel Bougainülle hal!
kazanü ve CRA şirketi topraklannı -ardında tamiri mümkür

olmayan zararlar bırakarak- terk etti. l0.000'den fazla insaı

ilaç yetersizliği ve savaştan dolap 6ldü. Modern düny
Bougainülle'i, ardında 6lü insanlar, zarar görmuş bir çewt

bir kir elde ederken, bunuı
sadece binde birini bölg
insanlarına bırakn. verileı
mücadelenin öncülerindeı
Francis Ona, an l atıyor
"Düşünün ki, her güı

yürüdüğümüz topraklarıı
alunda milrzrlaıca dolaılık madeı

yatıyor ve biz hükümetten tek bi
cent destek almaksızın, evlerımızi

okullanmızı ve hatta idari binalarımız
kendi ellerimizle Japlyoruz. '

Francis Ona, suregiden savaşın kendileri açısından ü
eksende ilerlediğini söylüyor:

l-İnsanlaı ve kültür,

2-Çevre tahribatının önlenmesi, 3-Bağımsızlıt
Bougainville'dekiJaba nehri; bakr, ku§un, c a ve arseni

atıklanyla beslenrniş adeta. Bougainville Dewim Ordusı
üyeleri adalannın eski halini anlattıkça durumun vehamel

çıkıyor ortaya. Bougainville Dewim Ordusu üyesi Ishmac

Toroama, karşıda boş bir alan gösterip anlauyor: "Buraü
eskiden koskocaman bir dag ıardı. Çeıredekilerin amammdı
daha büluk bir dağ. Sizce o dağı geri getirmek mümkün mü

Yaanın başında bahsedilen belgesel, bir sömürge devletini
mücadelesinden çok, bölge halkı tarafindan oluşturulmq
olan "kütür"ü anlauyor. Taraf olmadığı bir sav"aşta toplaı
nüfusunun % l0'unu kaytıeden Bougainville halkı, bir 1zndı
kendi özgürlük mücadelesini vermiş, bir yandan da Papu
Yeni Gine'nin yoğıı,ı ambargosunı.ın gölgesinde, kendi kendiı

isterse ve ben toprağımı vermek
istemezsem; ya o beni öldürmek
zorunda ya da ben onu. Toprağı
miras alrrsınız ve tek göreviniz onu
aldığınu gibi p da daha iyi koşıllarda

çocuklarınıza bı rakm aktı r. 4
Bougainville halkı toprağını elinin
derisi gibi görür. Siz bize derinizi satar

rruydınz?". Bu soder, CRA şirketi yöneticisi
ç AtN \]

yapılması çalışmaları sırasında söylenmişti.
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kullanrna hakkının verilmesi demekti.
Bougainville'li genç lider Raphael

Sir Maurice Mawby'e, o toprailarda bir liman

plında Bougainvil|e bakır şirketi ilk bakrr konsantresi ve

alun ihracatını yaptı. Aynı zamanda -metal fiyatlannın çok
yuksek olduğu bir dönemde- üç yllık vergi muafiyetinden de
yararlandı. Şirketin 1uzü gülerken, Bougainville halkı,
topraklarının, denizinin ve havasının daha ne kadar
kirletileceğini anlanaya çalışıyordu. Sozleşmeye çewenin
korunmasına dair olumlu maddeler eklenmesi için 17 J,ıl
boyımca CRA şirketi ve Papua Yeni Gine hükümeti ile göruşme

yollan arandı. Buna rağmen sözleşme onlann istedi$ yönde

değşınedi ve bölge halkı harekete geçmekten başka bir yol
göremedi. Dilekçeler, b4svurular, mitingler, gösteriler hiçbir
olumlu sonuç vermedi. Arnk 1apılması gereken, Bougainville
Bakır Şirketi'nin kapanmasıydı. Iüp şeridinden şirketin
madenlerine giden eleknik kablolannı taşılan direkleri haıqa
uçurdular. Elbette maden krsa sürede tekar faaliyete geçti.
Papua Yeni Gine hükümeti bölgeye ordusunu g6nderdi ve

bölge halkına savE ilan etti. Maden, Mart l989'da kapandı
ve Papua Yeni Gine ordusu ile Bougainville Dewim Ordusu

Q



yetebilen bir yaşam tarzı ile doğayla barışık bir kültür
oluşturmuş. Çok büluk bir savaş veren bölge halkı, bu saıaşta

doğalı tamamen ardına almış durumda. Savaşın başlamasndan

önce (1988 plı sonlannda) Francis Ona liderliğindeki "Genç

Toprak Sahipleri Birliği", CRT şirketiyle bir toplann ppar ve

madenin kapanlmasını, çeıreye verilen zaıar içinse l0 milyar
dolar tazminat ödenmesini talep eder. Şirket yetkilileri
madenin değerinden bile daha fazla olan bu teklifi gulerek

1anıtlar. Francis Ona kendisine gulünmesini hazmedemez ve

büyuk bir aceleyle toplannyı terk ederek kamyonuyla maden

şirketinin deposıına gider ve 50 kilognm kadar ğr padalıcı
madde çalar. Bu an, savaşın başladığ andır. Geri kalanı ise

yoğun ambargo baskısı altında 'doğanın desteği'ile
gerçekleştirilecektir. Bölgedeki tüm olanaklar taranır ve

şirketin eski makinelerinden sağlanan materyal dışında
tamamen doğal kaynaklar kullanılarak silahlar yapılır.

Doğadan böylesine farklı alanlarda bu kadar başanlı bir
şekilde faydalanılması ilgi çekici. Özellikle bölgede bol
miktarda bulunan hindistan cevizi, yaşamın her anında
karşınıza çıkryor. Hindistan ceüzi içinde yer alan sııı enerji
veriyor ve uzun 1urülu$er yapmak zorunda kalan askerler
yanlanndan eksik etmiyorlar. Herhangi bir 1zralarıma anında
hindistan ceizi yara üstüne konuluyor ve yarada hızlı bir
iyileşme gözleniyor. Sivrisineklere karşı etkin bir korunma
yöntemi de 1arımalta oları ateşe serpilen hindisıan ceüi sütu.

Çıkan duman, siwisinekleri uzak tutuyor. Aynı sııı, toplanan

otlann pişirilmesi için de kullanılıyor ve gece oday aydınlatan

lamba hindistan cevizi sütü ile 1anıyor.

Hindistan cevizi kullanma yöntemleri anlatmakla bitecek
gibi değil. Kullanılan sabunlar, hindistan cevizi mamulü; çöp
kutulan, kullarulmış hindistan cevizi kabuklarındarı 1apılmış.

Burun nkanması durumunda hindistan cevizinden çıkanlan
yağ kullanılıyor. Bu yğn üç ayn kalitesi ıar, a kalite olanlar
silah temizliği için kullanılıyor.

Silah konusunda büyuk oranda doğaya bağrmlı bulunan
Bougainülle'liler, daha e*ili yöntemler ararken çeşidi bubi
nuaklan geliştirmişler. Tuzaklarda kullaııılan odar sayesinde,

nuağa düşn kişi kısa sürede rahatsızlanıyor ve cinsel orgarılar

büyuk bir acıyla bülumeye başlıyor.

Tabii ki bio-medikal konusunda da oldukça başanlılar.
Sıtma, cüzzam, apandisit ve kanser tedavisinde çok başnlılar
ve biı AIDS ha§ta$n tedavi edebilecek]erini carılı bir deneyinıle

anlamışlar. Francis On4 AIDS hasıalannı Bougainville'e davet

ediyor tedavi i|in.

Bıınca farklr olanak içerisinde insan "başka harıgi alarılarü
kullanılabilir acaba?" diye kendi kendine sorarken, Francis
Ona ambargo yüzünden bölgeye petrol gelmediğini ve

arabalarını kullanmak için bir yöntem geliştirmeye

çabaladıklannı anlatsyor. İ§te bu aşamada dünpnın en başnh
biodizel uygulamalanndan biriyle karşılaşıyoruz. Hindistan
ceüzi yağı, hava kirliliği yaratmaksızın normal dizelin iki
katına yaklaşan bir verimiyle yine bizi şaşırtıyor.I']
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Bougainville Dewim Ordusu askeri Ishmael, dünyada ilk
defa bir ekadewim hareketinin başarıla ıılaşacğna boylesine

emin olmasrnın en büyük sebebinin her zaman kendi
yanlarında olduğunu bildikleri hindistan cevizi olduğunu

ğlüyor.
Bugün Bougainville'deki ambargo kaldınldı ve uzun süren

mücadeleler sonucrrnda lG15 yıl arasndappılınası öngörülen
bir referandum aracılığyla bölgeye kendi }aderini tayin hakkı
tanındı. Conzinc Rio Tinto şirketi ise Bougainville halkı
tarafindan büluk bir meblağda tazminat talebi ile daıra edildi
ve dava, şirket merkezinin bulunduğu Amerika'da devam

ediyor.tur

[1] The Coconul Revolulion, May 200l, Soros Documenlary
Fund, Miserior & CAFOD
[2] The Hisıory of Melanesio 2nd Waigani Seminar »f. 46

[3] J.Ryan, The Hot Land, syl328-j29
[4] Bio-dizel konusunda yazışmalar yapnğım Carlos Soto (adı

geçen belgeselin yapımcılarından) benden Ege Bölgesi'nde
zeylinyqğı ile ilgili bio-dizel çahşmaları olup olmadığını
sorduğunda, hiç akhna gelneyen bu soruyu cevaplamaklan aciz
kaldım. Sanırım bir dohaki soyıda bu konuda bir araşlırmam yer
alacak.

[5] Yazının hazırlanma sürecinde Vikki John, Carlos Solo ye

Norberl'in yoğun yardımları oldu ancak bu araştırmacıIar
tarafından yazılan yazılar makaleden çok mektup formalında
olduğandan dipnollarda yer verme şansım olmadı.

aBougainviIIe konusunda daha fazlo bilgiye İlısir'in interneı
s i ı e s inde ki l inkle rden u laşabi lirsiniz.
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arlo Morganln, doğayla yeniden ulum içinde
1aşamanın, içsel bilgelik ve rehberliğin gerekiiliğini
anlattı$ "Bir Çifl Yürek" adlı kitabı son günlerde

J inrun yerleşiminin 40.000 yıllık l
geçmişi olduğunu g6steriyor. J

araştırmalardan elde edilen bir diğer son
da, kıtadaki yerli halkın birbirind

' farklı dilve lehçeleri olan bölünn
bir yapı an ettiği. Omeğin kıta

, yapılan antropolojik inceleme

bir çtıcuğun düşleri peşinde çıktıgr ulaşılamaz
yolculukla tekrar gündeme girdi. Medlanın da
"qgır" dünladan pna taraf olduğu ve çocuksu
bir tluş olarak değerlendirdiği bu seruven ile
Aıusıuralya'nın doğal yaşamı ve asıl sahipleri
Aborıjinler tekrar g6zler 6nüne serildi

U;un yllar bolunca Avnıpa'nın keşfetmediği
tOPr;ık parçası özelliğini taşıyan Awsturalya,
l8 1;;. Ingilteresinin içinde bulunduğu koşullar
dolalrsıyla "ıırgaırgr.ı gölüıij]lırıeıi gueiaı " bir toprak
parçasıydı. Adaya uygarlık getirildi ve göruldü ki
doğayla bütünleşmiş bir hayat pşlan Aııısturalya
yerli haikı Aborijiııter için fulgarlık=ölüm' demekti.

l8. ıy'ü Ingiltere'de Sanal Dewimiyle başlayan
tannı alanındaki yeniden yapılanma süreci, 

"kırdan kente göçü başlatmıştı. Göç eden
kesimler dİğişen ekonomik sistem
tarafından yedek işgücü ordusu olarak
istihdam ediliyor; bu daJa 1ulsek oranlarü
işizlik 1a da çok düşk ücretlerle çalışnnlmak"
anlamrna geliyordu. Bu doğrultuda değişen
ıoplumsal 1aşamda suç oranı gitgide artu. İngiltere Kraltıg,
mükumlar ükesine d6nen topraklanna çeki düzen vermek
için çözumü uzak lutalarda ceza kolonileri kurmakta buldu
ve İngiltere'deki mükumlann bir kısmrnın New South Wales'
da kurıılacak bu ceza kolonisine gönderilmesine karaı verildi.
Aynı zamanda kentlerdeki bu yedek işgücü ordusu
sömürgelere gönderilerek ucuz emek gücü biçiminde
isüdam ediliyordu. iık fi]o, 1788'de BmrL fuy'a gönderildi.
Yerlilerin tanm alanlan yavaş 1zızş işgal edilerek buralardan
elde edilen gelir sörnürge ülkeye taşındı.

l[ı4ıllarca yaşam alanlannı terk etmel hiç düşünmemiş
yerliler, diğer kabilelere sığrnmak yerine direnmeyi tercih
ettiler ve gelen fugarlığrn " bedehni ölümle ödediler. l 829'da
Ban Aıusturalya'da kurulan yeni koloni ıalisi Vali Richard
Bourke (1831-1838) ve daha sonraki vali George Gipps
döneminde başlatılan genişleme politikalarıyla birlikte
Aborijinlerin varlığna karş ırkp bir 1aklaşım başladı. (Beyaz

Aınıstralp Akımı) l834'te Aboriiinlere kary'mae of fufoa"
kadiamı gerçekleştirildiğinde Batı Avusturalya'da 600.000
dönüm toprak işgal edildi. Oyle ki beyazlar kıtala ilk ayak
bastıklannda 750 bin olan Aborijin nüfusu l8OO'lerde kıpm
nedeniyle süratle az almala başlamşu.

Bir devlet drgütlenmesi olmadan eşitlikçi bir yapıda
yaşamlarını sürdüren, tarım ve halvancılıktan bihaber bu
insanlan, Awupahlar; gelişmemiş hatta barbar olarak
nitelendiriyorlardı. O kadar ki; sömurgeciler yasal olarak ve
oybirliğiyle, yerlilerin 'Hayrran ve Bi*i Topluluğu Kanunu"
içinde yer almalannı kararlaştırdılar.

Dğşik yerleşim bölgelerinde ppılan araşnrmalar, kıadaki

konuşanların birbiriy
anlaşamadı$ 600 dil bulundu
sııptanmış.

,. Aborijinler, bu parçah yapı
nğmen kendi irıanışlannı taşıy
doğal sınırları belli, baı
içerisinde kendilerine yet

İ,ı . tekniklerle 1zşlan topluluklar
Doğalı ve onu oluşturan ıarlıkl
denetimleri altına almayı
kendilerini bu yapıda en üı
koymayı asla düşünmedilı

son ucunda, Aborijinlerde a1

\tikökten gelen amla bu dill,

i,

* Qünkü inanışlanna göre dün
hala eırimini tamamlamamış

umııtla yolcululı
Hayv-anlar ve biüiler gelişip, doğala ryum sağlarken; insz
en gelişmiş ıarlık olarak nasıl kendisini yaşamın merkezi
koyabilirdi ki? Ustelik gökyuzü, pldızlar, ay ve güneş
halvanlarla, bitkilerle... Yani yaşamla akraba oldukları
düşünürlerken.

Ifttada ıahşi hayv-an pek fuzla bulunmadığından kendileri
korumanrn ötesinde avcı-toplalrcı özellikler gösteren bu ha
basit avlanmaya yönelik aletler geliştiriyorlardı. (Tabi al
ilk olarak Aborijinlerin dünJaya armağanı olan bumeraı
geliyor. O,pa bilinenin aksine bumerang. yerli halkça avlanm

için hiç kullanılrnaü.) Avcı-toplayıcı özellikler gösteren tu

toplumlarda kadına oplayıcılık, erkeğe avcılık görevi verilme
Aborijinlerde tam tersine bir göruntu sergilemekte ve t
eşitiik içinde 1urutulmekteydi. Avcılık ve toplapcılık, he

kadınlar hem de erkeklerce 1apılırdı. Erkek avlanırken kad
bitki kökleri toplar 1a da kendisi de doğrudan aıa katılır
Yani tüm bu geçim faaliyetleri içerisinde cinsiyet ikili
yaratacak herhangi bir durum soz konusu değil<

Eşitlik, toplumsal yaşamlannda o kadar özümsenmişti
doğum yapacak anne, doğum yerini tek başına belirlemı
doğacak çocuğun ilk hareketini hissettiği yer annen
karannda büluk ölçude etkili olurdu. Çocuğun seçimleri
denli saygı görürdü ki çocuklanna verdikleri adlar bile onla
6rnür bolu taşımak zorunda olduk]an adlar değildi. Büyuyı

çocuk bilgelik kazandıgına inandığı anda a&nı değştireH
ve çoçuğun bu karanna saygı duyulurdu.

Çocuklar, belli bir yaşa kadar 1znlannda kaldıklan y4
öğretmenlerinden doğa kültürüne dair her şl öğrenirleıİ
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Bundarı sonraki yaşamlannda sahip olduklan beş dulu,
ya§amlarına yön vermek için artık onlann kılaıuzuydu.

Araşürmalar sonucunda 270 dil gnıbu, 600 değişik lehçe
ve 50M00 civ"annda kabile olduğu tahmin edilen kıtada söz
konusu topluluklann hiçbirinin dilinde, aıile, din, kito|
fugarrıber., ,"is, ş{, sıiiıı]iıı] " telimeleri yoktur. Çıuıkü doğada,

yaşamda eşidik ve birbirine saygı, onlann haJat anlal,ışlannda
ternel noktalı oluşfu rur.

Aborijinlerin eşayla ve doğayla kurduklan iletişimde, bir
şeye sahip olmak anlamına gelen ve mülkiyet ilişkisini
çağrıştıran herhangi bir kelimeye rastlanılarnaz. Ilişki
kurduklarını nesneleştiren sahiplik duygusu yerine,
ömeleştiren ve içinde eşidik ve salgı kaıı*aınlannı banndıran
"ilişki" ve benzeri türden kelimelere rastlanılır. Üstelik bu

ilişki insanlar için olduğu kadar, haüv-anlar ve biüiler için
de geçerlidir. Bu anlamda insanı ve doğalı sömürmek yerine
doğayla etkileşim duygusu egemendir.

Aborijinler, toplumsal ilişkilerini ve doğayla olan
etkileşimlerini kalıcı kılmak adına yazıya pek önem
vermezlerdi. Zira yazının zaman içerisinde aktarılırken
değişeceğine, insan belleğini tembelliğe götüreceğine
inanırlardı. llırs.nıüu denilen modern zamaıı dqgıılanndarı
ari olarak ge\tirdikieri bu ortal yaş.m çizgilerini birbirlerine
aktararak 6zümserlerdi. Koydukları bu kurallara uymak
konusunda bireysel sorumluluklan olduğu kadaı içerisinde
bulundukları topluluğun da sorumluluğu vardı. Çıkan
sorunların ç6zümünü yapacakları toplanblarla sonuca
ı-ılaşunr; banş zamantannda ise ylda bir kez komşu kabilelerle
bir arala gelip sorunlan çözum ararlardı.

Yaşam alanlarını sınırlayan kesin çizgiler yerine doğal
imgeler kullanırlardı. Bu doğal imgelerin aşılamaz engeller
olduğuna inanmazlardı. Sınrrsrz alanlarda, sınırsu bir yaşm
sürerlerdi. O kadar ki, birbirlerinin yaşam alanlarına
müdahalel ihlal olarak değil, ortak yaşamın bir gereği ve

serbestlik olarak alglarlardı.
Sanatsal alanda gösterdikleri üretimler de genellikle

yaşlandıklarından dolayı avcılık

politikalanyla Aborijin renklerini dünyamızdan silmeye

çalışıyor. "Yeni' uygar dünyaya ulaşmak istemeyen bu
insanlara ne kendi yaşamlarını kurmak (korumak?) için
olanak veriliyor, ne de etkili bir koruma (sağlık,
güvenlik...) sağlanıyor. Ustelik verilen turizm gelirleri ve
Sydney Olimpiyatları kapanışında kendilerine sağlanan
rollerle ğzlarına bir kaşık bal çalınıyor, kıtadaki renkler
reklam malzemesi olarak kullanılıyor. Oysa onlann istediği
başka turlü bir şey. En azından açuklan daııalarda hükümetin
bir özrünü hak ediyorlar. Zaten istedikleri de bu. 'Uygar"
dünyanın hükümeti içinse bu bir onur meselesi. Hala...

Oykü, son derece tr{ik. Bugün burada, bir doğa kültürü
dergisinde karşınua çıkıveriyor. Aborijinler halen kendi

1zşmlannı korumaya çalışmakla meşgulken, dünyanın dört
bir 1anında insanlar onlar hakkında 1azılar okuyor, onlar
için üzülüyorlar(!). Biz televizyonda onlann mücadelesini
izlerken buzdolabımızdan çıkanp caın bardağa
doldurduğumuz melve squ eşlik ediyor bize. Onlar bu
konforu kabul etmeyegörsün, biz kih bu durumu
garipseyerek, kih onlara özenerek kendi konforlu üıaşmımız
muhafaza ediyoruz. Çağrn hastalığı "stres'§armaya de m
ediyor dört bir yan|m:z1 yaz tatillerinde l 5 günlük orman
kamplan yetmez oluyor huzura ulaşmamıza.

Bahsedilen çelişkiler içinde sıkışan Balıkesirli Umut,
cebinde 40 milyon TL, pusula ve matara ile düşlerinin
yolculuğuna çıkmıştı. Tek istediği düşlerine yapacağı
yolculuktu. ZaLen yapımazdı, izin de vermediler. Verdiği
demeçlerle haIa çocuğunu anlamamrş görünen ebebeyn,

1alrnevinin, bu rüyanın gerçekleşmesi için uzatnğr biraz da
reklam kokan bu anütan da ruh sağlıgndan endişe ettikleri
Urnut'un psikolojik danışmanına d evre ttil e r.

Son olarak bu 1ıl içerisinde hayal kınklığr ile sonlanan

çıktıklan umuda yolculuklannda üakalanan ve Avusnıralla'nın
Woomera kampında tutulan mültecilerin canlan pahasına
sürdürdüğü direniş, Canberra yönetimine iltica
başvurularının dondurulması kararrnr kaldırtırken,
Aborijinlerin Canberra'daki ünlü'çadır konsolosluğu',
'toplama' kamplarında tutulan mültecilere yönelik insanlık
dışı muamelenin 'şok edici' olduğunu ınırguladı ve mültecilere
'siyasi sığınma' önerdi.

Işte bu olay vesilesi ile uygaı dünyaya en güzel cevabı
ilkel(!) toplum'Aborijinler" verdi.

Akniplıı ğb dişrıınıLı: " AüLdllııIra lirrıliillrfirdi Llltıııiz dıniıfuı dığloa
|dır uıınıtdı. Ap! bü.ıtiltiğniz hağ1l haitalan^r. )ürthl. Ama sırınlıımız şaıh
1zgilıı9lı bıIiıhınışti. Ha şq nizil laıalından ycrirı larıııı ııı yaiııfu tutuhııdu.

Koı\nr lalib hoıfLş! labilain şorlılıını Miıdi. Şaılcn sğhııııı ağdfoı, dlırııılaı,
hqab ıı dofuı lıib lanınııdı. Alalınmu hı 1cıi biıin içiı rğo gnaü 1aPhlaı.
Bırux ıo7gııl;gı olın ırutlulııh dotu üı ydi. Bizlıı Wah onann honryü.lüs1, olan

hiplırdiL Ana fua dın gılti, üncirhr hoüı& d.iğalaini dı ga i. Oılır biin
gıhıılıı öğnıaıniLt Ashnfu oıılo bün niığnüu gdııüJaııinı dı dı7 ailır.
Ne1orıl li onlaın ihinhıi biin rğa @u laPa$dı. Oyı bü]rf füla zafianıun

çnaılbıgdıl-' Bilin ııc Tdııik Dagui. Hwiran 2M
t Biı souüi sa1ımıılo Aıustuıalla 1crü 1oşamııııı rıılli üı öğısi ohı

"Buncrang"h ınboısıdıu{ı- ,flH.rTİöIn* -

yaPmayan,
ortaya,
ürunleğdi. Süsleme, oyma, kakma,, çizim tekniklerinde

.l, motifler önemli, yer tutardı.
Onlar,

' yaşamlarını

, geleceği
ı J.. kurarlardı.

açıklayan
"keşke'lerin

kendi iç dünyası ve yaratıcılığrnı

,. koymuş insanlarrnıİ,
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düşün e re k
Geçmişi
cümlelerinde
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İnıahlığın bil.llği en e§ki
şifah bitkilerden birt
cannabl§ Sativı. Tıbbi
kulıanımlarınln yanı §ı]a
lnğıt, tek§til. aydınlatma,
§abun Ye gıda hamınadesi
olafak da kullanılmış. Pekl
çağlar boyunca (M.O
4000'lero kadar) Hindistan,
Çin, O.te Dogu, Güney Doğu
Asya. Güney Afrika ve Güney
Anefika'da birçok topluma
şifa dağıtmış ve 1970'lere
kadar kullanımı birçok
coğrafyada serbest olan bu
bltklnin dişisi günümüzde
neden ya§ak Ye bu
ya§aklarnalarln nedenleri
neler?

öncelikle hint keneviri
üreümi dünyada ve Türkiye'de
yasak değildir: bu bitkjnin
üretimine kontürollü şekilde
izin Verilmektedir. Ancak yasak
olan şey bu bitkiden esrar
üretmektir -ki hint keneviri
esrann hammadesidir.
ülkemiz, kenevir ekiminde de
haşhaşta olduğu gibi
geleneksel bir ekicidir. Ekim
alanları 2313 sayılı
Uyuşturucu Maddelerin
Muratçbesi Hakkındaki lQnun
iIe düzenlenmektedir.

Sansasyon peşindekl
basın yayn oıganlaıı
konuyu genelllkle hangi
ünlü nerede klmınıe e§ıaf
çekefken yakaıanmış
şeillnde ele almışlar,
kenevlrln tarlhçesl ve
yasalrlanma nedenleri glbi
tonulara 1ıer veıınen§leıdiıı
Bugiin A.B.D'de ve diinyada
noıınal yaşaınını sürdürcn
ancak hınt kenevlrlnln tıbbl
kuııanımıanna başYuran
yüzblnlerce blrey
bulunmaktadır. Ancak tabii

uluslu ilaç şlrketleıinin biı
ürünüdür. 0 nedenle
kaınuoyunda bir ünlünün
depıesyonda olduğunu ve
tedavisi gördüğünü duysak
yadırganayz çünkii o bir
depresandır. .

Kenevirin sağlığa faydalı
olması yani kullanma değeri

iksirdk
haber

grubundan
notl&r,,,

onun sentetik uyuşturucul
yeğ tutulmasına neden ola
Kapitalist üretimde aslolan
karhhk-verimlilikse: 7 yaşı

çocuklara bile Prozac
kullandırılır. Bu esrarın karlı
olmadığını değil. şeylerin
paylarında belirleyici olanın
kul ldnma değer erl lmad
gosteri r. iıaç firmalarlnln
ellerinde tutabilmek için ö
üretim koşullarında neye
ihtiyacımtz olduğunu
belirlediklerine göre gün

İhsir Doğa K)ltilrii, Arıhara lkiıenitai
Hııhıb Fahiiltısi i,sreüilıri aıfinılan

1 97 ylıııda hınılnıışfur,
ToPlulıü yaPn, giircel ihğağar prçıııesinılc

ohıl nnırlannı oşırnş

ae nğr$ nrnr bııluımıah§an
ekolaji, çeııre, doğa, gnıtik ab . hoııularlı iğilnwıı ho*rr;in

hadlımııu açk hıh sebnıştir,
ihsirdk (ihsir Whiiltürü) habr gnıbu,

thsir doğa kiiltjjirii tara{ırıdaıı yııkanda sayıbı hııuilarda
tarh,yınlan yaPna},

giiıırl bi(i- ahşııı tıkiP etınak,

basın ilan tıkiP işleriıu yoıhna olıııo}
ıe gmHi hıbalqnEi sağkfiıal üığe

kıınılrnışhü, Crnıhn
29.M.2002 it'ıbaiylı ğe sqnn: 92'dir.

Cmıbahaalnakiğn
ihsirdhıııb s qib &ıa]ıoogr ou[. coın adr aıiııe

boş bir elfunik Parta arııal, yetıılidir,
Wiğiniz hş habt gıııbıoıdı Imaıl rıaıtd artıdaşıııanıı

"dagi için biı yoa., habz@ ıığz1wı. biihi: lıiııt hgwabi" i§ııüi
yazsı1lı başlayan tarlı.,nııaınn sahr başlarııa ahianyonıı

lü bu lnsanlar Hollanda, belirleyicidir de. I/upitalist s

hint keneviri gün gelir
piyasanın hakimi olur. Kim
ettiriyorsa güç ondadır.
Kapitalist toplum, ya
metnlaştırıldığl, para
toplumudur. Uretilen'ş
ihtiyaçlanmızı karşılamak
değil kar geürm 5l lçln
Kapib list üreü mi anlamak
onc likle şunu bilmek
B Ir urunun top um5a il
içinde Ve diger urunler
karş s ınd a a d ıg deger
anlam lnda deg ış m değeri
lnsan htiyaçların gid
yararl anlamlnda kul lan
değeri aynm yap lır
üreti mın en önemli çe li

de ku lanma değeri ile
değerl aras lnda ya rattığı
çe lişkidi r. Kapita list meta
ili şkisinde şeyle rin değen
piyasa ta rafınd an bel
Piya sa sadece bir alı
olmakla kalmayü p aya

lsteme ozgu bu hareket

Belçika ve Porteklz gibl lrullanıınının seıbest olduğu
üllıeler dışında deşlfre olınak istemedlklerinden ve de
ba§ın yalnn yaınızca §an§agyon yafatlcı haboflefin
p€şinden koştuğu İçin bunun glbt portrelert manşetıeıde
göıcıneylz. Aynca çllşlüilt blr şckllde ABD yasal lıeylf
veılcl maddeleıle halkı tohifleınekten de
lıaçınınaınaktadır. Yan etkllero sahtp, bağımlıhk yapıcı
Prozac adlı ilaç bunaıımdaki ln§anıaf. anti{epr€§an
loıfı eıtlnda a§ıında kgyif Yerlcl blı ınadde olarak
§etılmaktadıf. Tabli bu ilaç, hüküınetlerl sıçln

baska ureti m biç mlerin de görüI meyen zor amalarl da

beraberi ndc 9etiri r. Bu hareket ya aIarı erTnaye b

kar maks lmiza syonu teke lleşme yasa and r. Bu

emredi cl kIeri n sonucu olarak da piyaqada degl ş lm
yüksek olan mal lar plya sada hang mallann hakim
belirler. Işte bu mallar iktisadi anlamda verimlidir.
kapitalizmde verimlilik karlılıkla özdeştir. Bu iktisadi
yasalannl bilerek düşünürsek kapitalist piyasanln
keneürine özel bir gıcığı olmayacağı anlaşılır,

Günümüzde çok uluslu ilaç şlrketlerinln
kampanyalarında ınllyonlarca dolarla destekleyen çok ülkemlzden mllyonlarca dolaı akmaktadır. Bu
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haık tıbbında kulıanııan ılaçıarın foımüllerini
öğrendikten sonra patent aımakta ve daha sonra da
ellerlnde bulundurdut|an basın yayn kuruluşlan yoluyla
hallı tıbbının şarlatanlıkla §uçıaınaİitadırlaİ. Birçok
tıbbl kullanıını oıan Dışi Hint l(eneviri de eıbette çok
uluslu ilaç şirketıeri için bir tehdit unsuru
oluştuımaKadıı. Çünkii bu ilaç firmalan ar|o bahçenizde
kendi göz tansiyonu ya da diabet ilacınızı
yetiştlrınenizden rahat§ız oıacaktır. Halk n kendi dogal
Ye para§ız anti-deprcsanını ya da uyku ilacını kendisinin
iirctmsi demek miıyonlaİca dolarıık kar kaytı demektir.
OnIann "özel" foımülleıine bağımlı olmanız sayesinde
yaşmaktadır bu lıir makinalan. Çok ulu§tu llaç şirhetleıi
fornülü özelleştirerek kan da özelleştirmekte; keneyir
§a da doğal llaç p.eparatlan) ise formülü
özgürleştirerek halh fakiİıeştirenıefin çanağına ot
tıkamaktadır.

SağIımız böylesine metalaşmışken hala hint kenevirine
özel bir haksızlük yapıldığını vurgulamanın ancak hint
keneviri otuna yapılan haksızlığın, semiz otuna yapılan
haksızlığı anlatabildiği ölçüde önemli olduğunu
düşünüyorum.

ABD asıl §oıunun mutsuz biıeyler yaratan §istemde
olduğunu btr türlü görınek istememekte ve insanların
neden ilaç kulIanma gereğini duyduğu glbl çok basit
bir §ofuyu yanıtlamaya yanaşmamaktadır. Alkol ve
slgara gibi her yıl yüzbinleıce insanın ölümüne neden
olan ya§al uyuşturucular serbest bir şekilde maıketlerde
dolaşmakta ye buna kin§e §es çıkarmamaktadır. Batı
toplumu mutlu biıeyleıi nasıl yaratabiriz §orusunun
yanıtını aıamalıdıı.

Metalan satün aıarak elde edi|emeyen mutluluk, tükeüm
toplumunun bir dlşa vurumu olarak, yine bir metayt-
uwşturucuları- tüketerek karşılanmaya çalışıhr. Mutsuzluk
mutluluğun içinde aranır. Hollanda'da esrar kullanımı
serbesttir. lngiltere'de de ilgi|i gruplar konuyla ilgili kulis
yapmaktadır. lşsizliğin iş olduğu Ve insanlarln devletten
aldıklan işsizlik paras|y|a yaşadığı Avrupa ülkelerinde
devletler ekonomilerine bir canIılık katan uyuşturucu
piyasastna göz wmmaktadır. Metalaşmış yaşamda mutluluk
da, mutsuzluk da allnlr, satlır.

Ayrıca çevreyİ rahat§ız etmediğim §ürece bedenime
soiituklaftm da kimseyi ilgllendirınez. Egeı bedenime

- aldrk|afımdan doıayı ben rahatsız oluyof§arn
yonetıcııerİn yapınası gereken cezaıandırmak değiı,
yafdım etmek oımaırdıf. Yasadışı ilaç bağrrnlrlarınrn

. bağımlılıklarının sosyal, ekonomik Ye psikolojik
boyutlannın olduğunu tekraı hatırlanamız, bu konuda
doğıu bilgllenmemlz ve bilgilendirmemiz gerektiğine
inanıyorum.

Hint keneüri: tohumlanndan kendir yağı, yapraklanndan
da esrar çılQnlan bir cins keneürdir. Bundan dolay "kimseyi
ilgilendirmez" vurgusunun kendir yağına yapılmadığı
aşikardır. Uyuşturucu kullanıp kullanmamak bir haliyle
etiğe içkin bir sorundur, bir haliyle de sorunun sosyal-
kültürel-ekonomik-hukuki yönleri vardır. Yaşamda seninle
kurduğum ilişkide, senin hint keneüriyle kurduğun ilişkide,
kimseyi ilgilendirmeyen şey; mümmeyiz öznelerİn tarihle
kurduklan ilişkde yaptlkları tercihlerdir. Yoksa biz katı bir
beIirlenmişlikle yazılmış bir hayatn nesneleri değil, yaptğımz

tercihlerin yaşamla dolayümh ya da dolayımsız girdiğı ilişkiye
göre birbirimizden sorumlu, yaşamı üretebiIdiğimizden,
yaşadığımız hayatı değiştirme gücüne sahip öznelerizdir
de. Bu öznelerin özgürleşme süreçlerinde, sınfiı toplumlara
özgü, birey-birey, birey-toplum, birey-devlet çatışmaları
kaçırulmazdır. Belli ki sen 'yaptklanm kimseyi ilgilendirmez"
derken birey-toplum çahşmasına bir çözüm üretmiş gibisİn.
SorumluIuğumuz "kimseye zarar vermememizle"
temellendirilince toplumun birey üzerindeki yaptınm gücü

-dışlamalar, madinalleştirmeler, ahlaki yaptürımlar-
göğüslenilebilir gibi. Ancak etiğe dayalı bu mantık
kümelerinin iç tutarlıhğı "yani aslında derdim bu maddelerin
kullanıImasını sağlamak ya da bu maddeleri övmek değil,
sadece hint keneviri nezdinde bun|arın alt kültürlerine
yapılan haksızlığa dikkat çekmek" derken bozuluyor çünkü
muhatap kendine yasa madelerinden bir meşruiyet zemini
oluşturmaya kalknca çat!şma da karşıtlartn birliğine
dönüşüyor. Koruması gereken iç tutarlılık için "istenmeyen
ilan edilen alt kültürlerin" üstyapı kurumlarıyla yaşadığı

çabşmada cepheden yapılmalı. Madem "yanlüş olan bir
hayat doğru yaşanmaz" denilmelidir ki 'ey devlet sen neden
alkolü, sigarayı yasallaşhnyorsun da hint keneürinin içimini
yasaklıyorsun, ben ne yaptığımı biliyorum, bırak isteyen
istediğini kullansın' yaptlğımız saVunma çatışmanın farklı
boyutlarında akl yürütmemizin tüm sonuçlannı da
kapsayacak kadar bütünlüklü olamazsa iddialanmız gücünü
Ve omurgastnı yitirir. sorun bundan dolayı yasallık sorunu
değiIdir.

Yasadışı kinya§aı madde ciıaıaycısı lzIenimİ mi
veriyorum?

Sorgulanması gereken şey; doğanın ve emeğimizin
yarathğı maddi zenginliklerin gerçek kullanma değerleriyle,
piyasadan yoksun, dolayımsız bir ilişkiye nasıl geçileceği
sorunudur. Bugün olduğu gibi kar amacıyla üretiIen yapay
gereksinimlerin pompalandığı savurgan meta toplumu
ahlaki kalıplarını da kapitalizmi aşbğında aşabilir. Zamanın
parçalanmadığı zamanlarda bizler tütün içmek için büyük
sigara tekeIlerine ihtiyaç duymadan işyerimizin arka
bahçesinde keyif üretebileceğiz. Urettiklerimizin
metalaşmadığl, insan ile doğa arasındaki yarılmanın
metabolik bir ilişkiyle ortadan kaldınldığı, gereksinimlerimizi
karşılamak için emeğimizi satmak zorunda kalmadığımız
bir ortak üreüciler toplumunda ürettiklerimiz hakiki kullanma
değeri gücüne kawşacak. Hint kenevirinin kaybo|an iüban
bulunacaktır.

Hint Kenevirlnln dışında genel olafak yasadrşı ilaç
siyasetleıl göz önüne aIındığında günümüzdekl siyasal
arenanln bu aıternatif göİüşıeıın tartışılma§ını dahı
engelleylci biı yapı olu$urmaşı nıaalesef daha obJektif
ve al lcı kararların alınınasını engellemelttedlr. Basın
yayn daha derinlerdeki bazı sorunlan pılgfamlannda
lronu etmelidin orneğin, yük§ek dozda erolnden ölen
biı kişinin damarlarına ve soğunuş cesedine yakın plan
çehiın yapmaktansa bu kişinin neden bu duıuına
geldlğint ye onun hayatının kalltesini yükseltmek için
toplumun neden bır şeyler yapacak melranlzına ve
sisteınleri olu$uıamadığını soıgulamalıdıı. Hühimetler
ilaçları yasaklayıp kullananlaİı cezaıandırınaİtan§a
ınsanları ilaç kulIanmaya iten nedenleri bulmalı ve
kayna*lannı bu alana yönlendlınelidir. Çünkü ilaç
kullanımı hastalığın kendtsi değll bir sonucudur.
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"Toplumsal Gelişme" Sorunu
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,Yeden bazıları ılaha yolsuldar? Neden baa ülkekr 'goi kalmq'ken, baaları ıhha 'gelğnğ\ir? Neılen zenginlik baa
yerlerde loplanmqtır? Neılen bazı ülkelerıle leknolği, sanayi, yaşam stanılartları daha yülesekken, ıliğerlerinıle 'ax,
gelğn$'tir? Yoka bu ülkekr 'geri bııaklırılmış' mıılıı? 'Kalkınma'laıı,'çağılaşlaşma'laıı mümkün değil miılir? Dq
borçlar hakikalen bunun önünıle engel midir? Peki, bu ülkeler 'borç batağı'ndan kartalup, 'ekonomi* kalkınma'lanru
gerçekleştiremeyecekler nidir? Yani bu ülkeler 'emperyaliaı'e 'bığınk ülkeler' niıliı?,., Bu ve benzeri bir çok soıa
akaılemik araşfrımalara ıla konu eılilnğliı lşle, Mlıınma sosyolojisi dıdiğiniz alan da bu konulaıda yopılın araşf.malıı

ve bu soralara verilmeye çalqılan coaplarılan oluşnaklaılın

I ugun, hemen hemen herkes, nerederse ıarlıgrmıa
f, ıehdit eden sorunlarla karşılaşngrmızın farkında.Y Çerresel tahribatlar belki de bizi tamir

edilemeyecek hasarlarla 1uz yuze getirmiş durumda. Sera
etkisi belki de dünyanın iklimini geri dönülemeyecek
şekilde bozmuş durumda. Bu da; sel baskınlarının,
kuraklıklann, haftalarca kalkmayan karın, bu nedenle
azalan tarımsal ürünlerin, giderek daha çok kendisini
hissettirecek olan açhğın; yani her sene artan doğal
felakeılerin bizleri bekledi$ni haber veriyor. Ote 1andan
AIDS benzeri hastalıklann tedaüsinin hala bulunmadığını
ve bu hastalıklann kadanarak 1alıldığını hatırlalzlım. Şu
anki yaşam tarzıml.ıl. dayandırdığımız üretimin doğal
kaynaklarının ya hıda tuketilmekte 1a da kullanılamayacak

yoksulluğun ortadan kaldınlmasıdır. Ya da yoksulluğun
da kalkrnma konusunda en temeI göstergelerden biri
olarak ele alındığını söylemek daha doğru olur.

Neden bazıları daha yoksuldur? Neden bazı ülkeler
'geri kalmış'ken, bazılan daha 'gelişmiş'tir? Neden
zenginlik bazı yerlerde toplanmışnr? Neden bazı ülkelerdc
teknoloji, sanayi, yaşarn standartları daha Juksekken,
diğerlerinde'az gelişmiş'tir? Yoksa bu ülkeler'geri
bırakırılmış' mıdır?'I(alkınma'ları,'çağdaşlaşma'lan
mümkün değil midir? Dış borçIar hakikaten bunun
önünde engel midir? Peki, bu ülketer 'borç batağİ'ndaı
kurtulup, 1ekonomik kalkınma'larıni
gerçekleştiremeyecekler midir? Yani bu ülkele

'eınperyalimı'e 'bğmlı ükeler' midir?... Bu ve benzC
kadaı kirletilmekte olduğu da bilinen bir gerçek biı çok soru akademik araştırmalan da
Tüm bunlara ek olarak hali hazırda edilmiştir. Işte, kalkınma sosyoloj
hayatımızın kuruluşunu belirleye
önemli etkenlerden birisi olan
giderek ağırlığını daha fazl
hissettiren bir olgu daha var:
"Yoksulluk". Yani, toplumsal
paylaşımda bir grup insanın
ihtiyaçlarının karşılanmasından
mahrum bırakılmalan. Bu eşitsiz

nen \ dediğimiz alan da bu konular
ve yapılan araştrmalar ve bu so
a verilmeye çahşılan cevap

oluşmaktadır.

ıl
Xaikınma sosyolojisi

genel olarak üç temel okul eğ o I ahnrr. Bunlar ortaya çıkış
bağımsız bir okul olarak ka

g6rme sırasıyla'Modernleşpaylaşım, ne hazindir ki, yüzyıllardır
daha çok keskinleşmekte, ıarsıllarla Okulu','Bağımlılık Oku[ u

'Dünva Sistemi Okulu'dur lıl

ı yaklaşımlar sırasıyla 50'ler, 60'lar
olasr sonuçlarından birini; yeni göç 70'ler bolunca popüler olmuşlar; an
dalgalarının habercilerini; kıyılara wran kaçak geniş kesimlere hitap ettikleri ilk on ylrn son
göçmen cesetJerinde, giderek artması muhtemel kanlı
bölgesel çatışmalardan kaçarken sınırlarda son nefesini
veren kadın-erkek, çocuk ve yaşhlarda; yıllarca bekletilen
umut§uz inunlann tel orgülerin üzerinden aüdığı multeci
kamplarında görüyoruz. Yani yoksulluk, yaşam
koşullarımızdaki gerilemenin ötesinde artık ulaştığı
kadanılamaz bolutuyla alışkın olduğumuz toplumsal
düzeni alt üst edici bir unsur olarak belirmekte.

Tüm bu sayılanlardan çıkartacğmrz sonuçlar elbette
ki çok çeşidi olabilir. Ancak işaret etmeye çalıştığımız;
kaşı }aşıya olduğumuz acil sorunlann her birinin gerçek
anlamıyla'büyuk' ölçekte tartışlabilecek sorunlar olduğu;
yani gündelik 1,aşantımız üzerinde büluk etkileri oIan
sorunların, yalnızca yakın çevremizle ilgilenerek
çözüemeyeceÇdiğerleri' , 'ötekiler' , 'uzak'ta olup bitenler
üzerinde de bir dikkat ve müdahale gerektirdikleridir.
'Diğer'leri ile ilgilenmek ise 'kalkınma sorunu'nun
akademik alanda bir sorun olarak ortaya konmasının ilk
adımıdır ve kalkınma sorunundan kastedilen kabaca,

kendilerine yönelen eleştirilerle etkinlikleri, ye
araşnrmacılar için cezbedicilikleri azalsa da yo
bu eleştirilere göre yeniden şekillenmeye çalı
ıarlıklannı sürdürmeye çalışmışlardır.

Bu 1aklaşımları incelerken, bu yazıda onlann tek
tanığmını yapma},ı, içinde oluştukları tarihsel koş
uzerinde 1ukseldikleri teorik öncülleri, metodoloj
ilginç ve belirleyici yarılannı, her 1aklaşmaokula ait
örnek çalşmalr, genel olarak nasıl eleştirildiklerini ve

eleşürilere nasıl ceıap verdiklerini, bu eleştirilerin
ettiği nokalan daha sonnki çaüşmalarına nasl
çalıştıklannı sunmaya çdışacağız,

Modcnlışnc raıhı
Modernleşme Okulunun çalışmalan aynı zam

kalkınma sosyolojisinin de kurucu çalışmaları
Modernleşme Okulunun nasıl oluştuğunu açı
'kalkınma sorunu'nun akademi içerisinde nasıl yer
alrı bir disiplin ve popüler bir araştırma alanı

ı
ıI
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yoksullar arasındaki uçurum giderek
aftrnaktadır. Bu keskinleşmenin kuwetle



geldiğini açıklar. Bunun için, 2. Dünya Savaşı sonrasının
politik ilişkilerine bakmamız gerekecek. Bu sahnede üç ana
etkenden bahsedilebilir. Birincisi; Amerika Birleşik
Devlederi'nin, saızştan büyuk bir ykıma uğraları daha öncenin
büyük devlederi olan Ingiltere, Fraıısa ve Almanla'nın aksine,
ekonomik olarak çok güçlü ve savaş zamanında uyguladığ
olağanüstü üreıim koşullannın sağ[adığı muazzam bir ürün
fazlası ile çıkrnış olmasıdır. Ikincisi; Rusya'nın diğer bir galip
devlet olarak, 'Hitler ordulannı bozguna uğratmış, onları
Doğı Avrupa'dan sürmüş' olmasıyla canlanan ideolojik
çeki,:iliği;'kurtardığı' Doğu Awupa toprakları üzerinde
kuıriuğu uydu devletçiklerle yalalan eüisidir. Uçüncüsü ise
Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki kolonilerin nihayet
çözülmesiyle bir çok yeni ulus devletin birden jeopolitik
sahneye çıkmasıdır.

İlıl tılyul< gtç tam soğuk savag tutupcaklarken, bu yeni
devlederin kimin tarafinda yer alacalJan giderek daha önemli
bir sorun haline geliyordu. Bu 1uzden Batı 1akasının kendi
arka bahçesi hakiında acilen bilgiye ihtilacı ıardı. ABD yeni
ortala çkmış ulusdevlederin nasıl olup da modern devlederin
yolunda gelişmelerini sağlayabileceğini öğrenebilınek için
kesenin ağaru açu. Bir çok üniversitede kalkınma çüşmalanna
başlandı. Ozellikle Latin Amerika'daki devlederin kendilerine
yakın bir sefrde gelişmesi, hem 'kötü kardeş"in etkisinin
1ayılmasını önlemek, hem de ürıin fazlasının emilerek yeniden
üretimin yolunun açılması açısından çok önemliydi.

Bu şekilde 50'lerde başlayan kalknma çüşmalan, zamanla
Modernleşme Okulu olarak anılmalannı sağlayacak teorik
bir zemine oturdular. Bu okulun iki önemli teorik öncülü
ızrdı: Ewimci teori ve Panons'un 1apısalcı işleıselciliği. Aslında
ewimci teori yeni de$tdi; bu, 19. Jy bolunca soslzl bilimciIer
tarafından (Durkheim'in etkisiyle)'geleneksel toplum'dan
'modern toplum'a geçişi açıklamak için kullanılmıştı. Bu
teoriye göre, sanayi devrimiyle beraber üretim seviyesi
inanılmaz ölçüde 1ukselmiş, toplumdaki iş bölümü artmış,
ıumanlaşma ve kent yaşamı ile beraber insanlar arasında yeni
bir ilişki biçimi oluşmuşfu; aıtık onlann etkileşimini belirleyen
gelenekler değil, toplurnsal 1apının üettiği değerler sistemiydi.
Yeni yeni şekillenen işbölümü her alanda ikincil ilişkileri ve
toplumsal yapının rasyonel ilkelere göre düzenlenmesini
getiriyordu. Ancak bu teorinin bir kaç ön kabulü daha ıardı;
bunlara göre toplumların değişmesi sadece tek yönlü
(gelenekselden moderne, ilkel olandan gelişmiş olana)
olabilirdi. Al,rıca, bu gelişme, şüphesiz olumlu ve il bir şeydi;
olması gereken ve 'medeniyet'in gerektirdiği buydu. Bu
değişimin bir başka özelliği; 1aıaş 1aıaş, adım adım olmasıydı.
Yani daha önceki düzenden kopuş için bir dewim değil, bir
ewim ge re kliydi.

Parsons işlevselciliği ise hemen hemen aynı şeyleri
söylüyordu. Parsons aslında bir biyologtıı ve bu alandan aldığı
kawamsallaştırmalarla toplum ile bir organizmanın sistemi
arasında sosyal bilimlerdeki tahrifatı çok uzun sürecek
benzerlikler kuruyor; bir toplumun nasıl da canh bir
organizmaymış gibi incelenebileceğini;'toplum' diye bir
birimin belli amaçlan olduğunu; bunlardan en önemlisinin

de 'denge'yi korumak olduğunu anlatan cilt cilt kitaplar
1azıyordu. Bu teoriye göre; sistem her zarnan uyum anyordu
ve değişim, ancak işlevlerdeki uzmanlaşmanın artmasıyla,
organizmanrn yapısıntn da buna uyum sağlamasıyla
gerçekleşebiliyordu. Parsons'a göre bu 1apıp ayakta nıtan en
öneml.i şey, gelişen işbolümunun )arattığı değerler sistemiydi.
Parsons, Amerika'da sosyal bilimlerde gerçekçilikten
uzaklaşıldığı o 1ıllarda çok etkin olmuşfu ve her alaııda onun
takipçileri oluşmultu.

İşte bu teorik öncülerden hareket eden moderrıleşmeciler,
yeni ortaya çıkan ulus devletlerin; yeni isimlendirmeyle
"Llçuncü Dunya Ulkeleri"nin kaderlerinin nasıl çizilebileceğini
bulınak için araşurmaJa başladılar. Izledikleri yöntem; pozitivist
bir bakış açısıyla, 'modernlik'i anlatan baa özellikler bulank
(ömeğin insan ilişkilerinin hangi düzeyde olduğu) bunlan
kategorilendirmek (resmi ve gayriresmi il§kiler 1a da işinde
başanh olma hırsının olup olmaması gibi) ve Uçüncü Dunya
tJlkelerinin 1uzlercesini kapsalan, milyonlarca dolaılık projeler

1uruunekti. Onlerine gelen cilt cilt istatistiklere bakarak, bu
ülkelerin ha]a 'ilkel', 'geri kalmış' veya 'geleneksel' olduklan;
bunun sebebinin de bireylerin hala modern değerleri
içselleştirememiş olması, yönetimin akli kurallara göre
örgütlenmemiş olması gibi içsel, değer merkezli açıklamalaı
getiriyorlardı. Bu araştırmacılara göre, geri kalmış ülkeler
gelenekel yapılanndan dolayı bir türlü gerekli olan kalkınma
hamlesini yapamıyorlar; ekonomilerini'kalkış'a geçirecek
basit mekanizmalar olduğu haldeI'] geleneklerine
bağlılıklanndaı dolay bunu bir türlü gerçekleştiremiyorlarü.
Bu araştırrnacıların önerdiğ,i, geri kalmış ülkelerin modern
devletlerle daha fazla etkileşime girerek buradan değerleri
alıp içselleştirmelerini beklemekti. Ancak, bu yolda da bir
takım toplumsal huzursuzluklar çıkabiliyordu. Smelser, bu
huzursuzlukları yapısal-işlevselci modelin denge durumu
ara}4şıyla açıkladı. Değişim çok hızl olmamalıydı. Toplumun
bir yanı hızla gelişirse öbür kısımları buna uyum
sağlayamayarak ç6zülmeye yol açabilirdi.

Bu durum, o dönem kurulmakta olan ABD hegomonlası
açısından çifte meşruiyet sağlıyordu. Hem gel\miş ülkelerle
diğerlerinin farkını buradaki toplumlann içsel özelliklerine
bağlayarak aradaki eşitsizliği meşrulaştırıyor, hem de bu
toplumlar için gelişmiş toplumlarla olan etkileşimlerinin her
halükarda faydalı olduğunu söyleyerek Amerika'nın Jıapıcı
dış yardım" politikalanna vize çıkanyordu.

60'lann gelişiyle beraber modernleşme okulunun bu çok
geniş kapsamlı ve ve_ri yüklü araştırmalarına karşı sesler

1u}selmeye başladı. Oncelikli eleştiri, tahmin edilebilir ki,
batımerkezcilik konusundaydı. Bu araştırmacılann türnü, bao
ülkelerinde doğupbüluınü$erdi, dünyanın geri kalanına
bunnın gözlükleriyle bakıyorlardı; geri kalan tüm toplumlann
aynı yoldan 1ıırüyerek kendi durdukları yere geleceklerini
düşünüyorlardı ve bu öngdrüleri bir kaç açrdan sakattı.
Oncelikle 'geri', 'ilkel', 'gelene}sel' ve 'modem', 'gelişmiş'
vs. gibi ikilemler, düpedüz üstünkörü bir ırkçıhğa işaret
ediyordu. Ortada söz konusu alışkanhklann insanlar uzerinde
il ya da kötü etkisi olduğuna dair hiçbir araştırma yoktu.

21
H#



Modemleşmeye giden tek bir yolun varlığrndan söz
etmenin hiç bir geçerliliği yoktu. Insanlar,
ıriodemleşme doğrultusunda liberal demokasinin
yerine, devlet merkezli bir sistemin de olabileceğini
görüyor ve başka alternatiflerin de mümkün
olabileceğini düşünüyorlardı. Ayrıca bazı
eleştirmenlere göre bu tek y6nlü ilerleme fikri fazluıy'a
ilmserdi. Toplumlar hiç ilerlemeyebilirlerdi ya da
Ethiopia örneğinin gösterdiği gibi 'ilerlemiş' olan bir
toplumun da ilerlemesi çökebilirdi. Daha sonradan,
geleneklerle gelişmenin bir arada ıarolama acğ fil<,ri

de eleştirilmeye başlad. Omeğin; toplumlann tumüne
maledilebilecek geleneklerin varlığı sorgulandı. Bir
toplumda elitlerin uyguladıklan geleneklerle, daha
aşağı tabakada olanlann uyguladıkları gelenekler
arasrnda her zaman fark olduğu ıurgulandı. Aynca
yeni yetişen sosyologlar,'modern değerler' ile
'geleneksel değerler'in hiç de kurgulandığı kadar
birbirinden aynk olmadığına, gelenel.sel toplumda
da modern değerlerin nüveleri olduğuna,
modemleşmiş toplumlarda da etnik alışkanlıklar ya
da cinsiyeder aras ifukilerde hala geleneksel değerlerin
etkisiyle hareket edildiğine dikkat çektiler. Daha
sonradan yetişen modernleşmeciler, buradan yola
çıkarak geleneksel değerlerin her zaman gelişmenin
önünde engel olmayabileceğini düşündüler ve bu
fikri destekleyecek araştırmalarda buIundular.

Modernleşmecilerin araştırmaları metodolojik
olarak da eleşirildi. Diğer sosyal bilimcilere göre
bunlar, çok üst bir solutlama düzeyinde ve aşırı
genelleştirilmiş çalışmalardı. Bir toplumsal gerçekliği
açıklayabilecek incelikten yoksundular. lstatistikler
hemen hiç bir zaman gerçekten yaşanan süreçleri
aqklamala yetmezdi.

Ancak, Modernleşme Okulunun itibarını esas
zedeleyen eleştiriler, bir sonraki okulun kurucu
eleştirileriydi. Buna göre, bu okulun tek işlevi,
Amerika'nın dış politikasını meşrulaştırmaktı ve
bilimsel hiç bir yanı yoktu. Tamamen ideolojikti.
Inceledik]eri ülkelerin içsel özellilrJerine yoğunlaşırken
dış etkiyi göz ardı ediyorlardı. Modemleşme okuluna
göre, söz konusu ülkeler kolonilerin çözülmesinden
sonra bğmsızlrk kazanmış birer analiz birimiydi; opa
bir yandan da bu eleştiriler üzerinden kendini
kurmaka olan neomarlaizme göre ise onlar ekonomik
bağımsızlığı olmayan, şekil değiştirmiş yeni
sömürgelerdi.

Ancak ikinci okulu incelemeye başlamadan önce,
60'lardan sonra kendisini hala Moderleşme Okulu
içinde tanımlayan ya da kalkınmalı; modernleşme,
bau devlederine benzeme yolunü içsel dinamiklerin
etkisiyle ge rç ekleştiri len bir süreç olarak
değerlendirmeye devam eden araştırmacıların bu
eleştirileri çalışmalarını şekillendirmek için nasıl
kııllandıkhnna bakalım. Yeni modernleşme çalışmalan
denilen bu araştırmaların öncekilerden bir farkı,
demin de belirttiğimiz gibi, geleneklerin
değerlendirilişi konıısıındadır. Onlaı, 6zelli}Je Japonla
ve Uzak Doğu ülkeleri üzerine yapılan çalışmalarda
gelene}Jerin modernleşmekalkınma yolunda çok da

;iil*i*T+:,'#lr#ıffi ##*ffi*İl
Tek yönlü ilerleme kör inancının yerini; çeşitli
olasılıklann varlıgrnı tan_ımak aldı. Ancak ABD'den
yana nraflı olmak ve Uçüncü Dünya ülkelerine
müdaheleleri öngören politikalaı üretmek konusunda
bir de$şiklik olmadı. Hunt-ington, bazı insan nulerinin
demokrasiyi haketrnediklerini ve ABD'nin buralarda .
askeri darbelere milyon dolarlar ve silahlar vermesi
gerektiğini söyleyerek bayağı sükse yaptı.I'' t

Bağmlılık Ohulu

Bğmlılık okulu, kalkınma literaüründe daha çok
Andre Gunter Frank ismiyle özdeşleşmiş bir şekilde "
bilinir. Frank, o dönem Brezilya'da ders veren bir .
profesordür ve uluslararası literatürde azgelişmişlik
kawamını tanıtan makalelerini hazırlarken 10 yılhk, '
Latin Amerika çapında yapılmış çalış
toplamın_dan beslenmiştir. Yani bağımlılık kuramı
tam da Uçüncü Dünya, yeni kullanımıyla "çeper

!

ülkeleri "nden çıkmıştır.
Bağımlıhk kuramının ortaya çıktığı tarihsel

koşulları iyi bir şekilde değerlendirebilmek için ^

malar .- "

)

yeniden on sene öncesine dönmemiz gerekiyor. l950

1rlında Birleşmiş Milletler, kalkınma sorununa daha
aktif-etkin müdahale edebilmek için Latin Amerika "
İçin Ekonomik Komisyonu'nu (ECt A) kurdu ve başına
da Rau[ Prebish'i getirdi. Prebish, uluslararası '
işbölümünün o günkü halini şiddetli bir şekilde
eleştirdi. Buna göre l,atin Amerika'daki devletler ve
diğer Uçüncü Dünya Ulkeleri gelişmiş ülkelere "
hammadde satıyor ve onlardan sanayi maddesi
alıyorlardı. Bu da zorunlu olarak dış ticaret alığına
yoİaçyor ve yerelde sermaye bırikimini guçleştiriyordu. '
Prebish bu durumu değiştirecek bir proje önerdi. 

^Buna göre; dışardan alınmakta olan mallar içeride
uretilrneye başlanacak, bu üretim dış ahrnlara 1uksek
gümrük vergileri konularak koruma alüna alınacak,
hammaddelerin sanşından elde edilen gelirle uretirnde "
kullanılacak makineler alınacak; bunların .
gerçekleştirilmesinde de devlet, belirleyici bir rol
oynalacaktı. Düa sonradan "ithal-ikameci kalkınma .

modeli' olarak anılacak EC[,A prognmı; başlangçta
bir çok araşnrmacıda ekonomik gelişme, zenginliğin
arinası ve gelişme yönünde olumlu beklentiler ıaratn,

Ancal bu programın bir çok sonrnu raıü. Öncelikli
olarak kırsal alandaki büyük toprak sahipleri,
ongörülen toprak reformu ve sanayileşme gibi
girişimlere karşı bir direniş oluşturdu. Birçok Latin
Amerika ülkesinde ikıidann önemli bir ortağı olan
bu kesim, plarıın qgulanmasını sekteye uğratb. A}nca,
devletin dışardan gelen ürünleri vergilendirmek,
kendi teşkkülerinde ucuza üretim girdisi sağlamak,
sanafnin ve pazann -kentin- alt }apı$nı oluşturmak
vasıtasıyla desteklediği yerli ürerim; nüfus daha tam
proleterleşmediği, ihtiyaçlarının bir kısrnını hala
geçimlik faaliyetleriyle karşıladığı ve alış gücü de
yulsek olmadığı için pazarda nrkenmiyor; kendisi için
üretim yapılan iç talep bir türlü istenen seüyeye
ulaşmıyordu. Ithal-ikameci modelin önemli bir başka
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yeniden düzenler. Her bölgeyi de yerel alanda yeniden
parçalara apnr. Böylece en küçük birime kadar, köylerden
merkez kasabaya, oradan civardaki kente, oradan bölgenin
en bü}uk kentine; oradan da bu ülkenin üşn ile olan bğnın
sağlandığı metropole artık ürünün çekileceği bir ağ yapısı
o|uşturulur. Bu zincirdeki her birim bir üstünün uydusu, bir
alunın ise metropolüdür. Böylece Frarık, azgefumiş ükelerdeki
gelişen bölgeleri açıklama firsatı bulur. Orneğin, l'rank'a
göre, ülkenin bütün artığı bu şehir üzerinden aktığı için
Istanbul gelişme fırsatı bulur; o bir metropoldür. Ancak
Istanbul'un gelişmesi onun bir alt-metropol olması özelliği
ile sınırlıdır. Yani bir alt-metropol, uydusu olduğu menopol
tarafindan sömürülmektedir ve o metropolün ihtiyaçları,
yönelimleri değişti$ zaman, 1ıluma terk edilecektir. Nitekim,
Frank'a göre bugün en geri bıraktırılmış durumda olan
bölgeler; sömürgecilerle ilk önce temasa geçmiş ve onlar
tarafından en çok sömürülüp tüketilmiş yerlerdir.
Modemleşme Okulunıın tam tersine brırada, gelişmiş ükelerle
her türlü temas olumsuz olarak değerlendiriliyor. Buradan
çıkan bir başka önerme de alt-metropollerin en çok gelişme
sağladı$ dönemin, merkeziyle bağrnın zalıfladığı, merkezin
bir şekilde başka meseleleriyle uğraşüS (ekonomik kriz vela
diğer somürgecilerle saıaş gibi) zamanlarü olduğudur. Ancak
bu kent, bagımlılık ilişkisinden çıkmadığı için merkez, kendini
yeniden toparladığı zaman bu görece gelişmeyi de tüm
belirtileriyle beraber yok eder, çeker alır.

Dos Santos ise Frank'ı önceleyen çalışmalarında
bağımlılığın ne olduğunu ve tarih bolunca nasıl işlediğini
tanırnlamaya plışır. Dos Santos'a göre bğmlı|ı\ baz ülıelerin
-sömürenler- kendi başlarına başlayarak, ekonomilerini
gel\tirebilirken; diğer ülkelerin -bağımlr olanlar- bunu ancak
s6müren ülkenin ekonomisinin gelişmesinin bir yansıması
olarak 1aşayabilecekleri ilişkidir. Bunun dışında Dos Santos,
tarihsel olarak oluşmuş üç çeşit sömürge ilişkisi tanımlar.
Birincisi, "sömürgecilik'\ir. Ikinci aşama "finansal-sınai"
bağımhlıktır. Uçüncü aşamaya ise "teltıolojiksınai bağımlıhk"
adını veriyor.Lu

Bağımlılık Okulunun bu ilk döneminde yapılan tüm
çalışmalar birkaç noktada birleşiyordu.Iur Bunlar; bağımlılığı
tamamen dışsal bir etmen rc yalnızca ekonomik bir olgu
olarak ele almalan, bunun dışında bğmlıhk ve ka]kınmanın
asla bir arada olamalacğ, bunların birbirini amamen dışlayan
süreçler olduğuydu. Bu çalışmalar, çok geçmeden yoğun
eleştirilere manrz kaldı. 7O'lerde başlaJan bu saldınlar, ilginçtir
ki on sene önce Modemleşme Okulu için soylenenlerin hemen
hemen aynısıydılar. En büyuk saldın nokıası; bu çalışmalann
bilimsellikten ruak, basit ideolojik propaganda araçlan olduğu,
Uçüncü Dünya ile ilgili her meselenin dışsal baskrlarla
açıklanmaya çalışılmasının gerçeği yansıtmayan bir aşın
genelleme olduğuydu. Aynca, tıpkı Modemleşme Okulu gibi
özgünlüklere hiç önem verilmiyor, bağımlı ülkelerin hepsi
için genel geçer bir söylem üretiliyordu. Orneğin, bağımlıhk
ve kalkınmanın bir arada olamalacağr öntabulü; uluslararası
alandaki herhangi bir harekediliğe, yer değişimine karşı kör
kalıyor, bunu açıklayamıyordu. Buna ilaveten, kalkınma
alanında çalışan bazı araştırmacılar; ç6züm önerisi olarak
uluslararası alandaki işbölününü tamamen reddederek
gerçekleştirilecek ulusal kopuşlar fi krini komik bulduk|arını
soylediler. Haklı olank ulusal bir kopuşun kalkrnma açsından
otomatik olarak olumlu sonuçlar getireceğinin bir garantisi
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çıkmaa da, uretim için gerekii olan sermaye ürunlerinin hala
dışardan karşılanıyor olması ve ödemeler dengesindeki
aleyhteki durumun değişmemesidir. 60'lara gelindiğinde
Latirl Amerika'nın her yerinde ekonomik durgunluk baş
gösterdi. Bunu; dış ticaret açığrnda büyume, işsizlik, 1uksek
enflasyon ve diğer ekonomik sorunlar izledi. Kitlesel
gösterilerle, yer yer alaklanmalarla hükümet]er dewildi ve
yerlerini, sonucunda baskıcı rejimlerin kurulduğu askeri
darbeler aldı. Ilginç olan, bu hayal kırıklığından sonra,
Bğmlılık okulunun, teorik öncüllerinden biri olarak, ulusal-
kalkrnmacı programın mantığını daha radikal bir biçimde
sarunmasıydı.

Bu okulun ikinci teorik öncülünü ise, modernleşme
okulunun eleştirilerinde etkin bir rol oyrıamış olan neo-
Marksizm oluşnınıyor. NeaMarkizın, Çin ve Kuba'da 1aşanan
'sosyalist' deırimIerin ışıgında Marksizm'i yeniden gözden
geçirmeyi savunuyordu. O dönemde hakim olan Marks
yorumlarını üç alanda eleştirildiler. Bunlardan ilki bu
yorumlann modemleşme okulu gibi batı merkezci olmalan;
sosyalist bir hareketin batı'da merkezde gelişmesini
beklemesiydi. Qsa gerek düa önceki Ruşa dene.vimi gereke
bu yeni deneyimler esas sömürunün çeperde yogunlaştıgnı,
sosyalizmin buradaki'zapf halka'Iardan ortaya çıkacagını
iddia ettiler. Ikinci olarak o zamanın hakim Marksizm
yorumlanna göre tatin Amerika gibi az gelişmiş ülkeler hala
kapitalizm öncesi dönemlerde yaşı,vorlardı. Bu sebeple,
buralardaki soryalistler feodal ilişkileri parçalamak adina hala
'ilerici' bir rol oynayan yerli burjuvazi ile ittifak yaparak önce
onları iktidara taşimali, bir burjuva-de mokratik dewim
yapmaliydilar. Oysa geri çeper ülkelerdeki sosyalistler buna.
razi degillerdi. Onlar Çin ve Küba'la bakarak çeper ülkelerde
dognıdan bir sosyalist deırim 1apilabilecegini okuyorlardi.
Diger Marksizm yorumundan alrildiklari üçüncü nokta ise
sosyalizmin kurucu dinamigini kent proleteryasinin örgütlü
gücü olarak görmekten vazgeçmeleri; köylülügün deırimci
gricünü 1uı:elrneleri ve özellikle Küba'la bakarak bu ülkelerde
on rillar bolu sürecek olan gerilla savaşlarina öykünmeleriydi.
Bagimlilik okulunun ana]izlerinde bu yeni Markizm'in (neo
Marksizm) yeni-sömürge tezleri ve ulusal kopuşçu çözüm
önerilerinin agirlikli eüisi görulür.

Öncelikle Bağımlılık Okulunun kurucu çalışrrıalanndan
biri olan Frank'ın "azgelişmişliğin gelişmesi"ni ele alalrm.t'J
Buna göre, az gelişmiş ülkelerin durumunu açıklamak için
esas dışsal etmenlere bakılması gerekir. Hatta Frank,
Modernleşme Okulunun bu ülkeler için uygun gördüğü
'feodal', 'ilkel', 'geleneksel' gibi yakışnrmaları yersiz bulur,
çünkü araştırrnalardan çıkan odur ki; Hindistan, Çin gibi
ülkeler sömürgecilerle karşılaşmadan önce ve karşılaştıklan
sırada da onlardan düa gelişmiş bir toplumsal 1apı, üretim
teknolojisi ve 1aşm kalitesine sahiptiler. Sömürgeciler, gelişmiş
ordulanyla bu ülkeleri kendi ekonomilerine tabi olacak bir
üretim için yeniden örgüdediler ve onlan geri kalmışlıkyoluna
zorladılar. Işte Frank, bu sürece "azgelişmi$iğin gelişmesi"
adını veriyor. Aynca Frank, kaıramsallaştrrmasını ülkeler arası
sömürgecilik ilişkisinden bir adım daha öteye taşıyarak,
metropol-uydu ikiliği ızerine Eişıyor. Buna göre, uluslararası
duzeyde bağrmh olunan ülke, sömürge ülkenin metropolü;
bağımlı ülke de bu metropolün uydusudur. Ancak sömürgeci
ülke, bağımlı ülkenin kontrolünü sağlayabilmek için yeni
kender kurar; bu bölgef, çeperler merkeze tabi olacak şekilde
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olmadığrnı söylediler.

Bir diğer önemli eleştiri Petras, Fitsgerald, Laclau gibi
önemli araştırmacılardan geldi._Buna göre, ba$mlılık öyle
bir şekilde tarif ediliyordu ki, Uçüncü Dünya Ulkelerinde
neredeyse hiçbir şey 1aşanmıyordu; buradaki insanlar sadece
sömürgeciler karşısındaki konumlanyla ıarolmaktaydı. Peki
sınıfanalizi neredeydi? Ya devletin rolü? Bu toplumlarda çok
şiddedi politik ınücadeleler ve insanlann yaşayışında darbeler
vs, ile radikal dönüşümler oIuyordu. Bağımlılık okulunun
erken çalışmaları bu alanları boş bırakıyordu.

Bağıırılılık Okulunun son dönem temsilcilerinden Cardoso,
bu eleştirileri, bağımhlık okulunun temel öncüllerini
yitirmeden çaişmalanna katmala çalrştı. C,ardoso'nun çabalan,
onun bir bğmlılık okulu araştırmacısı sayrlıp salrlmaJaca$
tartışıladursun- bu alanı l970'ler boyunca canlandırdı.' '

OnceliUe ilgi alanı, bağımhhğa dair genel 1asalar çıkarmak
değil, Uçüncü Dünyanın kalkınmasının belirli örneklerini
'tarihsel ve yapısal' olarak ele almaktı. Bir başka farklı yanı,
Uçüncü Dünya Ulkelerini incelerken onların iç yapısını
değerlendirmeye almasıyü. Merkezle krınılan iişkilerin haıgi
sınıflan nasıl etkilediğini; kimlerin, çıkarlannı nasıl orta}a
koyduğunu; onları gerçekleştirmek için nasıl harekete
geçtiklerini araşnrma}a çahşğ.Caıdoso klasik Bğmlıhk Okulu
teorilerinden; keskin bir şekilde kIasik Bağımlılık Okulu
araştırmacılarının en güçlülerinden biri olan Furdato'nun
Brezilla'daki l964 askeri darbesini inceleyen önemli çatşmasını
eleştirerek alrıldı. Furdato'ya göre bu darbe sanayileşme
hamlesine ve artan sosyal karmaşaya karşı büluk toprak
sahiplerinin çıkarlarını koruyacak ve merkezle ilişkileri
azaltarak toplumu yeniden düzenleyecek gelenekselci bir
hareketti. Cardoso buna şiddetle itiraz etti. Gerçekte olup
bitenler, tam aksini gösteriyordu. Askeri-bürokratik devlet
aygıtı, ülkeyi merkezin yatırrmlarına açıyor, bir çok
özelleştirmeyle ve işçi maliyetlerini düşük tutarak çok uluslu
şirketleri ülkeye yatırım yapmaya çekiyor, yerli bu{uıaziyi
bazı sektörleri ona ayırarak ve onu sübvanse ederek
destekliyordu. Bu üç grup her üçünün de menfaati
doğrultusunda bir ittifak oluşturrnuşlardı. Bu süre bolunca
Brezilla ekonomisi sürekli gelişti, büludü. Cardoso, hem bir
bağımlılık il\kisi olduğunu s6ylemekten vazgeçmiyor, hem
de Brezilya'nın kalkındığını göz ardı edemiyordu.
Dolapsyla'işbirlikçi-bğmh kalkınma"tT modelini geliştirdi.l'o]

DürıJa-Siıtcızi Ohrlu
70'lere gelindiğinde dünla bir kez düa şekil değiştiriyordu.

Uzak §a'daki ülkeler, baştaJaponya olmak uzere suregiden
bir ekonomik büüume 1aşıyorlaıdı. Bu, kawımlan esnetilerek
alakta tıınılınala çalşılan Bağınılılık Okıılunu ifce guvenilmez
bir hale getiriyordu; çıınkü bğmlı olan ülkelerde bir gelişme
olsa bile bunun kısa süreli, görungüsel olacağrnı; merkezde
olmayan ülkelerin her zaman bağımlı bir ilişki içerisinde
sdmürülüp gideceğini, tek alternatiflerinin bu sistemden
kopuş olduğunu iddia edip duruyorlardı ve Uzak Aşra onlan
1zlanlıyordu. Bir diğer gelişme, 'soşralisC sistemlerin içine
girdiği krizdi. Bu blok bölünmüş; Çin'de büluk kültürel
dewim, umulan sonuçlan vermemişti ve Ruşra'da ekonomil
durağanlık sürüp gitmekteydi. Her fü ükenin de mali sistemi

çökmüştü ve sırasıyla dışandan özel sermayenin yatlnmına
açıldılar. Bu, düa 7O'lerde entellektüeller açısındarı "soşralist
duvar"ın pkılacak olduğuna işaret ediyordu. Açıkçası,
sist€mden kopuş alternatifi hepten ortadan kalkmş gibi

gözüküyordu. Bir çok araştırmacı hızla bu fikri saıunmaktan
uzaklaşular. Dahası, bir üçüncü faktör olarak Amerika'nın
kendisi de oldukça ağır bir krize girmiş gözüküyordu. \4etnam
yeniğisi, soşral haıekederin 1ıprano eüisi, Watergate skandalı,
75'teki petrol ambargosu, ekonomik durgunluk, dış ticaret
açığrnın bülumesi ve enflasyon; ABD'nin de sonunun 1akın
olduğu, en azından dünla sistemi tuerindeki hegemonlasının
sallantıda olduğu hissini uyandırıyordu. Daha sonra ABD ve

Çin arasında yakınlaşmalar, anlaşmalar yaşandı. futık eski
teorik yaklaşımlar, bu olup bitenleri açıklayamıyordu. En
azından kallonma sosyolojisi alanında bir boşluk ortala çıkmışn.

Ve Wallerstein çıkageldi. Wallerstein, söyleminde radikal,
tutumunda inanmış bir araştırmacıydı. Sabır ve inada etrafina
kendisiyle aynı göruşleri paylaşan bir araşnrrnacllar grubu
toplamap başardı. Ancak eüsi, öngörulebileceğinden daha
hızlı bir şkilde 1apldr ve kısa zamanda kendi adıyla özdeşleşm§
bir çalışma okulundan bahsedilir oldu. Çünkü getirdiği
yaklaşımlar, devletlerin statüsündeki değişiklikler ve faıklı
kamplar arasındaki §birlikler gibi yeni ortaya çıkan sorulan
cevaplalabilmek açısından önemliydi.

Wallerstein'in teorik arka planı temel olarak iki akımdan
besleniyordu. Bunlardan biri, yukarıda ayrıntısıyla
açıkladıgrmız Bağıınlılık Okuluydu. Zaten Wallerstein erken

çalışmalarında Bağımlılık Okuluna daha }akın yaklaşımlar
geliştirirken, giderek özgun perspektifini daha çok geliştirmiş,
dünva-sistemi perspektiFıni olgunlaştırmıştır. Bağımlılık,
okulundan aldığı en önemli kurucu kaıı-ımlar; eşitsiz değşim 

I

teorileri, merkez,çeper ikili$ ve aradaki söınüruye dalzlı il§ki
ve dünya-pazannın önemi olmuştur. Ancak perspektifini
oluştururken beslendiği diğer geleneğin etkisiyle; analiz
birimi, teorik kabulleri, çözüm önerileri, yöntemi ve daha bir
çok yanıyla Bağımhlık Okulundan alrılrnaktadır.Bu ikinci
gelenek; Fransız'Annales"(yıllıklar) dergisinin etrafında
toplanmış olan tarihçilerin araştırma pratiğidir. Bu pratilç
soşral bilimler alanında 1apılan çalışmalarda disipler arasılı
konulara göre değişen zaman kavramsallaştırmaları ve
araşnrma birimlerinde kendini gösterir.

Zaman konusunda bu yaklaşım şunları önerir; he
araştrrmada, araştırılan konuya uygun bir zama
kawamsallaştırmasına ihtilacımız ıardır. Ele aldığrmz kon
uzun 1uzlıllardır değişmeyen, düa doğrusu çok 1aıaş
bir'tarihsel sistem'e dair midir? Anlık bir olgu mudur? Için
yaşadıgmız başı+onu belli, konjonkturel bir zaman dili
mi dairdir? Incelenecek konular, onlar için geçerli ta
sınırlandırmalar içerisinde çalışılmalıdır, çünkü toplum
dair her türlü varoluşun belli bir başlangıcı, gelişmesi
öngörulebilen bir sonu vardır. Hiçbir varoluş ezelden e

gitınez. Bu konunun bir başka önerni de arüsel
soru merkezli bir araşnrma halini almasıdır. Yani önemli
sonımuza aradığımız cevaptlr ve bunun dışındaki re
kısıtlamalar bizi sınırlaramaz.

Wallerstein'a göre, insanların yaşam koşullarını
ölçülmesinde devletler doğru birimler değildir. Ona
insanların yaşamını asıl belirleyen şey 'sistemin ve on
içiıdeki insanlann belirli bir işbölümü çeşidine göre d
bir şekilde yeniden üretildiği süregiden düzenek' demek
tarihsel sistemdir; yani bugün için kapitalizm. Dolalısı
Wallerstein'a göre insanların 1aşam koşullan hal.&nda
bir ana|iz yapacaksak, aldatıcı birimlerin verileri
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Wallerstein ve onun takipçilerine göre bütün sistemlerin
belirlenebilecek çeşitli içkin eğilimleri vardır. Dolalısıyla,
durumunda degişiklik yapmak istediğimiz şu anki sistemin
içkin dinamiklerini ortaya çıkartabilirsek, ne zaman ve ne

şekilde müdahale etmemiz gerektiğini de bulabiliriz. Alrıca
araştırma yapıhrken dikkat edilecek bir diğer husus;
incelenecek her konunun hem dünla-sistemi için, hem de
onun daha küçük birimleri için ne anlama geldiSınin araşurma
konusü yapılması gerekliliğidir_ Bir başka özgün[ük ise
belirlenmişlik konusunda gözlenir. Modernleşme Okulunun
tüm toplumlann alnı yönde ilerlediğine dair naif 1anılgrsına
da, Bağımlılık Okulunun var olan sömürü ilişkilerinin her
şart altrnda aynı kalacağr karamsar 1aklaşımına da karşı çıkar.
Ona göre tarih, belirli olasılıkların ortaya çıktığı henüz

1azılınamış bir defter gibidir. Ulkeler bazında değerlendirilirse
de hangi ülkenin gelişeceği, hangi ülkenin geri kalacağı
önceden bilinemez. Bu, insanların 6nlerine çıkan fırsatları
nasıl kullandıklanyla belirlenir.

Wallerstein ve belli bir süre sonra etrafına topladığı
araşnrmacılar, beraber kurduklan Fernarıd Bnudel Araşurma
Merkezi'nde; kapitalist dünla sisteminin ekonomik \leyişine
dalanan içsel dinamiklerini, çeşitli tarihsel d6nüm noktalannı
ve bundan sonra ileyecğ olası yollan tespit etmek için saysız

çahşmalar yapılar ve bu çahşmalan senelik konferanslarda,
Merkezin bastığı kitaplarda ve Merkezin yayln organı
'Reüew"de (gözden geçirme-değerlendirme) yalınladılar.
Ancak Dünya-Sistemi Okulu da eleştirilerden pal,ını aldı.
80'lerin ilk 1arısı bolunca Brenner, Skocpol, fıaplan, Zeitlin
gibi araştırmacılar Dünya Sistemi Okulunun çeşitli
1aklaşımlannı eleştirdiler. Onlara göre'dünla+istemi" kaıramı
bu okulun araşnrma]annda ana]itik bir araç olmaktan çıkarak
adeta şeyleşiyordu. Yani, dünya sistemi bir süre sonra sanki
kendisi; aşkın, iradi bir özneymiş gibi karşımıza çıkıyor ve
tarihteki olgulan gerçekten 1apıp eyleyen insanlan gölgeliyor.

l- Kalkııma sosyolojsi olanııda yopılan kini çalışnolarda dünya-sisteni
perspekirtnin ğ}n bir okul olaıak ele alınmadığına da rostlanır ancak bunlar
daha erken ıarihli çalqnalardır llk onoya çıkıığ dönenlerde bağımlılık okuluna

çok beıuulilJer gösterse de, leorik çözünleneleriıdeki|orklılıkloı ve binlairdikJeri
külliyaılı liıerartfu doloyısıyla ayrı bir okul olorak ele almo* yerindedir.

2. Ömeğin; Rosıow'a 8öıe vergilendirme yolıtylo kırsal alandan lıenıe değer
abarımı, sanayileşmeyi; toplan üretinin %ll'nu yenideı yalırıma yönlendirecek
girişimci rah ise ekD omide sürekli bir kalkınma sağloyocak haııleyi yaraabilirdi

3. Tihkiye'de yopılan çalqııolaıdon, Mo&mleşme Ohılunın loplunsal değ§ini
değerlerle ve içsel bir lakım değişmez özelliklerle oçıkloma
çabalannı beninseyen bir ömek olarak Mehmel Bedri Günlekin'in "Gelenek ve

Gelişne" adlı çolqıası verilebilir Kaynkyoy. 1998.

4. Fraık, doha sonraki çalışmalorındo bu metiıde aç*lqnon önemeleini ve

ko,rromlannı ıerk?derck kalkınma sorınuna daha farklı açlardan vakloşnoya
boşlaıışıı
5. ilk aşonoda; hakiın devlet, söniige hijkijneıinin yardınıylo ıoproğın, doğal

kaynaklann ve insan kqnaüarınıı lköle emeği olarak) kontolintü elinde loplar
ve bu ülkeleien alün-günüş gibi.değerli nodenlüı yaıı sıra, kahve, şekıı, tütjn
gibitroPikffi er de ilılq eder. Ikjnci oşonda, bElgenin ekononisi iizerHeşebiliıi
ncaİ yoplon bütünfaaliel nelkezin isıeği doğrultusuıdo ıek bir hommoddenin

iretimine loğınl,,şmıştıx Üçüncü aşonado sanayi gel$neye başlwıış, oncak bu

soıayi dış salna bağımlı hole gelnişli Aynca eşitsiz deiışin yarasıyla bu ürünleı
her zoınn daha ucıza alınır ve öfunelo deıgainfuki açıHa borçluıma yaıallorak
boğnlılık koruıur Buna ek olorok. çeper ülkıleriıiı, iirclin için ihliyqç ü,ıy&rt]on
ıekıoloji, neİroPol ıır4ınfuı oıloıo kiralanr: oııcak satılrnr. BEylece lelofilojii
kerıdine göre geliştirne /ırsotü bıloıayon boğımlı ül|,ılu, bağnlı pozisyonlaıına
devaıı edeceklerdir

6. Bu ohıldo Eneııli çalışnolaf yapoıl diğer öneınli araştınıacılardan buıları
Saııir Anin, Poul Baran ve Emmaııuel'dir Aynco moderıleşme okulunun hala
yayınloınotla olon "Economic Developmeıl orıd Cultural Chonge" (Ekononik
gelişneve kiltüıel değişin) fuıgisi gibi kalhnna olaılnuı çalışnalorını yayınloya

Diğer bir eleştiri de Wallerstein'in bünrnselliğe olan ilgisinin
tarihsel özgünlüklerin gözden kaçmasına sebep olduğu
yolundaydı. Bir çok araştırmacı da Wallerstein'in sistem
analizinin bölüşüm uzerinden olduğu ve sınıf mücadelesinin
yeterince lurgulanmadığı yolunda eleştiriler 8etirdi. Daha
sonradan Fernand Braudel fuaştırma Merkezinden biı çok
araşUrTnact bu eleşdrilere ceıap verdi. Ömeğin Palat, dünya
sistemi analitik biriminin şeyleşmesinin imkansız olduğunu,

çünkü ulgrın analitik birimin her defasında analizin içerisinde
kurulduğunu öne sürdü. Tarihsel olarak yeterince zengin

çaltşmanın olmadığı doğruydu. Merkezin daha sonraki
çalışmalarında özellikle özgün tarihsel örnekler seçildi ve
bunların tarihsel dünya sistemi açısından nereye oturduğu
araştınldı. Eleştirilerden en sert karşılananı Wallerstein'ın
sınıf merkezli analiz yapmadığı yönündeki eleştiriydi.
Wallerstein, hakh olarak, kendi analizini diğer kalkınma
çahşmalanndan apranın sınıf analizi olduğunu öne sürdü.
Temel analiz birimi dünya kapitalist sistemi altındaki işçi
sınıfiydı ve 'ka]krnma sorunu'na altematifi, sınıf çelişkilerinin
aşılmasydı. Ancak, işi sınıfi nı değerlendirmedeki farklıl*lann
da altını çizdi. Wallerstein'a göre sınıflar durağan raroluşlar
değildi. Herhangi bir tarihsel dilimde belirli ilişkiler
çer!evesinde değeİlendirilebilirlerdi. |'o1

Bu çalışmada, kalkınma sosyolojisi alanındaki hakin ahnları; bu
akımların genel olarak 'kalkınma sorunu'nu işlerken uyguladıkları
leorik yaklaşımları ve çözümlemelerini lartışnayı ;' geri kıImq lık'

üzerine geıirdikleri çözüm önerilerini ele$irmeyi hedeJleniştik. Ancak
derginiz hazırlandığ sırada geldiğiniz araşlırma nokıasında; bu

yaHaşımların ıek lek lanıımıru yapmaya karar verdik. Bu yaklaşımın,
başlangıçla hedeJlediğiniz larl§ma orıamını oluşurabilnek için daha

sağlıklı bir knransal çerçeve sağla,vacoğını w derginizin bu ilk
s ay ıs ında, dah a s o nr adan deinl e ne s ine s ürdijrül e b i l e c e k inc e l e me l e r i ı

alı yapısını olışturabileceğini duşündük.

ve 60'lardan boi populerüğini kono,qn " Monıhb Review" (Aylıi gözden geçirne)
dergisi bı oİulun çalışmalorına çok büyük kaıkıda bulınnuşıu.

7. O'Donell, Evoıs, Gold gibi araşırmacılor Cardoso'kı,ın gelişli iği koyro
selini kullanarak, Üçüncü Dünyo Ulkeleindeki yönetici iltiİaklğr ve kolhnnodo
ön ıralaıa çıbış Uzak Doğu iilkılerinin boğnlılık yapsmdan naııl yorarlaükltı
gibi koıularda çok zengin aruşıIrmolqr yophlol-

8. Runa göre, tarihi şarlların oluşması ve eliılerin ç*arlorınıı çahŞna§l
durunuıda, bağınlılık il$kisi biı ülkı içiı kılkııımo anlarnına gelebiliyor&ı. Bu,

seyri dış pazarlor ıaraJından belirlenmeye müsoiı ve çökiiş riski yükıek bir
kalkınnoydı, bu anlanda bağınlı idi- Ancak her iki burjwainiı de koılorını
anırmalan ve devla oygıılnıh,fieşruieıini konüması sayesinde çok h,{,sol. keıdi
içinde çaıloüa§ı on neselesi olan bir denge ile kalkınma hamlesi ilerliyordu.

9.Türkiye'de kalkınno sorununa yoHaşımda hen okademik olanda, han de sol

siyasel alanında Bağımlılık Okulu eı çok kullanılan yaklaşımdır Bu yakloşın
uyarııca kolkınno sorununa çözün olorale "emperyalizne bağnlılıi." ıahlillenne
dayanarak dşo kapalı, koruürıocl, ithal ikaneciliğe özenen öneiler 4eıiibnelıe:
radikıl solda ise, ulusal kDpüşclt siyosetler,,ıürülülneloedir Ozellikle 200I Şubot
Kriziıden sonro bu yaklaşımlara henen hemen her ya3ıda rosılomok mtjmkijnse

de derli ıoplu bir sunum için: Filoıı Başkay'nın Kalhnna ikıisadının Yükselişi
ıe Düşışü" isinli uuine bakılabilir Inge vay.
l0. Rıü tart§nada kendisi E. P Thompson'un " Making oflhe Engish Woüing

Clas" odlı eserinde işçi sınıfının nosıl değerlendiril esi gerckıiğiıe dair Ene

sürdüğn puspekıi|e y ohn durmakıodır
Tü.*çe lileraıirde düıya isıani prqxfu'fi çok 7o1gın bı şeki(,ie ıoııNıııııı&dıı

aııcat Çoğar Keydo'in bu konudaki çalşnalorını es geçmenek gerekir Ömeğiı
1979 ıanhli, Birikin yqyınlanndan çılo/,tş olan " Enperyalizn, Azgelişn$lik ve

Türkiye" adlı çahşnosna bahlabilir Aynca Praksis dergisinin 5. \aysında Fual
Ercan'ın yazdığı "Çelişkili Bir Sürelilik Olarak Sernoye Birikini" başlıklı
ııolal&ıı boğtı nık ohıluııı yoilaşııınııı. düıryo sirr,ani fuğlaıııında elEnnlnai
an l omında y oror l an ı l o b i l ir
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yoksulluğun sırııfsal arka planuıda: 
ekolojistler ne diyor?

,aı ürkiye'deki çeweci topluluklann çewe sorunlaıınai f _ bakış açısını belirleven noktalar, bu topluluklann
P b.rl.njikl..i felsefi damarlarla çoİ yakından

ilgilidir. Ulkemizde çevre sorunlarına karşı duyarIı her
topluluğun politiia üretınekle zorunlu oldugu belli bah alanlar;
nüfus, ene{i, tanm, kentleşme alanlandır. Bu bakış açılannın
nüfus sorunu üzerine söyledikleri onların hem sınıfsal
duruşlannı ıurgulamaktı ve "çewecilerin yeşilin tonlanndan
ibaret bir guzelleme' olınadığrnı göstermektir, hem de 1ukanda
sayüğrınız problem alanlannda gel§tirilecek çözüm önerilerine
bir alt yapı hazırlamakodır.

Ni!fiıs sonuanıııı Polit'ıi, ae felsfi, tınelleri
Nüfus sorununun politik ve felsefi ayak izlerini

sürdügrimuzde; Thomas Malüus'un 'Nü.firs Üzerine Deneme'

çalışmasıyla kaışılaşınz. Bu eser, referans biçimleri çeşitlense
de egemenlerin pni kapitalistlerin başucu kitabı olmuştur.

Kcndisi felsefi anlamda bir Doğal Teologl'r olan Malthus,
bu çalışmasında insan toplumuna yön veren ve gelecekteki
ilerleme tılanak]annı belirleyen en temel ilkeniı 'nüfus ilkesi'
olduğrınu; besin maddeleri ancak (1,2,3,4, ... gibi) aıitınetik
orandı artarken; nüfiısun denedenmediği takdirde (1,2,4,8,16

... gibi) geometrik oranda artacağını söylüyordul']. Malthus,
nüfus ktıramıyla lfaradıhşın yıice erdeınine kaşı çıkmaktansa;
bolın eğmenin daha if" olduğunu söyler. l897'de 1azdığ bu
deneıneyi; Godwin ve Condarcet'ın savunduğu gibi geçim
araçları,.ıla nüfusun dengesinin bozulmayacağı ve geçim
araçlarının hakça paylaşnrılması için eşitlikçi bir toplum

rarağlması iddiasına karşı kaleme almıştı.I'] Geçim araçlanyla
nüfus arasında bir dengenin olduğunu Godwin gibi kabul
ediyordu. Ancak nüfus kontıol edilmediğinde geometrik bir
oranda arnna olduğunu, arıcak fyecek arzının en if ihtimalle
ariunetik bir oranla a_rtaca$nı söylüyordu.

Burdan doğru Malthus: "Sınırlı geçim araçlarıyla nüfus
arasındaki dengenin; fiili kısıtlamalarla, doğumun
sınırlandınlmasıyla, rasgele cinsel il\kilerin engellenmesiyle
sağianacğnı, bıınlar doğal dengeyi sağlamazsa; hastalık,

bu denemenin temel tezi: "Bir mülk
sahipleri sınıfıyla bir emekçiler
snıfinın wlığınrn zorunlu oldğınu
kanıı]amaktı."

Ai,ıl 1ürütınesini 'hüfus ve üretim artışının dünranın taşma
kapasitesini aşcğna' dalandıran Neo malüuçulann tezinin
aksine; Malthus, gelecekte dünyanın üretimine hiçbir sınır
konamalacağında, bu üretimin durmadan artabileceğinde ve

her türden belirlenmiş miktan aşabileceğinde ısrar etmiştir.
"Nüfus konıısunda Malüusçu kuramrn tehlikesi, zamanın her
noktasında matematiksel olarak daima bir nüfus fazlasının
oogacaFyol.,

Nüfusun geçim araçlarrna uymak zorunda olduğunu ve
insan nüfusu üzerinde sefalet ve k6tulükle özde$eşen çeşiü
doğal engellerin varlığının yasal bir zorurıluluk olduğunu
söylüyordu. Bu kısıtlamaların da özellikle alt sınıflara
uygulanamayacağını belirterek ekliyordu:'Herkes doğanın
nimetlerinden eşit pay alamaz. Doğanın kaçınılm az yuaları
bazı insanlann yoksulluk içinde kıwanmalarını gerektirir.
Bunlar, halann büluk piyangosundaıı boş çekmiş olaı musuz
kişilerdir. Çoktan sahiplenilmiş bir dünyaya doğan kişi, eğer
anne babasından adil biçimde talep edebileceği geçim araçlan
almamışsa, en ufak yi,vecek üzerinde hak iddia edemez. Doğa
ona gitmesini emreder ve eğer konuklardan bazılarınıni
şefkatinden yarır|anamazsa, bu emri çabucak yerine getirir.
Eğer böyle konu}Jar kalkarlar da sofrada ona da yer açarlarsa,
al.rıı lütuftan yararlanmak isteyen davetsiz misafirler derhaj
sofraya üşüşür.' Nüfi.sun artışının denetlenmesinde talıındıS
bu sınıfsal tutum, a),nl zamanda matematiksel bir ifadesi olan
geometrik artış argümanlannın da cilasını kazır. Malüus'un
nüfus kuramının özünün "dinsel doğa" kaıralrşında yattığı
açıktır. Kendisi de bir rahip olan Malüus, dinsel dogmanın
ekonomi-politikte görunümünü ifade ettnekten başka bir
yapmaz. Bu çaba teolojik doğalcılığı, burjuva toplumun
ekonomik zorunluluğuyla birleştirme çabasıdır. Bu düşünce

çizgisinin ima ettiği, hatta açıktan söylediği }oksullar
olduğundan, açhktan ölrnelerini olabildiğince
bir sınıf olarak çoğalmalannı asgari ölçüde tutmak dışı
kurtuluşları bulunmadığına ikn

)
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nlgnlar, kıdı\ sefalet doğal dengel uğlalacak"
diyordu.{'] Kitabın başında belirttiği üzere

etınekten başlra onlar için
yapılacak bir şe;

yoktur.'



F
Yrıksulluğun,

ioksulların ortadan
kaldırılmasıyla \
çözüleceğini savunan
Malüus; kır nüfusunun
kentlere göç ettirilerek
sanal bu{ııı"azisine ucuz emek
olması nı saıunuyordu. Bu{wa
toplumunda nüfus giderek
topraktan uzaklaşanhyor, bu da
üretimin hem insani hem doğal
yönrinün sömürüsünün yolunu
açıyordu,

Özsl mülkiyeti kutsayan ve l
tanrıyla özdeş sayan bu baklşın
doğal s,ınucu; Taroluşumuzun ilk
koşulu olan toprağın, bir alışveriş
nesnesiıe dönüştürülmesinin ve insanın
kendi 1aşamında kullanamayacağı bir
üretimde köleleştirilmesinin son adımıydı". Her

gözyaş dökmem' der. Derin ekolojistler kurban
olarak insanı seçmişlerdir. Insan ile doğalı
birbirinden kopanp, "ekoloji insansız yapar
(yapabilir)" diyorlardı. Peki bu "insan'
kimdi? Nerede yaşamaktaydı? Bu sorulaıa
ceıabını da Hardin, can sandalı
Etiği isimli makalesinde
veriyordu: 'Var kalmak için
insanın beslenmesi zorunludur.
Doğada bir türün nüfusu;
ekosistemin -ki bu sınır nedir
hiçbir ölçüt kullanılmamıştır
Hardin'de- taşıma gücünü
aşarsa Ja ekosistem çöker 1a
da nüfus, §istemin taşıma /
gucu sevıyeslne ıner
Malüuşu 96rüş göre;

nüfus artışı çevre
sorunlarının en
temel sebebidir.

l

n,ü
a

Nüfus sorunu
engellenmelidif.

Çünkü besinler

türlü toplumsal ilerleme, toprağrn işlenmesinde,
halıraııcılıkta hzlı ve suıekli gelişme, kapitalist üıetim duzeyinde
yaşanan sıçrama "besin maddelerhin aritrnetik olarak artacğ"
tezini çürüttü.lu]

Ma.lthus'un söyleminin kapitalisderce kullaııılması, kapitalist
sanafleşmenin yEıyla eşitken; bu soylemin çeıreciler tarafinün
sahiplenilmesi Ehrlich ve Hardin gibi yeni Malüusçulann "çok

fazla insan ıar" açıklamalannın Avnıpa'nın özgül koşullannda

çewecilerde yankı bulmasıyla olmuştur.

Imannz eholoji olıır mu?
56mürgeci politikalarla kapitalistleşen ve toplumsal

üretimin ciddi bir saıurganlığa, meta tuketimine dönuştugü

1rllarda Anne Naes so}ut bir GAIA -doğa tanrı- fikriyle
insanların doğaya ulınalan gerektiğini; bu 1ulsek tüketim
düzeyinden insanların sorumlu olduğunu söyler. Bave
Foreman da "insan ırkı yok olabilir ve ben hiç

ıt

aritmetik artar,
nüfu§ geom€trik

olarak aıtar.'t'r "Bu

sorunu çözmek için

i ise, nufus planlaması' yapılmalıdır. Devlet
her ailenin kaç çocuk

yap^cağını
belirlemelidir. Sosyal

devletten vazgeçilerek,
liberal politikalara

dönülmelidir; b6ylece
sorumsuz ana babalar ve

onların çocuklan kendi hallerine
terkedilecektir"t']. "Miras, çocuklara

biyoIojik yeteneklerine gö re
dağıulınüdır. Eğer bunlar yıpılmazsa ortak

kaynaklar kurunılur, çocuk ppma özgürlüğü ıuun
ıadede herkese pkrm getirir."
cankurtaıan sandalına benzetilebilir, her ülkenin belli
bir taşıma kapasitesi vardır. Dünya nüfusunun yoksul

sandallannda yer alanlar zengin sandallarına kabul
edilme umuduyla denize atlarlar. Bu konuda yeni
göçmen politikası konusunda yapılacak şey açıktır.

Zengin sandallanna hiç kimse alınmamalıdır. Hardin:
"Biz buralan l(zılderililerden aldık, içeri girdik, oysa

n

girdiğimiz kapılan şimdi başkalarına kapatıyoruz, bu
haksızIıktır" diyenlere açık 1ureklilikletnr'hırsızlann
torıınları" olduklannı ifade eder. Onlara 209 milyon

fuzılderili olmayanın nereye gideceğini sorar. Ozetle
"kapıları kapatalım" der. Hardin zengin sandallarında
nüfusun 87 yılda, yoksul sandallarında ise 2l yılda
kadandığını söyler. Bunun ışı$nda dış 1ardım konusunda

ülkeleri üçe alrnr: l-Dış yardım almadan da
yaşayabilecek olanlar, 2-Dış yardım almaz§a

ölebilecek ama alırsa yaşayabilecek ülkeler,
}Dış yardım alsa da almasa da ölecek

ülkeler.
l,ldeki sınırh yardım olanaklan

1. ve 2. guruba gönderilmelidir.

a 3. gruba yapılan yardım
boşunadır, hasta zaten
ölecektir. 3. gruptakilerin
ölümlerine uzülrnek yaranzdır.

İ
\

En çıkar yol, bu ükelerin
kendi nüfus artışlarını
kontrol etmeleridir.
Hardin'in önerisi şudur;
labancı bir ülkenin aşın
nüfus artışından

kaçmasına nasıl

İ yardım
edebiliriz?
Yapabileceğimiz

n

\

}
,I

ı
I

a
İ

.ı

I

ı
İ

J
ı

}

ı l

ı

ğ
I

_I

t

l

h

}

t

,{ı

J

İtJ
İt

J
l

t 3

t|J,
'*

'ı

t
I



en kötü şeyin gıda göndermek olduğu açıktır... Atom bombasü kalkınmanın ve refah seviyesinin yükselmesinin nüfus a

daha nauik o]urdu. Çünkü birkaç sanile scfalet çok acı olurdu, oranını düşürdüğünü söyler,
ama krsa zamanda bundan böyle sefalet çekmemek ıuere birkaç Necmettin Çepel'in Doğa, Çevre-Ekoloji ve lnsanlı
kişi havatta kahrdı." l'or Ekolojik Sorunları kitabında dünyadan ve Türkiye'den ni

Bu sayede zengin kapitalist ülkeler yoksul ülkelerin aşırı artş miktarlan veriliyor.
nüfus nedenivle dün,vanın "kıt kaynaklarını tükettiklert" M.0.8000..........,........5 Mil1,on

politikasına felsefi-etik bir temel bulu1,orlar. Bu politikaiı da 1960............,................ 3 Milyar
kurduklan uluslararası kuruluşlarla sömürgeleştirilmiş yoksul 2000......... 20 Milyar
ülkelere ihraç ediyor, o ülkeleri bu politikaya inandırmava Ülkemizde;

çalışıyorlar ve asılsorumlu, kalııaklan holratça üketen kapitalist 1927.............................l3 Milyon
üretim değilmişçesine hareket edivorlar. Birleşmiş Milletler 1990............................. 56 Milyon
bünyesinde kurulan Dünva Besin Fonu Hardin'in 2. grupta Bugun........................... 65 Milyon
saydığı ülkelere 1ardırn ederek aynı zamanda yokullan 1ardım "Bu artışlardan çıkarılan sonuçsa şöyle: aşın nüfus artrşı

yoluyla küresel adaletsizliğin kaynaklara baskı yapar ve bunla
üzerini örtüyor. Hardin'in önerisi şudur,; "yabano biı ülkmin tükenmesine yardımcı olı

Kapitalist ülkelerdeki
egemen sınıfin sözcülüğünü
isdenmekse yeşillere düşyor.
Yeşil politikaya göre 'tek
gerçek kirletici inwıdır" tabii
ki bu insanlar kuzeyli
zenginler değiller. Alman
Yeşiller Partisi'nin

aştn nüfu§ arılşından kaçmasına nasll
yaıdım edebiliriz! Yapabi imiz en kötü

şeyin gıda gönder
mek olduğu açıktl
Atom bombaş daha Çünkü
biıkaç saniye sefalet çok acı
ama kı§a zamanda bundan böyle

- olurdu,

Bu 'aşırı nüfusu azaltmak i

etkili bir nüfus politi}
gütmek gerekir. Bu politi
geniş ulusal demogra
araçları ve diğer sos
ekonomik ilişkileri birli
dikkate alan bir politikaüı

Bu politikanın ugulannJ §€İaıel
programına göre de global çdonemek üzere birkaç kişi hayatl4kalırdı." için aile planlaması yapılın
politika bölümünde "aşırı doğum oranı düşürülm
nüiıs aroşı" sonınıınun çözülmesi gerekdğ soyleniyor. İngiltere kadınlar eğitilmeli, ekonomik gelişne ifleştirilrneli.... dem«
Yeşil Partisi de kendi yokullannın sonrn oldugunu; İngiltere'de karşlık kitap, yolsulluk bölümünde }oğun kalabalığın bt
nüfusun 55 milyondan 35 milyona çekilmesi gerekti$ni maddelerini almak için para bulamadıgrnı' ıurgulamas
programlannda belirtiyor. ka§ın sorunu döndürüp dolaşunp eşitsizliklerden uzaklaştn

Bu felsefi ve politik argümanlar da sömürgeleşirilmiş ve aşın nüfusa getiriyor.
ülkelere sivil toplum örgütleri, devlet kuruluşları ya da Ruşen Ikleşve Can Hamamcı'nın kitabı Çewe Bilim'de
uluslararası kunılı4larla giriyor. Ömegin; Tıııkiye'nin ilk çewe 'Çewe bilim açısından 'nüfus sorununun' temelinde nüfu
topluluğu olan ve Anayasaya 'Çevre Hakkı' maddesini artması ve çevresi üzerindeki baskısı yatmaktadır. Düı
koydurtmakla övünen topluluğun tezleri tam da bu kapitalist nüfusundaki artış, sınrrlı ve kıt kaynaklar üzerindeki basl

bakış açısının izlerini taşımaktadır. Topluluğun (Türkiye Çeıre arttıracaktrr. Refah dağılımı dengesiliği nüfus ile beslen
Vakfi) nüfus konusundaki çalışmalan,lani projeleri Birleşmiş sorununda önemlidir. Nüfusun hızla artması yabanıl
Milleder tarafindan desteklenmekte, Birleşmiş Milletler Nüfus kendeşmeye, yetersiz beslenmeye, salgrn hastalıklara yol açaı

Fonu ([INTPA),1apuğı parasal destekle yokul ülkeleri, bu sivil yoksulluğun çewe sorunlarını doğurduğu kısır döngi
toplum kurulu$annın çalışmalanyla nüfuslannı kontrol alüna sürdürecektir. Kısaca çewe, artan nüfusun baskısıyla yaı

almaları gerektiğine ikna etmeye çahşmaktadır. TÇV kullanılmakta ve ekonomik gelişmenin hedef olduğu bir ük
yılınlanndan çıkaıı Kıresel Ibmşıılü kitabında fier ne kadar nüfus artışı bu durumu dizginlemektedir."l''r
Malthus'un kuramı doğrulanmış olmasa da; 1994 yıhndaki Mine li$alıoğlu-Fiket Berkes'in kjtabı Çevre ve Ekoloji
nüfus ve kalkınma konferansında wrgulandığı gibi nüfus belirttiklerine gore de; Çin'in 'çokluktan güç doğ
bülumesi dünyanın pek çok yerinde besin güvenliğinin yok politikasından ıazgeçip doğum kontrol yöntemleriyle ni
olmasına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki artış hızını yanya indirdiğini söyler. Bu süreç kitapta Çiı
yoksullara yardım edilirse çevre sorunlarına çözüm kapiulisdeşme süreci olarak okunmadığ gibi, Sincan-Uy
yaratılabilir.'t']] bolgesindeki halkın kökıınun nasıl }azındığına da hiç değinı

TÇV'nin çeürileri ve yapnlan bu anlamda çok önemlidir. Yapılacaklar bellidir: iAşırı nüfus kalkınmanın belasrı

Çewe üzerine yapılan çalışmalarda bir başıuru kaynağı Demografık kalkınma için yapılacaklar: 'l-Gençlerin
olmasından ötürü bu bakış açısı birçok örgütün ve kadınların eğitimi, 2-Yaşlılara soşral güvence sağlan_ması,

akademisyenin konula bakışını belirleıniştir. Tüm üke çapında sağlrk hizmederinin sağlanması, 4Ulkelc
Bununla birlikte W.S.Thompson'un geliştirdiği demogrank her noktasına ulaşan doğum kontrol yöntemleri'dir.l"]

geçiş kuramında "nüfus artışı yada azalışı Malüusçular gibi p}Jaşımın bilimsel bir bakış açısı olduğunu sdyleyen kital
sadece biyoloji ile değil sosyal ve ekonomik frlıtörleri de katarak uıihle kurduğu ilişkiye bakınca bilimin de ideolojik bir zeı
açıklanır. Kuram, Maiüusçuluğun "Kaynaklar artukça nüfus olduğunu kawamak kolaylaşıyor.
da ona bağh olarak artar' öncülünü yadsır. Ekonomik Kısmen sosyal politikalarıyla nüfus sonınuna çözüı!
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üreten bu akademik çerçeveler neoliberal politikalann hüküm
sürdüğü sömürgeleştirilmiş ülkemizin seçeneğine dair pek bir
şey söyleyememektedirler bu 1rlzden. Sağlık, eğitim hizmederi

çoktan paralılaşnnlmışken bu soylemler haıanda su dörmekte;
sorunun aştrı nüfus olarak görulmesine neden olmaktadır.

furııln; aşn ahk nn? aşın artıınk ıın?
Nüfus sorunu da l9. 1y'dan beri bu yüzden kitlelerin

başkaldınsının durdurulmasmda, onların kurban edilmesinde
kullanılan bir araçtır.

Suçlama doğrudan ve açıkça "fazla nüfus=işizlik" ve 'nüfus
artı şı =kalkı n man ı n yavaşlaması " şeklinde
denklemleştirilmektedir.

Ancak zengin kapitalistler ve onlann yerli sözcüleri bir de

şu verileri değerlendirmeliler: "Zenginliklerin %80'i nüfusun
%lO'unun elindepe ve nüfus %5 arnyorsa bunun anlamı açlar
ve yokullar ordusuna yenilerinin kaülması anlamına gelir."{'u]

Bugün kalkınmanın yegane ölçütü atık üretmekse ve bir
toplumun üretimine atık üretimi ilişkileri egemense; bırakın
nüfus artışını, nüfus azalması bile çewenin peyzajını bozar. Bu
üretim politikasının sonucunda kapitalist ülkelerde,vönetilmesi
gereken çok fazla atık vardır. Çözümse bu atıkların
söınürgeleştirilmiş ülkelere ihracıdır. Bu 1ardım pakederi adı
alunda sunulan ank ihracıyla şimdiden Afrii,a'nrn içme srılannın
büluk çoğunluğu kirletilm§tir. Amerika'nın Irak'ta nük]eer
atıkları toprağa gömdüğü iddia edilmektedir. Uzay şimdiden
nükleer atık cehennemi haline gelmiştir. Cankurtaran
sandalında pislikler barındırılmamakta anlaşılan...

Son otıu 1ılda Arnerika'da nüfiş 7o38 arıarken atık üretimi
%l00 artmışur. Dünla nüfiısunun %22'si dün)zrıın ene{isinin
%70'ini; metallerin 7o75'ini; ağaç|arın %85'ini ve besinlerinin
%60'ını tüketmektedir.I''1

"Dünladaki zengin ülkeler, yoksul ülkelerdeki insanlara
oranla 40 kat fazla tüketınektedil. o halde insanlann ne kadar
tüketeceklerini bilmedikçe yeryüzünün kaç insanı
taşıyabileceğini tartlşmaya başlamak egemen yalanln
yutturmacası değil midir?"

'Kuzeydeki, ortalama büıuklükteki biı ailenin bu tüketime
göre 80 çocuğu vardır ve bu tüketim 32 milyar yoksulun
tüketimine eşdeğerdedir.'t"]

Peki şimdi bu "kıt kaynaklara' kim baskı yapıyor söyler
misiniz? Çeue sonınunırn sebebi ve sonunlusu kapitalist uretim
değ,il midir?

Amerika dunla nüfixunun 7o2'sine süip olmasına karşın
dünp petrolünün %25'ini tüketmektedir. l984'te 200 milyon
Amerikalı tek başlarına 20 milyar insanınkine eşdeğer ene{i
kaynğ tüketn§lerdi.t"r Bu, qgarlrğın göstergesi haline gelirken

çok enerji tüketmek bizim gibi ülkelerin de referansı değil
midir?

Irvin'e göre 'son 50 yılda ABD insan ırkının geri kalan
bölümünün bütün tarih bolunca tükettiğinden daha fazla
eneıji tüketrniştir.' Ki bu ene{inin Amerikan silü ve saıunma
sanafsinde tüketildiğini ve Amerikan halkının 1/3'ünün
yoksulluk sınınnda yaşadığrnı hesaba kahnca bu enerjil çok
küçük bir azınlık tüetmektedir.Yoksa hala bu nüfus aıtışının
neden olarak kullanrlmasını anlatamadık mı?

Bu "kurbanı suçlama ideolojisinin bir parçasıdır."l'r İşte
'kimler fazla?' sorusuna verilen ranıt umuda yolculuğa çıkan
dış yardıma muhtaç yoksullardır. Aynı zamanda bu 'kıt
kaynaklara baskı 1aparı aşın nüfiu' içimizdeki duşrnandır. $yle
etrafınıza bakın; gecekondu mahallelerine birikmiş, kenti
yağmalayan'asalaklar' cankurtaran sandaIından aiılması
gerekenlerdir. Zengin sandahnda yaşayanlar elbette kendi
ülkelerinin refah ve mutluluğunu savunacaklar. Elbette
Türkiye'de de zengin sandalının saıunuculan kenderi "asalak"

konduculardan korumak için ülke içi vize önerisini bile
getirmişlerdir. Bunlara göre "gelişmiş il ve bolgeler Türkiye'nin
Amerikası, Awupası; göç veren il ve bölgeler Bangladeşi,
Meksikası, FiIipini olarak görür"I"] Oysa aynı zamanda
Türkiye'nin enerjisinin bülı:k bir çoğunluğunu üreten bu
bölgelerin insanı, ülkede sandaldan atrlacaklar listesinde ilk
sıralı alır.

Bu, taşıma kapasitesi sınırları belli olmayan "ekosistem"

kawamına göre örüldüğünden aslında dünlada tek bir kişi bile
olduğunda bu dünyanın aşın nüfuslanmış olacağı anlamına
gelir. Bir de ikinci bir

\--

kişinin
varlığını
düşünsenize!
Dünyada tanmsal
devrimden sonra
besinlerin insanlan
yetmeyeceğini ancak
bu aklı eweller söyler. Yani
açlığın müzmin sorumluları.
Besin maddeleri h erke si n
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ihtiyacına_göre paylaşılmıyorsa bu besin krizi olduğunu mu
gösterir? Ustelik Amerika'da kriz 1rllannda pilasada buğday

§ladan düşmesin diye, tonlarca buğday denize dökülürken.
Hindistan'ın Kerela bölgesinde serbest seçimle iktidara

gelen Komünistler, toprak reformu politikasına bağh olarak
sendikalaşma, asgari ücretin güvenceye alınması çalışmalanyla

}urüttükleri doğum kontrol programında başarıya ulaştılar.
Doğum oranı 10 yılda yarıya indi. Kerela'da çocukların
Hindistan\n diğer bölgelerindeki çocuklara oranla yaşama

şansı 4 }at fazladır. t')

Aşın nüfi.ıs sorununa getirilen çözüm önerileri arasında yer
alan lJçuncü Dunpdaki en istenınedik gebelikler önlenebilirse

kılacak kapitalist üretimle sürdürmek mümkün değildir
Gündem 2l'de dillendirilenin aksine, kentlerde gerek!
hizmederin verilememesinin sorumlusu da kentlerdeki nüfiı
yoğunluğu değ,ildir.

"Her yıl
1,3 milyar
insanın 1

doların
altında
ücretle
yaşamak
zorunda
olduğu;
dünya
nüfusunun
%60'ının
günde 2

dolaıdan az

gelirle
yaşadığı; 5
milyonu
kuzeyde
olmak
üzere l00
milyon
evsizin
oldugu; 35
milyonu
kuzeyde

azgelişmiş
düryadaki
n ü f u s

artş % 40

aı a|ır "

politikası

Aile içi egemen baskıyla "Altah'a a§keır'
yetiştirilme§i için kadınlardan süıekli erkek

çocuk isteyen zihniyet ile kadınlann
doğurganhklannı çeıez gibi dağhlan doğum
kontıol haplanyla denetlemeye çalışan

ırkçı ve:- egemen dwlet zihniyeti örtüşmekledir.
sınıfsal bir
bakış açısından kaynaklanı r.

Yo}sul cahil guneyliler, zengin zeki kuzeylileri 1utmadan
onlar kontrol altına alınmalıdır. Içimizdeki cankurtaran
sandalında da 'gecekondulu asalaklar' eğitilmeli, kontrol alnna
alınmalıür.

Yoksullukla 1uksek doğum arasrnda kurulacak ilişkide,
yoksulluk terimine 1uklenen anlam; her türlü eşitsizliği
kapsamaktadır. Ekonomik, kültürel, sosyal eşitsizliklerden en

çok kadınlar ve çocuklar zarar görmektedir. Bu eşitsizlikler ve

nüfus kontrol politikalan, kadınlann kendi doğurganlıklarını
denetleme hakkını ellerinden almaktadır. Aile içi egemen
baskryla "Ailü'a asker" yetiştirilmesi için kadınlardan sürekli
erkek çocuk isteyen zihniyet ile kadınların doğurganlıklannı

çerez gibi dağ4ttlan doğum kontrol haplarıyla denetlemeye

çalışan egemen devlet zihniyeti örtüşmektedir.'Hindistan'da
197&83 tarihleri arasında 78 bin krz ceninin düşürüldüğü
hesaplanmış. Nüfus kontrol tekniklerinde Ladınlann psikolojik
ve fiziksel sağlığryla çok az ilgilenilir. tıueyde kaünlar için çok
tehlikeli salılan "Depoprovena' adlı gebeliği önlefci ilaçlar
güneyli kadınlarca yaygın olarak kullanılmaktadır,{"]

Mine Kşlalığu - Fiket Berkes kitaplanna alüklan Çin'in
nüfu s politikası uygulamasında sağr arasında geçiştirdikleri;
bazen kadınlar 'zora koşulsa da' dedikleri şey Çin'in siyasal

politikasının uzanuıdır. Tibet'te üçüncü çocuk öldürulmeye
mükumdur.

Yolsul ülkelerde çocuklar aileler için bir gelir kaynağıdır,
yani çocuklar evlendirilerek ya da çalıştırılarak satılır ve ev

ekonomisine katlq sağlarlar. "Eğer hane ilişkilerinde kadın,
ekonomik güçten tümüyle yoksun bırakılmışsa tek seçeneği
soşra] satü ve ekonomik güvence kazanmak için çocuk beslemek

ve çocuğa bağlanmaktır.' Işte bu yuzden nüfus kontrolünü
temel alaıı politikalaı 1ardım politikalarıyla yoksulluğun uzerini
örtemezler. "Etiyopya'da vela Malezya'da kadınlan pek çok
kez gebe bıraktıran şey müzmin cehaletleri değ,il her ay

ulaşmalan gereken kliniğe 1uğerek 4 saatte ıarmalandır."Iır]
BirlEmiş Milleder Nufis ve Kalkınma Ibnferansının (1994)

söylediği sürdürülebilir kalkınmayı, yoksullan sürekli yo}sul

olmak uzere l 20 milyon insanın işiz olduğu; guney ülkele
kişi başına düşen kullanma suyu miktarının Vo33 azaldı
dünyada her gun açlık nedeniyle 40 bin kişinin öldüğü
dünüanın sorumlusu kim?

Düşi ücrederin ve yoksulluğım açıklaması; geçim

ilgili aşın nüfus değil, istihdamla ilgili aşın nüfustadır.
'aşın nüfiıs' sonınıınu lhpiıal'de nispi am-nüiu üretiırıi

çözümlemişti: "Ingiltere'de el dokumacılığı ile rn

dokumacılığı arasındaki rekabet, sanayide ma
dokumacılığrnın yoğunlaşması ulusal zenginliğin, üretimiı
sermaye birikiminin artmasına yol açtığ,ı gibi aynı zamanü
dokumacılan ücret indirimine ve kilise prdımına bolrın
yoksullaştılar. Yani ülkeyi zenginleştiren aynı neden
zamanda çaipnlann durumunu könrleştirebilir. Makin
daimi gelişmenin amacı ve eğilimi aslında insan eın
busbütun kum,ılmak vep ıasıflı işçinin emeğinin yerine
işçinin emeğini koymakur. (...)Ote 1andan makineyle
mallann ucuzluğıı ile birlikte ulaştırma ve iletişim
gelişmeler dış pazarların ele geçirilmeleri için silah
kullanılır. Başka ülkelerdeki el zanaadannı ortadan
buralan zorla hammadde ve ikmal alanı haline geti

Egernenlerce aşırı nüfus denilen şey aslında kapi
üretimin zorunlu sonucu ve dinamosudur. Bugün
Malthusgil "aşırı nüfusu besleyerniyoruz" politikas
arkasındati gerçekler de bunlar değil midir?

Son 501ılda ve özellikle son IMF poütikalanyla Türkiye
ettifrmiz şekilde ucuz hammadde üreten bir sömürge

ıo
gelmiş; uluslararası piyasalarda rekabet edememiş;
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politikalarünün
uygulandlğı
Brezilya'da olduğu
gibi 'Geçim
ekonomtsınden
ihraç ekonomisine
kayma pek çok
insan için ne daha
iyi bir beslenmeye,
ne de daha fazla
zamana yol
açmıştır. Yalnızca
zenginler daha fazla
zenginleşirken,
yoksullar daha da

yokullaşmışür."l"] Üreüciler; tütünden pamuğa, buğdaydan

şeker pancarına kadar bir dolu tanmsal ürunde ürettiklerini
satamaz duruma duşürulmektedirler. Geçim aıaçlan elinden
alınmış bu 'nispi aşırı nüfus', kimi zaman açlık sınırında
çalıştırılan, kimi zaman da piyasanın istihdamı teşvik edip
euneme ölçüsıne göre aç bınkılan ve bizim Malüusculanmıan
yoksulluğun faili saydıkları kitleler; yoksulluğun yaraücı§ı
kapiıalist üretimin mağdurlandır.

Emekçi sınıflardan beklenen özveri için Malthus şöyle
dernişti: T,mekçi sınıIlann, püahlık dönemlerinde gösterdikleri
ve ücrederin duşmesine yol açaıı olağanfstu çabalan nedeniyle;
bu kişilerin erdemli kişiler olduğu ve sermayenin büyrımesine
hizmet etükleri açıkça söylenmelidir. "l"l

Ona göre işgunü süreleri hızla artunlmalıdır. İşgücünün
sınırsız uzatılması ve makinelerdeki olağanustü gelişmeler ve

kadınlarla çocukların ucuz emeklerinin sömürülmesinin
kaçınılmaz sonucu; işçi sınıfinın büyük bir çoğunluğunun
fazlalık haline gelrnesidir. Bu aşırı nüfus da doğanın yasası

değil, kapitalist üretim düzeninin yasalandır.
Saıaş ekonomisine dayarıaıı kapitalisı ekonoıninin durgunluk

dönemlerinde savaş çıkartarak piıasalr canlandırdıg bilinir.
Böylece kapitalist ekonomi kendi kizini aşcak sermaye birikmi
1aratır. 'Savaş sırasında sermaye artışının başhca nedeni her
toplumda sayıları en fızla olan emekçi sınıfların daha faz|a

çaba haıcamalandır ve belki de bu yuzden işiz kalma korkıxuyla
daha az ücrete daha çok çalışarak kendilerini bir sefalete
sürüklemekteydiler."'*] Oysa işgunü uzunluğu insanların
ihtilaçlannı karşılayacakları bir uzunlukta olursa toplumda
işsizlik diye bir sorun kalmaz. "Eğer 1arın sabah çalışma usa
ırygırn ınırlara indirilirse ve bu yaş ile cinsiyete göre işi sınıfinın

çeşidi kesimlerine göre orantı[ı olarak dağıuhrsa mevcut işçi
nüfusu ulusal üretimi bugunkü 6lçüde 1urütmeye kesinlikle
yetmezdi. Şimdi üreüen olmalan büluk emekçi çoğunluğun
ıiretken hale getirilmesi zorunlu olurdu"l'o] Böylece herkes
ort2k üretici haline gelmeye başlar. Kimse kimsenin eme$
üzerinden yaşamaz. Kimse de yaşamak için kendini fazlalık
saylanlardan kurtarmara çalışmaz. Toplumsal üretim; besinler,
ene{i... insanlann ihtilacı kadar ve insanlann yeteneklerine
göre paylaştınlır ve ancak ortak üreticiler yEam sondardannı
yükseltmek istediklerinde yani toplumsallaşmış artığı
fazlalaştırma ihtiyacı duyduklannda işgünü süresini uzaurlar.

Böylesine bir yaşam
düeyine sıçranabilmesi,
yani işsizliğin ve
yoksulluğun olmaüğı bir
üretim düzeyi, her
şyden önce işizliğin ve
yoksulluğun yapısal
olduğu artı d eğer
üre timine dayanan
kapitalist üre tim
biçiminin aşılmasıyla
gerçekleşir.

Bugün devleti seve
seve küçültme
kampanyaları,
ozelleştirme politikalan,

coğrafyamızdaki savaş, tekelci kapitalizmin neo liberal
politikalarının uçlarıdır. Milyona yakın emekçinin köle
düzeyinde çalıştnlması, kapitalizmin sermaye birikimi yolufa
krizini aşma araıışlandır. Bu arada ülkede yoksulluk, açhk
olursa; sokaklarda insanlar soğuktan donarsa sorumlu, aşın
nüfusumuzdur. Bir an önce hadım edilmesi gereken acaba
gözü dönmuş kapitalist sömürü duzeni midir, yoksa kapialimıin
mağdurlan mıdır?

Emekçi sınıflann elinden alınan geçim araçları, emekçi
sınıflarda bir özgüven bunalımı, gelecek kaygısı, aç kalma
korkusu üarannaktaür. Sefalet koşullannda 1apmaya zorhnan
emekçi sınıflann bulunduklan zor koşullar egemenlerce kötüye

kullanılmaktadır. Emekçi sınıflar ideolojik, politik, kültürel
anlamda manipüle edilmektedir. Orgütsüz bıraktırılarak
sefaletin süıekliliği sağtaın iaaga bğanmaktadır. Aynı zamanda
onlara 'aşırı nüfus', 'fazlalık' muamelesi 1apılarak sürekli ne
kadar da işe yaramaz oldukları hatırlatılmaktadır. Onlar
televğonlannın başndan gelİ:ceklerini seyreden kapitalizmin
'yedek işgücü ordusu' dur. Sandaldan atılrna korkusuyla
pusturulmakta, pusuda beklersen iş bulursun ıaadiyle onuru

çalınmakta olaıı emekçilere, bu 'aruk nüflısa' firtınaııın dinmesi
için pencereleri ve kapıları sıkr sıkrya kapatmalan gerektiği
tembih edilmektedir. Çünkü ülkenin kalkınması yakındır.
Yeniden bacalar tütmeye başlayacak, çarklar dönecektir. Bu
arada siz de uzerinize duşeni 1apın; 'aşırı nüfi.ısunuzu kontrol
edin'. Oysa 'emeğe dayanan talep, toplam sermayenin
büluklüğıi nispetinde ve büluklüğün artması ölçusünde artan

bir hızla düşer. Ihpitalist birikim artukça bununla orantılı
olaıak yoğun bir nisbi aşın nüfus sorunu ortalz çıkar'l"] Yani
sermayenin kalkınması demek, yoksulluğun ortadan kalkması
demek değildir; yoksulluk böylece yeniden üretilir. "Emekçi
nüfus, kendi yarattığı sermaye birikimi ile birlikte kendisini
nisbi ölçüde fazlalık haline getiren -nispi artr nüfiıs - araçlan
üretmiş olur.'I"] "Büyük sanalinin bütün hareket şekli
emekçilerin bir kısmını sürekli olarak işiz ya da yarı işsiz
insanlar haline getirmeye dayanır."l"I

Bu işsizlik, kapitalist birikim için zorunludur. Böylece işi
sınıfinın bir kesiminin aşrı çahşmasıyla diğer kesim zorunlu
bir işsizliğe mahkum olur, Hem de bu çalışma kapitalistleri
daha da zenginleştirirken, işsizliği de kronikleştirir. Kendi
koşullarını yeniden üreten sürecin tümü bu yoksulluğun
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yaratrcısıdır. fıapitalist üretime teğet bakış açıları, çorbada
tııa.ımuz o|sun yaklaşımlarıyla yolsulluğu ortadan kaldıramazlaı
-ki böyle de bir saf tuttukları söylenemez-. Artık onların
"kalkınırsak sorun çözülür; nüfus artışı yavaşlar; yoksulluk
ortadan kalkar" tezini de çürutmüşken, Anrpa'da kronikleşen
işsizliğe de bir örnek verelim: "En zengin 7 ülkedeki işsizlerin
sapsı 25 milyon, OECD üyesi sanafleşmiş ülkelerde ise 35

milyon, Almanya'da işsizlik orını 7o12, Ingiltere'de %7.9,
Frınsa'da %l1.8"l"]

§oı sdL,Nufiu aroşmas geçtiğirnn a/arda Talyip Erdoğaıı'ın
yoksulluğun başkenti Sulanbeyli'de kaünlan hitaben söylediği
"Allü ne verdipe çoğalalım, çoğalalım da zenginleşlim, nüfus
planlaması vatana ihanettir. "sözleriyle alevlendi. Nüfus
planlamaolan ve nüfiu plaıümas kaşın s6ylemlerin rakamlarla

çarp§us taıtışmanrn tara{ları özünde nüfus tartışmasının
"belirli" bir üretim tarzının kendine özgü nüfus yasaları
e}seninde tartışılması gerektiğ,ini ortaya koyamadı. Bundan
dolala da taruşma, ne işsizliği, yoLsulluğu açıklayabildi; ne de
nüfus ile çevre sorunları, kentleşme, kadınların
doğurganlrklannda söz sahibi olma hakkı konusunda önaçıcı
olabildi. Yukanda açımladı9mız gibi yapılmadığı sürece de
nüfix sorunu "eğ,itimsizlik, cahillik, köylülük" aşağrlamalanyla
üzeri örtülecek ya da nüfus planlaması denilen kategoriye
mahlium olacaiur. Kapitalist birikiın surecinin zoruıılu sonuçları

olaıı yoksulluk ve yedek işgucü ordusu ekseniıde 1urutülmeyen
bir omşmarun kendisi de, ücretlerin aşğı çekilmesinde önemli
bir kategori oIarak ıarlığrnı deıam ettirecektir. Yani ücrederin
düzel ve ailelerin bğuklüğü arasında zorunlu bir ilişki yokfur.

'Bir toplumda üretim sürecinin şekli ne olursa olsun bu
sürecin deıramlr olması, dewesel olarak al,rıı eırelerden geçerek

sürüp gitmesi gerekir. Bir toplum tüketmekten nasıl
vırzgeçemezse üretmekten de öyle vazgeçemez. Bunun için
birbiriyle il§kili bir bünın, deı.amlı yenilenmelerle akıp giden
bir olay olarak gdrüldüğrinde, her toplumsal üretim süreci,
aynı zamanda bir yeniden üretim sürecidir.'l"l Herhangi bir
üretim tarzınrn tarihin bir çağını karakterize edebilmesi için
varlığını sürdürebilmesi gerektiğinden üretimin
gerçekleşebilmesine olanak veren koşııllann, bunlann yeniden
üretimine de olanak sağlaması gerekir. Bu nedenle emekçiler
durup dinlenmeden sermaye biçiminde kendine egemen olan
ve onu sömüren yabancı bir güç biçiminde maddi nesnel
zenginlik yaranr.

Ihpitalist uretim yeniden üıetimi sağlalabilınek için 'işizli$n
yuksek olduğu dönemlerde' siyasal ançlan'kullanmaktan geri
kalmaz. Orneğin 'çoğalalım ve zenginleşelim' diyen ufuklar
zenginliği 'hayan satın almala' indirgeyerek kapitalist yeniden
üretimin'cennete giden' taşlarını döşemektedirler, Sorun,
kapitalist üretim biçimi değilm\ de; siyasal iktidarın kötü
yönetimiym\ gibi politika üretilir. Siüasal iktidar de$şirse verili
üretim biçimiyle yoksulluğa çözüm bulunabileceği inancı

}aranlır.
Bu da, kapitalist üretimin zorunlu sonuçlarının üzerini

örter. Sistemin kendini yeniden üretmesine olanak tanır.
Bö1,lece sisteme olan guven, ideolojik-politik al,gıdarla, tazelenir.

Oairıde, "Allü nzkını veü çoplün politikası sistem açıundan
rasyonel olmasa da, sisteme kendini üretecek zaman ve alan
yaratır.

Oysa ki emek sürecinde emeğini üretken bir etkinlikl
doğay dönüştürerek yeniden üreten insan, bu üretikle
kullanım değerinden başka bir değerin 1uklenilmediği b

üretim tarzında nüfus sorununu çözecektir.
Bunun da yolu emekçilerin üretim ve yeniden üreti

araçlarının sahibi olmasıdır. Ki ancak böylesine bir toplum
yokulluk sorunu aşılmış olur. Türkiye'de ekolojist-ler bu
saflarını netleştirmiştir. Insanın yeniden üretimi tarihsel

toplumsal olarak kaıranmıştır. lnsanın bir tür olarak yaşa

çeweyle sürdürulebilir bir ilişki kurabilmesi için her ş
önce insanın ürettiklerini artık değer olarak el koyan kapi
üretim tarzının aşılması zorunludur. Bugün ekolojistl
önündeki en büyuk sorun yoksullar değil, yoksulluğu 1ara
üretim biçimi ve onu yeniden üreten ideolojik, silzsal, kül
formlardır

l - Doğal Teoloji: Doğaıın lasarımının lanrının yaralımının işi
olduğunu Sqvlnan: doğanın, ıanrınün toslağıno dayanan değişmez
bir vafiğn imgesi olü!ğurıu l7.ve lE.lyi
,fekefe.
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--L aha beş on yıl öncc ilkokul
J ğ kitaolarında bir cümle vardı:Y 'I*kiy", k"ndi besin ihtjlaçtannı

kıuşı laıabilen dünladaki saylı ülkelerden
birisiriir." Artık bu cümlel,i pek telaffuz
edc:ııedigimiz gibi bu gdişatın önünün
alıııın;ısı konusunda da pek 'umutlu'
göriınmüyoruz. Tek kelimeyle ağzıınızın
tadı kaçt. Beş çaylannın değişmez ikilisi
çay vc simit, temel besin maddelerimiz
haline dönüştü. Şanslı olanlarımızın da
belleğine yeni sözcükler kazındı;
'hummalı buğday, deli dana hastalığı,
cko|ojik zeytinyağı'. Tüm risklerine ve
tatsızlıklarına rağmen tektipleştirilmiş
besin maddelerine mahkurn kılındık.
Şöyle ğz tadıyla bir salata yemeyeli ne
kadar zaman oldu! Manılun kilosu daha

arasIntakİ
varılnanı,nu 

tarihsel
anlatısI

toprakların ekilmesine neden olur. Bu
durum, toplam artıkta toprak rantının
pa},ınr arttırır ve buna karşılık sanayii
karının payını düşürür". Bu 1ızden
Ricardo'nun sermayenin kar oranrnın
düşeceğine dair beklentisi doğanın
cimriliğine dayanır.'Azalan Verimlilik
Ibnunu' olarak formüle edilen yasa; l9.
1y.'da, ekoloji bilimindeki gelişmeler ve
Marx'ı n sermayenin karlı |ığı nın
azalmasının, kar oranlarının düşme
eğiliminin birikim ve teknik ilerlemef
yaratan topl umsal koşullardan
kaynaklandığını göstermesiyle aşılmışur.
Değişmeyen sermayenin -makinalann-,
değişen sermayeye -emek gücüne- olan
orarıı artnkça; karlılığı 1aratan emek gucu,
üretim sürecinde işsiz emekçilerden

t !y

oga ile
a

Insan

I

l

bu kış beş milyondu. Asgari ücretle
geçinen bir aile, tüm parasına ancak
otuz tane marul alabiliyordu. Besin
maddelerinin miktarı azalmamış;
ancak onların tatları aynılaşmış ve
ücret!ilerin bu besin maddelerini
alacak gücü kalmamıştı. Dünyanın
genelinde, toprağın ve insanın
karşılıkh ve birbirini belirleyen, bu
yoksullaşma süreci giderek
derinleşmişti.

Bu yoksullaşma, insanın ve
doğanın kendini yeniden
iıretmesinde temel etken olarak
varlığını sürdürdüğü gibi aynı
zamaırda da gelecek kuşaklann 1zşam
araçlarını ortadan kaldırıyor.
Metropollerin kalabalığı, insanın
derin çıkmazları nı yen ide n
örgütlüyorken; yok olan
vaşamlarımızı, televizyon
skranlanndan çay ve sigan eşliğinde
selrediyoruz. Belgesellerde doğanın
guzelliğine dalıp, evlerimideki kedi
ve köpekleri okşayarak yarı lan

oluşan bir yedek orduya dönüştüğü
gibi; ayııı zamanda makinalaşma, uzun
ıadede l..apitalizmin özüne ilişkin krizi
olarak ifade edilebilecek karlılığrn
azalmasına neden olmaktadır. Aynı
zamanda ekolojistJustus von Liebig'in
eserleriyle özdeşleştirilen Ikinci Tanm
Dewimi. gübre sanaf sinin büyurnesi
ve toprak kimyasında kaydedilen
gelişmeler; topnğrn özsel, gizil ve sırurlı
bir güç oImadığını, tarı msal
iyileştirmenin mümkün olduğunu
gösterdi. Ancak bu gelişmeler, toprağan
kimyasının iyileştirilmesine neden
olmadı; yalnızca ekolojik tahribatı
,,""aülaştırü. Topn$n yoksullaşmasına
dair 1aygın korku, l9. 1y.'da kapitalist
toplumlarda tam bir paniğe ve gübre
talebinde benzersiz bir patlamaya
dönüştü. "Avrupalı çiftçiler bu
dönemde, toprakJannı beslemek için
Napoleon'un en büluk savaşlannrn
cere},ian ettiği Waterloo ve Austerlitz
savaş alanlanna hücum ettiler. Savaşta

çiftçilerin toprakları
ölen insanların kemikleri, Avrupalı

nı besledi."l'l

Bilimdeki tüm gelişmeler; süperfosfatın üretilmesi,
bitkilerin büJumesini sınırlayıcı etkilerin bilinmesi, orgarıik
kimyanın yasalan, Ingiltere'nin büluk toprak sahiplerince
daha fazla kar etmeye yönelik tahıl üretme sorununun
çözümü olank görüldü. Verili bu uretim biçimi, nrm bilimsel
gelişmelerin (insana ve doğaya dair) içini boşaltu$ gibi
tarımrn bu haliyle sürdürülemezliğine de karine
oluşturuyordu. Bilim, giderek üretim biçiminin
sürdürülmesine hizmet eden bir metaya dönüşüğü gibi;
metalaşng ölçüde gelişiyordu. Aynı zamanda kar manUğrna
dayanan bu sürdürülemez tanm; toprağı beslemek adına
zengin azot, fosfat yataklarını tüketerek yarılmayı
derinleştiriyordu. Peru'nun, Şili'nin guano (okyanus
adalannda üstüste biriken kuş pisliklerinden oluşan bir çeşit
gübre) yatakları, nitratı bundan dolayı hızla eridi.

Toprğn beslenme çeıı,iminde kapitalist tarıma eşlik
11

yanımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Bu çelişkimizi
görmemezlikten gelerek nereye gidiyoruz! Sahi nereden
gelmiştik! Tarihsel ve toplumsal gerçeğimizi anlamadan
;orunlarımıza çözüm üretemeyeceğimiz çok açık. Peki
ı,arılmasrna yara bandı yapıştrrmayan biz ekolojistler ne
iapmahpz! Elbette romantik çözüm (süzlük) lerin içinde
krıranınıyoruz. Yakrnmı1,oruz. "Anlatılan herşeyden önce
bizim hikayemizdir." Bugün insan ile doğa arasındaki
/arılmanın, sel sularıyla boğuşan emekçiler için anlamlı
ıIabilmesi; anladıklarımızın, politik bir üretime
Cönüştürülmesine bağhdır.

"Peki, neden toprak yoksullaşıyor?" sorusuna tarihin
lehlizlerinde bir yanıt aradığımızda karşımızda ilk önce
1Jasik Iktisatçı Ricardo'yu buluruz. Ricardo'ya göre; "Artan
stihdam, temel ıüetim mallanna, özellikle de temel tanmsal
irünlere olan talepte bir artış doğurur, Bu, daha önce
<ullanılanlardan daha düşük bir verimliliğe sahip yeni



edcn kırı lma, özgül toprak
besleyicilerine duyulan ihtiyacın
giderek daha fazla anfuılmas ve doğal
verimlilik kaybını telafi edecek doğal
ve 1apay gübre miktannın sınırlıhğr,
hepsi birlikte toprağın verimliliğine
ilişkin y:ygın bir kriz duygusu
yaİatn."|ı

Toprağı n hızla somürulmesini
Waring şöyle ifade ediyordu: "Bu
toprak kasaplığı ve
savurganlığımızla her 1ıl halatta
kalabiImemizin gerçek özünü
yitiriyoruz. (... ) Ekonominin
sorunu yıllık olarak ne kadar
ürettiğimiz değil, yıllık

Büyük kentlerdeki alt yapı sorununa ve
kanalizasyon ahklanyla denizlerin ve göllerin

ekolojik dengesinin bozulmasına kaışı en
kökten çözüın öneıisi Liebig'den gelmiştiı:
"lağımlaıdah toprak besleyicilerinin, u§sal
bir kentsel-hnmsal sistemin aynlınaz paçsını

oluşturduklan bilinmelidir.'

sağladı.

ussal ve sürdürülebilir tarımsal'. uygu|amalar önündeki bu büyuk enge|.

i Ingiltere'de toprağın, büyük toprak
1' sahiplerinin mülkiyeıinde kapitalist
. çiftçiler tarafindan işlenmesi; çiftçilerin,
; kira süreleri dolmadan üretimi arttıran

küçük iyileştirmelerin dışında, toprğ
besleyici her türlü if leştirmelerden
kaçınmalarına neden oluyordu.

Bu, toprağın özel mü|kiyetinin
}aratrğı mudak ranç oprakla üreticileri
sistematik bir biçimde karşı karşıya
getirmişti.

Bu çözümlemef Marx, "l9. yy.

üretimimizin ne kadannın topragı koruduğu olmatıdır. (...)

Insarı, 1alnızca bir toprak kiracısıdır ve daha sonra gelecek
kiracılar için bugün toprağın değerini düşürmemelidir."

Bunun için de Liebig'e g6re her sistem, ussal bir tanma
dayalı olarak toprağln yağmalanmaslna karşı, toprağınr
surdürüebilir l.ılmalıdır. Böylece, çiftçi, toprağa verimliliğin
koşullannı geri vererek toprağın kahcıhğnı güvence altına
ahr. Bu yüzden çiftçiye, içinde üretim yaptığı koşulların
farkında olmasını sağlalacak ve ürunünü aıttıracak zorunlu
üretinı araçlan verilmelidir. Yoka sar,aşlar, göçler, kıdıklar
ve salgn hastalıklar herkesin refahını ortadan kaldıracak ıe
sonunda tanmı 1ıkrma göturecektir.

Liebig, toprağın verimsizleşmesini, kentlerin insan ve
hapzn atıklanyla kirlenmesiyle de bağlantılı sayar. Büluk
kentlerdeki alt yapı sorununa ve kanalizawon atıklarıyla
denizlerin ve göllerin ekolojik dengesinin bozulmasına karşı
en kökten çözüm önerisi Liebig'den gelmiştir: "Lağrmlardaki
toprak beslef ciIerinin, ussal bir kensel-tarımsal sistemin
ayrı|maz parçasın! oluşturdukları bilinmelidir. Kent
sakinlerinin bütün katı ve sııı dışkılarrnrn toplanması
uygıılanabilir olsaydı; bu toprağrn doPl besleyicileri, toprğn
ka.lkınmasında kullarıılabilseydi; toprağrn üreüenligi gelecek

çağlar bolırnca sürdürülebilir kılınırdı. Bütün verimli
tarlalann ıar olan mineralleri kuşaklar bolu artan nüfusun
isteklerine yeterdi". 13r

Metabokk yarılma ıe siirilibiileıngz, Tanm
Toprağın yoksullaşmasına dair 19. 1ry'da yapılan

tartışmalara Liebig'in Janısıra 'emek süreci' ve 'metabolik

}anlına' çözumlemeleriyle ciddi bir katkı sunan kişi Marx'tır.
l9.yy. İngilteresinde b$uk ölçekli sanafnin, büluk ölçekli

tarrmla eşzamanlı olarak gelişimiyle birlikte; toprak,
pazarlanabilir bir metaya dönüştü. Toprağın sömürüsü,
ticaretin olağan yasalanna göre 1urütülmeye başlandı. Böylece
sanayi, tarrma, toprağın yoğun sömürüsünün araçlarını

Ingilteresindeki ekonomi-politik iizerinden şekillendirmiş"
olsa da(!) kapitalist üretim tarzının belirleyici olduğu
günümüz az gelişmiş toplumlarında da bu eksen, toprağın
yokullaşmas çözumlemelerine ciddi bir altyapı sunmaitadır.

Ömeğin; Tl Sahador'daki topnk mülkiyeti biçimi, çevre
felaletinin en önemli sebebidir. El Salvador topraklarının
yaklaşık yansı çok uzun zamandarı beri 'latifundia' denilen
geniş mülkler biçiınindedir; en if arazileri (kıyı ovalannı,
vadi tabanlarını...) kapsayan bu mülklerde dış satım için
kahve, şker ve pamuk yetiştirilir. Oıe yandan, El Sa.lvador'un
verimli topraklannın çok küçük bir bölümü ise çok sapdaki
küçük çiftçi tarafindan bölüşülrnüştür. Bu nedenle, küçük
çiftçilerin çoğu, dik yamaçlardaki marjinal arazilere ve
verirnsiz topraklara yönelerek, doğru nadas tekniklerini
uygulamadan, bu arazileri yaşamak için ekmek zorunda
kalmışlar, böylece de toprağın sürdürülemez şekilde
y9k._u||1ş.-1:,1ıa yol açan bir kısır döngüyü
surourTnuşler(llr."

Marx, bu yarılmanın şekillendirdiği kategoriye; en basit
anlamıvla emeğin maddeleşıiği, insanın bilinçli eylemleri
aracılığıyla kendisiyle doğa arasındaki metabolizmap*
kurduğu, denetlediği, düzenlediği sürece 'emek süreci'
demektedir.

Her türlü insan toplumunda ortak olan emek süreci,
insan ıaroluşunun bir koşuludur. Bu süreçte insan, emeğin
etkisiyle doğalı dönıişturerek kullarııın değerine sahip 'ş1,1er'
yaratır. Kapitalist emek sürecinde ise üretim araçlannı ve
kendini satmaktan başka hiçbir özgürlüğıi olmayan, emek
gücünü sann alan kapitalisg kendi denetimi ve yönlendirmesi
alunda uretjlen ürunlerin de sahibi olıır. Bu ünrnler kapitalist
için bir değişim değeri taşıdığı sürece kullanım değerine
sahiptir. Ibpitalist emek sürecinin amacı; 'değer'i, emek
gücünün değeriyle, üretim sürecinde tüketilen üretim
araçlannın değerlerinin toplarnını aşan metalar ürennektir.
Bundan dolalı bu uretim süreci; hem kullarıım degeri 1aratan

Ek oloıok nenbolizıııı kııvaıı oıgoıinalorve bunlorm için&yaşdğ çewelai
arasındoki bu kaımaşık alışveİşi özgül, düzenleyici süreçleriıe de $ara eder.

Eugme Odun ve diğcr önde gela sislem ekologlon şindi neabolizına kowoııını
"tek bir hücreden başlayıp b,üıin eko§isıende biıen n n biyolojit dizeyle e ilgili
olarak kullonnokıadır " . (Fisher-Kawalski'deı aklaran J.B. Fosler)

Fisher-Kowabki, "sisıeniı naddı bolijmleiıiıı ifunesi için gereHi noddi ve

merjiıel akşların bn ıoplumsal sbıemin neıoboliznpsmın paıçası olank görür-

İnsaı toplumlan açısından ise aşıl önemli olan sorun, b6yle bir sistemin nasıl
düzenlendiğidir".Marı'lo bunun yanütı, insan emeği ile bu emeğin lorihsel
bokımdan 6zgül toplumsol oluşumlar içerisiıdeti gelışinidif.
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ı Moıı ıoıartndan koıegorikleşıirileı emek sürcciıe llişkin gelişlirilen
"nznbolizına" kawonı, hen doğayla loplun araındaki iısan emeğ aıaclığıylo
kurula nelobolik (korşlıklı ğleş) etkileşim anlamında: hem de daha geniş
anlorıdo, kopitalrzn tarafndarı neydana getirilen ve yoboncılaşnq bir biçinde
üırmahaın yeıifuı üretileıı dinanik ihtioçlar ve ilişhler künesini nnınlanak
için hıllonılnşlr

Meabolizna kawan4 ] 840'laıdon ğnüni)ze dek oıgaizmalonı çeweleriyle
eltileşimleri konusuna yönelen kuram sistemlerinde çok önemli bir koıegori
oluşturur Bu ktwam, bir orgonizmanın ( ya da verili bir hücrenin) çewesinden
modde ve enerji olıp bb,ümenin yapı laşlarına çevirirkeı çeşilli nelabolik
ıepklıvleıle bınnloı ü;ıığtıirdiiğı kırıaşır, bıyokınyaol üıeciı özünü yaİala.
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bir emek süreci, hem de değişim
değeri yaratan bir yaratma
sürecidir. Değişim değe riyle,
kullanım değeri arasındaki arık
değere, kapitalist el koyarak
sistemin sürekliliğini, emeğin
nesneleşmesini ve metalaşmasını
sağlar,

Arıık değere el koyarak birikim
sağlal,an kapitalizmin
gırdürülebilmesi için her seferinde
daha fazla kaı elde etmesi gerekir.

Kapitalist değer yasasına göre
dcğeri 1araıan gerçek güç, emektir.
-ln c ak kapitalist sistemin
sürdürülebilmesi, kapitalistin
ıjrekli kar elde etmesine bağlıdır.
Bıı rıizden kapitalist daha fazla kar
ctde edebilmek için değişen
se rmayeyi -eme ği- değişmeyen
scrmayeve -makinelere- ikame
ederek üretim sürecinde daha fazla
arok değer yaratmak ister. Üretim

emek kadar bir zenginlik
kaynğdır. Epiküros'a göre, emeğin
kendisi nihai olarak doğal bir
özelliktir. Lucretius'un dediği gibi
'hiçten hiçbir şey yaratılamaz'.
Değer yaratımı; emek gucünün,
emeğin yerine geçmesidir. Emek
gücünün kendisi, her şeyden önce
insan organümasına dönüşmuş bir
doğa malzemesidir"'' . Yani emek
maddi zenginliğin (kullanım
değerinin) tek kaynağı değildir.
William Petry'nin dediği gibi maddi
zenginliğin babası emek, anası
topraktır.

Kapitalist büyümenin
sürdürülemezliğine dair yaşanan
kriz'talep yönlü' bir kriz olduğu
gibi, aynı zamanda 'maliyet yönlü'
bir krizdir. Eğer 'emek, do§+ alşzpı
ve mekanın ma.liyeti' önem]i oranda
artarsa; sermaye, olası bir ikinci
kizle -maliyet kriziyle- kaşı karşıya
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işçıyle sürdüruldüğunde, kapitalizmin 1apısal
Lrizi nedeniyle, yedek işgücü ordusu, bu aşırı üretimi
flzsadan saün alamaz. Çünkü piyasalarda malların fiyatı
dğmüş olsa da, makineler 1izünden işsiz bırakrlan ya da
çok düşük ücretle çahştırılan işçilerin bu ürünleri satın
aiacak parası olmaz. Uretim sürecinde şekillenen ve
Lapitalizmin sürdürülemezligine karine olan bu çelişki; aynı
aııanda kapitalizmin "talep yonlü" bir kiz ylşamak zorunda
olduğunun da göstergesiydi.

Kapiolist sistemin zurdürülebilme çabası, emek sürecinde
ü yönlü bir 1anlmanın ortaya çıkrnasrna neden olmuştur.
Birincisi; kapitalist değer 1asasına göre, emek, yalnızca değer
pntma gücüne sahipken; daha fazla kar elde edebilmek
için makinelere tabi kılınarak, hem sürecin bir nesnesi haline
dönüşmüş, hem de asıl değer yaratan gücün makineler
olduğu sanısı yaratılmışnr. Bu çarpıtılmış bilinç, meta
fetişizminin de özünü oluşturur. Böylece sınıflı toplumun
yapısı, üretim tarzı; değerin üretilmesine, teknolojinin
konumunun belirlenınesine neden olrnuyormuş ğ teknoloji,
uretim tarzını beliriyormuş görüntüsü yaratıhr. Ikincisi;
Marx "kapitalist değer yasası altında toprağın bir değer
yarınnadıgı konusunda klasik liben] ekonomi-politikle göruş
biıliği içindeydi. 'Topni' dem§ti, '... bir kııllanım değerinin,
bir maddi ürıınıın; diyelim, buğdalın, üretilmesinde üretimin
eyleyicisi olarak etkilidir. Ancak buğdayın değerinin,
üretilmesiyle ilgisi yoktur. Buğdapn değeri, kapiıalizmde
tüm metalannki gibi emekten kaynaklanr.** Ne ırar ki Marx
açısından bu, kapitalist meta ilişkileri ve değişim değeri
çerçevesinde inşa edilen sistemdeki dar bir zenginlik
anlalışıyla özdeşleşir. Gerçek zenginli$n ise, kapitalist üretim
biçiminin aşıldığ, kullanım değerinden oluştuğunu sarnınur.
Ashnda sermayenin bütun diyalektiğinin en önemli çe[şkisi,
'kullanım değeri' ile 'değişim değeri' arasında 1arattıgı bu
çelişkidir. Kullanım değerinin yaran|rna§ına katkıü bulıınan
doğanın, zenginliğe katiıs gözardı edilse bile; doga da upkı

*ı Mara,, bil nrijün topluıaal il$kiler ğinde ve diğer iiıinler korşsındo aMığ değer anlonında değişin değ"n ile insan ihıi\oçlonnı giderme dibeyi, lolli yoran
oılanında fullanın değeri o|mnı yapnışlır Değer ıerinini ıek başMa kullanılğında defuin ıleğeini karleder.
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kalır. Maliyet yönlü krizler iki şekilde ortıya çıkar. Birincisi;
tek tek sermayelerin, ıuırn ıadede üretimin maddi koşrllannı
korulamalacak ya da bozacak saağilerle kısa ıadeli_karlarını
saıundukları ya da restore ettikleri zamandır. Orneğin,
çalışma koşullannı ihmal ettiği (dolaysıyla sağlık faturasını
kabannğı), toprağrn sürdürüebilirliğini bozduğu (dolaysıyla
toprağın üretkenliğini azalttığı veya çürüyen kentsel
altyapılara sırtını dondüğü, yani kalabalığın maliyetini
yukselttiği) zamandır. Ikincisi ise; işçi, kadın, çewe, kent
hareketlerinin bu sorunlann ç6zülmesine dair taleplerini
dillendirdiği politikalarının kapiıalizme zarar veren ek
maliyetler haline gelmesidir.tul

Sermaye, maliyeti azaltarak ya da dışsallaştırarak, karı
savunmaya ya da restore etmeye çahştığında; bunun
istenmeyen sonucu, üretim koşullarının üretkenliğinin
duşmesi ve böylece bir bütün olarak maliyetljrin, sermayenin
bütünü için 1ukselmesi olarak ortala çıkar. Orneğin, tanmda
böcek zehirlerinin kullanımı ilk başta maliyetleri azalür.
Ancak daha sonra böceklerin kimyasal direnci arttıkça ve
kimyasallar topra$ zehirledikçe maliyet eninde sonunda
1u}selir. ABD'de nükleer güç, ene{i maliyederini duşürmel
ı.zdediyordu. Fakat köru tasanm, finans problemleri, güven|i!
önlemlen, auklar ve toplumsal muhalefeı maliyetleri arttrdı.'"

Bütıın bu krizli doğasıyla birlikte kapitılist emek sürecinde
insan ve doğa sdmürgeleştirildi. Birbirlerine karşıt güçler
haline getirildi. Insanın ve doğanın kendini sürdürebilmesi
için gerekli üretim araçlanna zorla el koyırldu. Doğa, sonsuz
bir kar hırsıyla, ondan alınanları yeniden üretecek
olanaklardan yoksun bırakıldı. Toprak giderek yoksullaştı.

Xapitalist özel mülkiyet sistemi, nüfusun büluk kidesiyle
toprak arasındaki her türlü doğrudan bağlantı}-l {oğu kez
geniş yığnlann topraktan zorla sürümesi yoluyla- kopararak
ortap çıkn. Bu ytzden, kapitalist ücretli emeğın gelişmesinin
ön gerekliliklerinden biri "özgür emeğin kendisini
gerçekleştirmesinin nesnel koşullarından, emeğin



araçlanndan ve emeğin malzemesinden alrılmasıdır".l'l Bu
nedenle Man'a göre kapitalizmin varoluşunun özü 'işinin
mülk sahibi olduğu ya da mülk sahibinin çahştığı' tüm
biçimleri çözen bir tarih sürecidir. Yani herşeyden önce; l )
Işçinin onun aracıhğıyla kendi organik ızrlığıyla ilişkisini
kurduğu, üretimin doğal koşulu olarak -toprak ve araziyle-
yeryüzüyle ilişkilerinin çözülmesidir 2) Bir mülk sahibi
olarak ortalz çıkan ilişkilerin çözülmesidir. Kapitalist birikim
ve sistemin yaratılışı bu süreçte yatar.

Bu emek sürecinde, zenginle yoksul arasında giderek
artan sınıf kutuplaşması; insan ile doğa arasındaki karşılıklı
ve birbirini belirleyen etkileşimin bir 1anlmala dönüşmesi;
toplumsal düzeyde kent ile kır arasındaki ilişkide somudaşır.

TaPlumsal Di},zeyilehi Yanlma: Iar l{eııt Q.l@küi
Şu 1a da bu nedenle kapitalist özel mülkiyet ilişkileriyle

mülksüzleştirilenler, kentsel sanaff beslemek için zorunlu
yedek işgücü ordusunu oluşturuyordu. Böylece toprak,
sermayeye dahil edilerek, kırdan kente hızlı bir göç dalgası
gerçekleşti.

Kent ile kır arasındaki bu çelişkinin olası ve en önemli
iki sonucu vardır. Birincisi; doğrudan geçim araçı olan
topraktan kopanlan insan, dogadan pbancılaşarak,
tumüyle toplumsal ilişkilere bağımlı, toprakla
dolapmlı bir ilişk kurar. Ikincisi; bu, insarıla
doğa arasındaki metaboIik etkileşimi
bozar, yani, insanlann besin ve giyecek
olaral kullandıg toprağın oluşturucu
unsurları nın yeniden toprağa
dönmesini önler ve topragtn
verimliliğinin doğaI koşullarını
engeller.

"Itr ile kent arasındaki çelişkinin ,

ortadarı kaldın lrnası 1alnzca mürnkün
olmakla kalmalıp, tarımsal üretimin
ve yanısıra kamu sağlığının bir
zorunluluğudur. Havanın, suyun ve
toprağn süregiden zehirlenmesine ancak
kent ile kırın kaynaşması yoluyla son
verilebilir ve ancak böyle bir kalııaşma, bugun
kentlerde perişan olan kitlelerin durumunu
değiştirmel ve atrklarının hastalık üretmek yerine bitki
üretmekte kullanılrnasını sağlalacakür. "{'l

Bu yüden; insarı ile doğa arasındaki 1anlmanın aşılması,
karşılıklı ve etkileşim halinde sürdürülebilir bir ilişkinin
kurulması, kapitalist üretim tarzının aşılmasını zorunlu
kıldığı gibi; ücretli emeğin kaldırılması ve ortak üreticiler
toplumunun kurulabilmesi için de kent ile kır arasındaki
çelişkinin, üretim tarzrnın aşılmasına koşut olarak giderilmesi
gerekir.

Marx ve Engels, akıl yürütmelerinde daima, tarımla
sanayinin bütünleştirilmesi ve nüfusun dengeli biçimde
dağınlrnası, yeryrzüyle insarılar arasındaki meıabolik ilişkinin
"restorasyonu" aracılığıyla kır ile kent arasındaki çelişkinin
ortadan kaldırılması gerektiğini söylediler. Toprak
mülkiyetinin kaldınlması ve bütün toprak rantlannın kamu
yaranna kullanılması gerektiğine dair önlemler, Man'a göre
en ileri kapitalist ülkelerde uygulanabilirliğe sahipti.

l9.ry'da kent kır çelişkisi Marx tarafından şöyle
aıılaşılıyordu: "Ucuz meta fiyatJan, bütün Çin sederini yerle

bir eden, barbarların inatçı yabancı düşmanlığını teslim
olmala zorlalaıı ağrr toplar oluyor. Bütün uluslan yok etme
tehdidiyle bu{uva üretim biçimini benimsemeye zorluyor;
onlan uygarhk dedigı şeyi benimsemeye 1ani btzat bu{uva
olmala zorluyor. Tek sözcükle, kendi hayalindekine benzer
bir dünla pnnyor. (...) Bu{uızzi, kın kentlerin egemenliğne
soktu. Çok büyıık kentler 1arattr, kensel nüfusu kıra kıyasla
büJuk ölçüde arturdı ve böylece nüfusun oldukça büyük bir
kısmını krrsal yaşamın bonlüğünden kurtardı. Ifurı nasıl
kendere bağımlı krldıysa, barbar ve yarı barbar ülkeleri de
uygar olanlan, köylü ulusları bu{uıa uluslara, Doğryu Banya
bağımh kıldı. (...) Burjuızzi, nüfisun, üretim araçlannın ve
mülkiyeıin dağınık durumuna daha çok son veriyor. Nüfusu
bir araya toplamış, üretim araçlarınr merkezileştirmiş ve
mülkiyeti birkaç elde yoğunlaştlrmşır. Bunun zorunlu
sonucu, silasal merkezileşme oldu."l'or

l9. 1y'da, kent ile krr arasındaki çelişkinin, hem kınn
hem de kentin tam gelişmiş kapita|ist ilişkilere tabiiyeti ile

çözüleceği düşünülüyordu. Bu ekende kınn
tasfiyesi ve kapitalist ilişkilerin hakimiyeti
tarlm sorunu tarhşmalarını beraberinde
getirdi ve en geniş anlamıyla tanm sorunu,

bugün de kabul gören anlamıyla "yoksul
bir ülkenin kına] alanında gerek tanmda

gerekse tarım dışında ekonomik
gelişme yaratmaya yetenekli
kuııetlerin serbest kalmasının
önündeki engellerin kaldınlması'
olarak tanırnlandı.

ı

19. 1y'da kır kent çelişkisine
dair geliştirilen stratejilerde tanm
sorunu. köylü sorunuydu. Bürun
Avnıpa'da geniş köylü kitleleriniı
varlığını sürdürmesi, sorunun
politik olarak kawanmasına neden

oldu. Ne var ki tarım sorununun
nihai çözümü; hem kapitalist tanmın

gelişip ağır basmasında, hem de emek
gücünü satmakta'özgür' bir kırsal

proleteryanın ve tam gelişmiş kapitalist
üretim ilişkilerinin eşlik etmesinde görülüyordu.

I(mt Kr Çelişkisiııe Bir Ntoıwtif:

aİ

ı

Soıryet Kalhnma Paradignasl !

Kentlerin, larımsal açıdan kırsalı sömürdükleri tezini
geliştiren lhutsky, ]apay gubrelerin, toprağın verimliliğinin
azalmasını önlemeyi olanakh kıldığını ama bu gübreleri
giderek artan bir ölçüde kullanma zorunluluğırnun, 1alnızca
tanmın taşlmak zorunda olduğu ı,e hiçbir biçimde doğal bir
zorunluluk olmaüan ama 1ururlükte oları toplumsal ilişkilerin
ürünü olan niklerden bir başkasını gösterdiğini söyledi."t"l
Kentlerin bülumesinin ve sanayinin yaplma§ının toprağa
ek 1ukler getirdiğini ve bu gelişmelerin 'kırsal kesimin
nüfusuzlaşması' yoluyla da tanmın emek gücünü soyduğunu
saıundu. Tarımsal mücadele ilaçlarının giderek artan
kullanımıyla ürün zararlarınrn çoğaldığrna; ekili alanların
genişlemesiyle böceklerle beslenen kuşlann öldügıine, biü
yetiştirilmesinde doğal ıeçmenin yerini yapay seçmenin
aldığna, doğal ormanlann yok edildiğine; Jani ekosistemin
d6ngüsünün bozulduğuna işaret etti.

36

- ,,1



Lenin'e göre de "Büyük kentlerde halk, Engels'in
deyimiyle, kendi pisliklerinin kokusu içinde boğulmaktadır
re elinden gelen herkes dönem dönem saf su ve temiz hava
aramat için kenderden kaçmaktadır. Sanayii, aynı zamanda
Lırsal alana da 1alrlmaktadır ve bu nedenle bu bölgelerde
de temiz sula gerelrsinim dululmaktadır. Kısaca, tanm için
son derece zorunlu olan kent süprüntülerinin ve insan
pisliklerinin rasyonel olarak kullanılması da kent ile kır
İrasındaki karşıtJığın ortadan kaldınlmasını gerektirir".l"]

Tapitalist tanm ile kapitalist sanaf arasındaki bağlantılr
ıanmdaki kapitalist ilişkilerin gelişimiyle açıklalan Lenin
'Lapitalizm öncesi ilişkilerin, sermayenin tarrma nüfuz
cfuesini sınırladığını; tüccar ve tefeci sermayenin, tanmsal
Lıpitalizmin gel\imini engellediğini; tanmdaki gelişmenin
tapiıalist sermayenin gelişimine benzer bir yol izlediğini'
iki surer. Ona göre, üretim araçları birkaç kapitalist ğfuinin
dinde yoğunlaşaca\ köylülerin geri kalan çoğunluğu artan
Deta değişimi ve pazar genişlemesi koşulları altında
gcçimlerini sürdürmede güçlükle karşılaşacak ve sınai
foetirnini genişletmek üzere kendi proleteryala kanlacaktır.
Pazar koşullanna direnen, kendi kendini sömürgeleştiren
'Löylü hane üretimi'ni, feodalizm ile kapitalizm arasında
tarihsel bir geçiş formu olarak görur.

(autsky, toprağın tarımda o1,rıadığı özgül rol üzerinde
odailanır. Tanmdaki küçük ve bülıık işletmeler arasındaki
bağr, bunlar arasındaki emek değişimiyle kurar ve bunlann
varük koşullannı açıklar. Böylece tanmın, kapitalist koşullar
alnnda yoğırnlaşma ve çözülme arasında salınü$ sonucuna
ranr. Kapitalist gelişimi, sanafnin tarıma egemen olduğu
tek süreç olarak görür. Sanafdeki kapitalistleşmeden farklı
olarak tarımda kapitalizmin se},ri; toprağln, tanmda temel
bir üretim unsuru olmasından ve yeniden üretilemez
olmasından etkilenir. Tarımda büyümenin yolu,
yoğunlaşmaktan çok merkezileşmedir. Aynı zamanda topni
'miktan arttınlamaz bir fakt6rdür'. Büluk işletmeler; daha
büyuk toprakları ekebilme, emek gücünü tüketmedeki
ekonomi... tüm kaynallan etkin olarak kullarıabilme,
makine kullanabilme, işbolümü gibi olanaklanndan

r-
dolaJı küçük §lennelerden daha aııantajlıdır. Kuçuk
işletmelerin, büluklere emek sundukları için
ıarhklannı sürdürdüklerini ileri sürer. Ona göre,
küçük işletneler, etiinlikleri üuzunden değil; büyuk
işletmelerle rekabetten kaçındı kları ndan
ıarlıklannı siırdürebilirler. Büluk işleuneler, teknik
destek olmadan büyurlerse; temelde yaygın ekime
bağlı olarak üstünlüklerini yiıirirüer. ;'dbu 

1uzden
söylediklerinden, teknolojik gelişme mğlandığr sürece,
büluk toprak arazileri uzerinde verimli tanmsal uretim

'bağrmsız değişken' olarak kawanması; teknik gelişmeyi,
kalkınmann motor gucü haline getirir. Bu al,rıı zamanda
Sovyet Kall.ınma Paradigmasının da 1anılsamasıdır. Buna
karşın Kautsky'ye oranla Marx'ta ölçek ekonomisine
1zpılan ıurgu düa belirgindir. Marx'a g6re; tanm ancak
sürdürülebilirliğin koşullarına yeterli'bülı-ıklük'teki
topraklar üzerinde yapılabilir. Bu bağlamda ussal bir
tarım, ortaklaşmış üreticilerin denetimine ihtilzç duyar.

Lenin ve lkutsky'nin tanmda kapitalizmi çözümleyen
bu 1aklaşımlannın merkezinde, kapitalizmin kınal alanda

ne ölçüde geliştiği; aldığr biçimlerve gelişmesini güçleştiren
engeller ıardı. Aynşan ve aynştıran köylülük olgusu l,enin'e
göre, Rusya'da tarrm sorununu anlamanın anahtarıdır,
Xapitalist çiftçi srnrfının, feodal toprak sahipleri srnıfinın
içinden çıktığı '1ukarıdan kapitalizm' (Prusya yolu) ve
kaynğnı aynşaıı bir köylüü oluşnıran 'aşagdaıı kapitalizm'
(Amerikan yolu) arasındaki farkın ortaya konulmasının
1anısıra; Preobrajenski'nin tanm sorununu geniş anlaınıyla
kentsel-sanayi ve krrsal-tarım dönüşümlerinin niteliği ve
formülasyonları kapitalist tarımın akıldışılığını,
sürdürülemezliğini ve insan ile doğa arasındaki 1anlmaya
beşiklik ettiğini sergilemesi açısından merkezi önemdedir.
Ancak mevcut Soıyet deneyiminin Xalkınma Paradigrnasının

şekillenişi ve tarihsel süreçte olgunlaştırdığı üretim tarzı,
kapitalist üretim tarzlarını aşamadı, Sadece Avrupa'da
ekonomik krizin 1aşndığı (l9l4'ten 1945'e kadar) işLliğin
Vo 30' |ar a, Va 40' |ar ı vardığı, yoksulluğun, intiharlar
oranlarrnın arttığı 1ıllarda; Soıyet'lerde Vo12' |er e vır an
büyume, sanayileşme ve işsizliğin ortadan kaldırılma§ıyla
farklılaştr. Soıyet Kallanma Paradigmasının izlediği yöntem;
dönemsel olarak, kapitalizmin karşısında soşralist denef min
'zorunlu' yönelimi olarak açıklanrnala çalışlsa da; kapitalist
teknolojinin, toplumsal üretim ilişkileri ne olursa olsun,
emek sürecinin örgütlenmesinin zorunlu biçirni olarak
görülmesinden de önemli ölçüde kaynaklanır. Böylece tarihin
itici gücü, sınıf çatışmaları değil, teknoloji oluverir. Bu
anlamda Lenin, l9l8 yılında Taylorizm için şunları
soyler:'Taylorizm, diğer tum kapitalist gel§imler gibi bu{uıa
sömürusünün inceltilmiş zalimliği ile iş esnasındaki mekanik
hareketlerin çözümlenmesi alanındaki beceriksizce ve
gereksiz hareketlerin ortadan kaldırılması, doğru iş
yöntemlerinin geliştirilmesi, en if muhasebe ve denetim
sisteminin kullanılması gibi birkaç büyuk bilimsel
başarının biraraya gelmesidir. Sovyet
Cumhuriyeti, bu alandaki bilimsel ve

ıİ4
.-^9

l

İ.
.,4

Y
ı,

-a

teknoloiik yenilftlere yönclik nc vaısa
telıaılamasıyla teknoloiinin, sınıf

ilişkilerince bclirleneceğini yadsıdı. Böyle
bir §halcii Sovyet cmek 5ürecinin

örgütlenmesini
pek

ilcri kapilalisl ülkelcrdeki

/.

€
?F

1apılabileceği sonucunu çıkartabiliriz. Tekniğin böylesine
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teknolojik gelişmeleri ne pahasına olursa olsun benimsemek
zorundadır. Sosyalizmi inşa etme olasılığa, kesinlikle Solyet
gücü ve Sovyet idari örgütJenmesife kapitalizmin bugüne
uyarlanmış başarrlarrnın birleştirilrnesindeki başarımıza
b{lıdır."t'nr Soıyetler, ileri kapitalist ülkelerdeki teknolojik
yeniliklere yönelik ne varsa tekrarlamasıyla teknolojinin,
sınıf ilişkilerince belirleneceğini yadsıdı. Böyle bir strateji
Sovyet emek sürecinin örgütlenmesini kapitalist
benzerlerinden pek az farklı kıldı.

Soı7et Kalkınma Paradigmasının içinde "Uralların,
Sovyeder içindeki ilk doğal koruma bölgesi ilan edilmesi ve
bölgenin dogaya yönelik çalışmalara tahsis edilmiş dünladaki
ilk bölge olmasına karşın"t"i Sovyet ekologlarının
gelişüdikleri dinamik, birlikte ewimci ve dilalektik yöntem
Soıyeder'de merkezi. bir rol oynalamadı. Buharin o 1rllarda
şoyle sesleniyordu: "Insan asla doğadan kaçamaz ve doğayı
denetledi$ zaman bile doğanın yasalannı kendi amacı için
kullanmaktan başka bir şey 1apamaz. Bundan dolalı insan
biyosferde 1aşaJ,an, çalışan bir larlık olarak kawanmalıdır.
Onemli oları toplumla doğa arasındaki maddi 'metabolizma'
süreci, çeıı,e ile sistem, 'dış koşullar' ile insan toplumu
arasındaki temel ilişkidir." Buna karşın Soıyet
Kalkınma Paradigması,'bülume' yönlü
ekonomik politik uygulamalarıyla
insan doğa arasındaki yarılmalr
aşacak emek sürecini

olarak tanımlanabilir. Fordist üretim sürecinin özellikleri
kabaca "§nı tür malın kitlesel üretimi, benzerlik ve
standardaştırma, emniyet amacıyla büyuk stoklama, üretim
bandının düzenlenmesi nedeniyle uzun üretim süreci,
kaynakların yönlendiriciliği, maliyetlerin düşürulmesinde
ücretlerin kontrolü, resmi belgeye dayalı ilişkiler, kendi
içinde bütünleşmiş üretim, her işçinin bir işten sorumlu
olması, sendikalaşma, 6rgütlenme ile iş güvencesi kazanımı,
belirü kıstaslara göre eşit ücret, mekansal işbölümü, mekanın
kültür 1apısı ve sosyal ilişkilerinden baSrnsız emek-üretim
itişkileri' olarak başlıklandırılabilir. Elbette bu rekabet
ortamında ülkeler 'acaba biz doğaya ulumlu bir üretim
biçimi tutturduk mu?' diye sormadılar. "Bedava verilmiş
armağanlar" yani emek ve doğa, büyüme eğilimleri
doğrultusunda yoğun olarak sömüruldü. Doğal kaynaklann
ktlığı ve üretimin dışal sınırlan gibi konulaı l970'li yıllarda
Fordist üretiınin ciddi anlamda maliyet yönlü kriz pşmasıy'a
kapitalistlerce konuşulmaya ve düşünülmeye başlandı.

ÇaırEe Faılılı "Merhcz"lcıdeıı Ba}ılşIzlr

Bütun bunlardan dolay l930'lardan Rachel Cearsone'nın
Silend Spring (Suskun Bahar)'in yayrnlandığ,ı l960'lann

sonuna kadar insan, çewe, metabolik yarılma
merkezli ekolojik tahliller neredeyse

tümüyle ortadan kalkmışu.
,ı Ancak burada daha l930'lu

yıllarda Caudwell'in geliştirdiği
metabolik ü"rrlına rnerkedi ekolojü
yaklaşıma değinmeden
geçmeyelim; çünkü tüm dönemin
ciddi bir istisnası olan ve

altematifini banndıran bir eko§istti
Caudwell.

Awupa'da Frankfurt Okulu'nun
popüerleştiği l930'lu yıllarda ekolojik

bağiamdan yol.sun, bütünüyle kültürelci,
aydınlanmacı ve neredeyse insanın
doğadan yabancılaşmasını dahi bilime
adeden bir'ekolojik' eleştiri gefu tirilmişti.
Buna karşın yazarlık adıyla Cristopher
Caudwell (Christopher St.John Sprigg)
yirmi dokuz yaşında, Ispanya Iç

örgüdeyemedi. Aral Gölü'nün
büyük bir pamuk tarlasına
dönuştürülmesi deneyimiyle de
sabitlenen büyüme eğiliminin
sonuçlannı insan ve doga ğr bir
şkilde ödedi, ödüyor.

Bununla birlikte iki dünya savaşı
sonrası yıllarda savaşı kaybeden ve
kazanan ülkeler için ayakta kalmak,
kalkınmak, dönüşmek ciddi bir sermaye
birikimini gerektiriyordu. Savaş
alanlarında insanlığrn tüm değerlerini
ortadan kaldıran faşist kamplara karşı
elde edilen kazaııırnlar, belki de insarılığa
umudun kapısrnı aralayan tek nesnel
zemindi. Ikinci Dünya Savaşı'ndan
ekonomik planlamanın avantajlarıyla
süper güç olarak §ıkan Soıyetler, karşıt
kampa da kendini bu anlamda !;

reformdan geçirmesi için yol yordam
gdsterdi. Soğuk savaş 1ıllanna ewilecek
bu larihsel süreçte emek güçleri ve
doğanın ciddi sömürusüyle yakalanan
'büyume' ivmesi l970'lere kadar sürecek olan ve
kendisinden 'Altın Çağ' olarak bahsedilmesine "
neden olacak ekonomik, toplumsal, kültürel
dönüşümleri benberinde getirdi. 1970'li 1rllara kadar
ülkeler için temel hedef, büyümenin
sürdürülebilirligiydi. Ulkeler kişi başına düşen Gayri
Safi Milli Hasılalı aıttırabilmek için üretim biçimlerini
dönuştüruyorlardı. Ikinci Dtirıla Saıaşı sonrası yllardan
l970'li yıllann başına kadar sürecek birikim sürecini,
Fordist birikim rejimi ve tekelci (Fordist-

Saıaşı'nda faşisdere karşı bir çarpşmada
Uluslararası Tugay'a bağlı Ingiliz
taburundaki yoldaşlannı korurken, 12

Şubat l937'de mitralyoz başında şehit
düş tü. Hayatı boyunca Batı
Marksistlerinin sığlıklarından uzak,
insanla doğa arasındaki il§kinin birlüte

ewilen karakterinde sürekli ısrar etti. ona
göre: "Organizmalı karşh}ü olarak far}ü karşıdar

şeklinde çeweden ayrmak mümkün degildir. (.-.)

Hayat, kendilerini, gerçeklikten çıkarak alırmış
olan fakat oluşum ğ içinde ilişki içinde kalan kaşıt
kutuplann ilişkisidir. Hayaun ewimi, ne tek başına
canlı maddenin iradesi ne de tek başına cansız
maddenin koyduğu engeller tarafından belirlenir.
(...) Çewenin yasalan, halann §lelşini kıgdadıklan
kadar, geliştiricidir de. Hayatın gelişimi hayatın

eğilimleri tarafından belirlenir. Fakat tarih,
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Kelrıesyen) sosyal düzenleme mekanizmaları
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bireylerin iradelerini ge rçekIeş ti rm ez;



wih,lzlnızca bireylerin iradesi
tarafından belirlenir ve
laşılığrnda onlan belirler. (...)

Bir türün kendi içinde ya da
farklı türler arasındaki ilişki,
yalnızca sınırlı yiyecek
Laynaklarının bireysel
sahiplenişi için döwşn bireyler
ınlamında hasmani bir ilişki
değildir. liyecek kaynağının
Lendisi hapt ve doğa arasındaki
özel ilişkinin ürünüdür.
GerçekJik, maddi bir oluşnır."t'ul

Caudwell'in geliştirdiği bu
metabolik }anlma merkezli ve
Larşılıklı evrimci ekolojik

programlarına alıyorlardı.
Yeşil Partiler ciddi bir oy
patlaması yapmasına karşın,
kapitalist düzeni alaşağı
edecekdinamikleri manipule
etmekten de geri
kalmıyorlardı. Siyasal iktidar
p e r s p e k t i f i n d e n
yoksunlaştırılmış sokak
hareketleri, devrimin
güncelliğini, "hemen
şimdi"nin romantizmine
tercih ederken;
yasallaştırılmış muhalefet
'sivil itaatsizliğin' srnulannı
geçemedi. En genel anlamdaFordizm sonrası üretim biçimi ya da

en genel anİamıyla kapilalizm
ne kadar in§anmeıkezli ise;

ürelim biçimi, üıetici güçler
Ve metabolik yanlma ilişkilerini

yallaşımla aynı kulvarda koşan 1970'li
yıllann insan ve çewe merkezli 1aklaşımlan
insanın çıkarları ya da çewenin çıkarları
gibi bir karşıtlık üzerinden kendilerini
rcmellendirdiler. Çewemerkezciler genel
olarak 'sanayii devriminin bir tüketim
toplumu yarattığı ve kutsanan bilimin
doğanın yok oIuşunun önünü
ılımayacağını' söylediler. En genel
ı,ılımda, insanla doğa arasındaki ilişkinin sürdürulebilmesi
r iıısanın o yok ettiği pastoral doğaya dönebilmesi için sıfır
taliınma *iz bırnu bülume diye okryun- düzeyini tutturması
gerekti$ni söylediler. Yani insan, çewenin baş düşmanı ilan
ediknişti. Insanla doğanın karşılıklı ve birbirini belirleyen
e*ileşimini alçlayama aıı bu çewemerkezcilik, insarımerkezli
baiıştan hiç de farklı olmayacak şekilde birini ötekine
indirgeyerek ya da feda ederek sonınlann çözülebileceğini
duşünüyordu. Benzetme yerinde olursa, Fordizm sonrası
üretim biçimi ya da en genel anlamıyla kapitalizm ne kadar
insanmerkezli ise; üretim biçimi, üretici güçler ve metabolik
yanlma ilişkilerini es geçen çeweci felsefeler de o kadar
çevremerkezliydi. Yani bir elmanın iki yarısı.

Bu 1ıllarda çeıremerkezli pklaşımlann geliştirdiği politik-
pratik sürecin talepleri, kendisini yeniden üretm€ye,
dönüştürmeye hazırlanan Fordist üretimin eğilimleriyle
paralellik gösteriyordu. Tüketim toplumunun atıklannı en
aza indirmek uzerinden şkillenen politikalann, bir ucunda
sfrr kalkrnma üailaşımı, diğer ucuııü yeşil tüketicilik olarak
ifade edilebilecek yaklaşım vardı. Bu taleplerin yarattığı
toplurnsal harekedilik süreci, üretim biçiminin Post-fordizme
ewiltilmesine eüi etti. Aynı zamanda sıfir kalkınma kuramı
da, uluslararası konferanslarda, bildirgelerde, şartlarda
sürekli Üçüncü Dünyanın kalkınmasını kontrol eden,
denedeyen, belirleyen bir mekanizmaya dönuştu. Dünlanın
lerçek }ületicisi" gelişmekte olan ülkeler olduğu için onlann
kalkınması (büyumesi) sıfırlanmalıydı. Zaten Kuzey'de de
haar bülumüşü ıardı.

70'li pllann toplurnsal harekederi, bu{uıa iktidarlannı
ciddi anlamda sarstı, Artık geleceği güvenceye almak
kapitalistler için hiç de kolay değildi. Çünkü hayal gücü
iktidarı ele geçiriyordu. Ekolojisder, çeweciler, kadın, öğıenci,
işi harekederi yeni bir dünyalı 'hemen şimdi' kurmak için
yola çıkmışlardı. Bir yanıyla da yasal paıtiler 'iç kaıgaşaları
engellemek için' sokağrn taleplerini inceltilmiş halleriyle

e§ geçen çwİeçi felsefeler de o kadaı hizaya getiremediyse de, dünyanın

çevıemeıkezliydi. efendilerinegelişentalepleregöreyeni
yanibir elmanın iiii yansı. birtoplum ür_etmesinde ampirik bilgiler

sğadı. Post-fordist süreç "kitlesel meta

kapitalist tekelci Fordizmin, otoriter,
merkeziyetçi, hiyerarşik, tektipleştiren
insarı üretimine kaşı geliştirilen tçkiler
ve bu tepkilerin programatikleştiği
politik pratikler, dünranın efendilerini

üretimi yerine küçük ölçekli üretim; benzer ve standart
üretim yerine, esnek, küçük ölçeklerde ve değişik ürün
türlerine göre üretim; kaynaklann değil talebin belirlefci
olduğu, bütünleşmiş değil fason üretim" teknikleriyle reklam
ve pazarlama yöntemlerinin geliştiği 'kişiye özel' , herkesin
kendisini yaşadığr,'}anılsamalannın gerçeğe kanştınldığr'
bir üretim biçimine ewildi. Sendikalaşma önemini yitirdi,
kişisel yetenekler i§ gııvencesi elde etmekte ön plana çıku.
Yerelin wrgrısu arnk bol bol 1apılabilirdi. Mekansal olarak
yeni merkezileşıne ve yoğunlaşma alanları yaratıldı.

İşte ıam bu tarihsel kesitte alevlenen sürdürülebilir
kalkınma tarnşmalan, sanki yeni bir şey icat eğormuşasna
'sürdürulebilirligi' palazlalrp pazarlamala başladı. Yukanda
açımladığrmız tarihsel ve toplumsal bğanından kopanlmrş
surdürülebilirlik kaıramı, post-fordizmin en genel anlamıyla
da kapitalizmin sürdürülebilirliğine dönüştürüldü.
Sürdürülebilir kalkınma denilen'şey' Stockholm
Konferansı'nda (l972), Rio Konfenns'nda(l992) ne şkilde
dillendirilmiş olursa olsun'sürdürü]ebilir bir büyiımenin'
nasıl sağlanacğydı. Maliyetler nasıl aşağn çekilecekti? Bu
yönde bir piyasa modeli nasıl geliştirilebilirdi? Kawamın
üzerinde yapılacak tüm ip cambazlıklarını bir kenara
bırakırsak, onu ete kemiğe büründürecek olan şeyin,
beslendiği yöntem ve kurmala çalışoğ dünla oldugu açıknr.
Bu{uıa dewiminin idealleri arasınd3 yer alan 'Ozgurlük,
Eşitlik, Ikrdeşlik' kawamlan nasıl'Ozgürlük' kontörüne,
'Eşidik' cafesine, 'Iıardeşlik' turkusüne (ya da zırv"alıklanna
mı desek) indirgendiyse, çarpıtıldı)§a; sürdürulebilirlik de
ekonomipolitiğin sürdürülebilirliğine mahkum edildi.
Bu{wa dewiminin toplumsal orgüdenme biçimi kapializm;
nasıl kendi öncülleri olan özgürlüğri, eşitliği, karde$iği
çürutup, lyip bitirdiyse, sıra sürdürulebilirliğe geldi. Ama
bu, bizim ne §ürdürülebilirlikten, özgürlükten, eşitlikten,
kardeşlikten vazgeçmemize, ne de bunu kapitalist üretimin
hegemonlası alnnda 1apmamran zorunlu olduğu sonucunu
çıkartmamızı gerektirir.
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Ekolojik Bir Kalkınma Için

Brundtland Komisyonu'nrrn "bugünün gereksinimlerini
gelecek kuşaklann gereksinimlerini karşılama yeteneğine
zarar vermeden karşılayan kalkınma" olarak tanımladığı
surdürüebilir kalkınma kawamrnın, emek sııreci bğamında
irdelenmesi ekolojistler için nierkezi bir rol oynar. Çünkü;
'ekolojik yıkım' bir haliyle de kapitalizmi değil, bir noktaya
dek bütün uygarlığı karakterize eden doğa ile sömürücü
tarzdaki ilişkinin uzun erimli tarihsel sonucudur! Bu
sömürücü tarzdaki ilişkinin kapitalizmdeki en özgul biçimi
ise ücretli emekle sermaye arasındaki çelişkide açığa çıkar.
Bu süreçte insanın özgürlüğü sorunsah da insanın doğayla
metabolizmasından kaynaklanır. Insanla doğa arasındaki
bu tarihsel yarılmanın aşılması, ekolojik bir kalkınma için
mümkün ve zorunludur. I&pitalizmin, insanı ve doğayı
birbirine karşıt guçler olarak örgüdediğ,i, insanı, doğasından
(bununla ilgili olarak emeğinden) yabancılaştırdığı üretim
tanının aşılması: toplumsal duzeyde kent i|e kır arasındaki""
karşıtlıkla özdeşleşen metabolik yarrlrnanrn aşrlmasına
koşuttur.

Ekolojik bir kalkınmanın çözmesi gereken sorun
alanlarından biri de toprak üzerindeki özel mülkiyet
ilişkilerinin yarattığı yoksulluk ve insanın diğer insanlar
üzerindeki özel mülkiyeti ancılığıyla doğmuş pbancılaşma
me{humudur. Aynı zamanda insanın kendini yeniden
üretmesi için zorunlu olan üretim araçlannrn ve üretim
araçlarıyla kurulan ilişkiyle dönüştürülen insan doğa
arasındaki ilişkinin ünınlerinin, kullanım değerinden başkaca
bir anlam ve misyon taşımayaca.kları bir uretim ilişkisi kurmak
zorunludur. Bu da bugünden yarına 'kıt kalnakların' en
sürdürülebilir kullanımınrn ekolojik sol anahtarıdır.

Egernen kalkınma paradigmaları için önemli olan kişi
başına düşen GSMH'nin arttırılmasr yönlü politikaların,
insanı ve doğayı ne hale getirdiğini görmek için sokağa
çıkmak yeterlidir. Sokakta gördüğıin al,rrr zamanda senin
hikayendir (her gun değiştirilen kaidırım taşlannın arasında).
Değişik formlarda dillendirilen bu hikayenin 'Uçüncü Dünla'
için reçetesi de 'büyüme'dir. Kapitalizm patentli bu
paradigmanın ülkemizdeki anlatrcrsı'Bay Derviş'in,'iyi
haberler'ine göreyse "Ekonoınik kriz bitrnişti. Herkes
bğıııneye odaklanmışn. O}unun kurallafl ffişm§ti... Sipset
elini ekonomiden biraz çekmişti".t^"l Oysa ki l980
sonrasında kapita|istleşme eğilimindeki tüm ülkeleri borç
batağrna sokan 'bülumeci politalar' iflas etmişti. Meksika,
Brezilla... modeli diye iüal edilen bu 'b$umeci' politikalara

l, J.R, Foster Morx'ıı Ekolojisi,Çev: Ercünenl Özkülya, Epos Yoy.

200l
2. a.g.e.

3. a.g.e.
4. Avicil Gupla, Uçüncü Dünya Ulkelerinde Çevre ve Kalkınma,

Kabalcı Yoy. Ehn l993
5. J,B- Fosıer Man'ın Ekolojisi, Çeı: Ercünenl Ozkaya, Epos Yay.

200l
6. Janes o'connor Siidijrijlebiln Kqpiıalizn Mümkijn nü?, DerlEen:

Göl<sel Demirer... vd. ltarksizn ve Ekoloji küabından, Oıeki Yay.
7. a.g.e.

8. J.B. Fosler Marx'ın Ekolojisi, Çev: Ercümenl Ozkoya, Epos Yay.

200I
9. Engels. Anıi Duhring, Sol Yoy.

l0. Marx-Engels, Komünisl Manifesto ve Konüniznin llkeleri, Sol
Yay

l1 . VI. Lenin, Tarımda Kapiıalizm, Sol Yqy.

l2. a.g.e.
l3. Mehneı C. Eceviı, Kırsal Türkiye'nin De{şin Dinaniüeri, Külür

Bokanlığı Yoy.

l4. Ton Boııomore, Marksisı Düşünce Sözlüğü, Ileı$in Yoy.200l
l5. Soıyel çewe koruma harekıti, Lenin'in önderliğinde I920'lerde

başlaııldı. Bu koruna bölgesi uygulanasına da onun döneninde geçildi.

16. Caudwell'in 'dlen Bir Küllür Üzenne jncelemelei"nden aharan
J.B. Fosler

17. MülkŞe dergısi Temmuz-Ağasıos 1999, cilı XKII, Cevaı Geroyin
" Kırsal Gelişme YönellilerimizJstihdam Açısından " adh makalesi.

l8. Rodlkol 20.03.2002. Ekonomi Servisi
fq,ızi zlılcl

46 fcvıiozlueı@yahoo.com
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göre elimizde ne ıarsa sanhğa çıkanp bü}umeliydik. Deneyen
ülkelerin deneyimlerine ve hatta uzağa gitmeden kendi
gerçeğimize baktğımızda üretimimizin neredeyse tamamı
borç ödemelerine giderken, borç ödemelerinde heba
edemediklerimizi de silah alarak ya da bankaların içini
boşalttırarak heba etmişken, bu 'b$ume politikası'nın bizi
il edeceğini duşünmek için 'bülucü' olmak gerekir sanınm.

Bergama'da ne pahasına olursa olsun altın çıkaralım
diyenlere; Awupa'nın onlarca pldır kullanmadığa nükleer
santralleri ülkemize ithal etmeye çalışanlara; hidroelektrik
santrallerle 'GAP'ı gapnrmam' diye diye, tükettikleri Fırat-
Dicle Haızasını erozyona gaptrranlara; Mersin'in portakal
bahçelerini inşaat mğasına, rantiyeye emanet edenlere;
Fırtına Vadisi'ni Karadeniz Süil Yolu'na döşeyenlere haliyle
sorastmız geliyor: "Sahi siz nereden geldiniz?"

Tropikal bölgelerin ormanlarını kesenlere, Kerela
Vadisi'nde ekosistemi tahrip edenlere, Nagazaki'ye atom
bombası hediye edenlere, Irak halkını açhğa mahkum
edenlere, dünlanın efendilerine sorasımız geliyor: §ahi siz
bu dünyala nereye götüruyorsunuz? Hazır Mars'ta da hayat
bulunmuşken biz mi süi göndeririz yoksa siz mi gidersiniz!
Bir bilet Mars'a! Ne deniniz?"

Egemen kalkınma paradigmasının aşılması, ekolojik
sürdürülebi[ir bir kalkınmanın hayata geçirilmesi, toprağı
ve insanı ünıp sai.ılır bir metala dönuşturen kapitalist üretim
biçimi, onun türevleri ve ideolojik aygtlan haline dönüşen
teknolojilerden sınıf çefu kilerini aşrak kurnrlmak gerekiyorsa

-ki gerekiyor- doğanın çığlıklarına kulak kabartmak
zorundalız.

Buzullar eriyip tüm dünya sular alnnda boğulmadan
suların yükselmesini beklemeyelim, sesirnizi 1ukseltelim.
Ders kitaplanna ihtiyaç olmadan çocuklarımıza "bu dünla,
galakside kendi kendine yeten dünlalardan bir tanesidir"
diyebilmek için...
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tarıın reforınlarınııı iç yüzü

kapitalist tarını"o
arl irkaç on ııldır dünıanın bir çok bolgesinde uvgulamaıa

1f, konulan "neo-1iberal yeniden yapılandırmaY progorl-" çerçevesinde bir çok aJanİa birlikte dünya
tımı da yeniden düzenlenmektedir. IMI ve Dünla Bankası

;ibi ul,ıslararası iinansal kuruluşlar aracılığıyla ve Dünya
Tnet Orgütü'nün duzenlediği zirvelerde 1apıları aıılaşmalarla

dıliden ya da açıktan bir çok ülkenin/bölgenin tarım
politiiaları sermayenin isteği doğrultusunda değiştirilmektedir.
70'lerin sonlannda başlaprı bu süreç; esas olarak sermayenin,

yoğunlaşılarak ihraç için lüks tarım yapılmaktadır. Temel
gereksinim olan ürünler ise ironiktir ki gelişm\ kapitalist
ülkelerden ithal edilmektedir. Ya da bu süreç yeni
başlamaktadır. Özellikle İkinci Dıın)a Sa\aş sonrasnda bğmlı
hale getirilen Üçüncü Dün}" Ülkelerinin tanmı aşağda genel
hatlarını vermeye çalışacağımız tüm bu yeni gelişmelerle
birlikte yeni bir cenderenin içine sokulmakta ve "bağrınlılığı"
daha da derinleştirilmektedir. Bu ise; tüyler ürpertici bir

şekilde uretimin, verimin bolluğuna rağmen; yere ve zamana

l ;tni Utriın stratejilerinin ve 'kontrol gücünü' artürmasının göre değişn politikalara rağmen; tüm dünla halklan ve ezilen

I lir sonucudur. sınıflan için ortak olan bir şef getirmekte. O da; düa fazla

I C.çmŞt.n f"rklı o|arak tanmın da sanaf gibi ele alınması aÇlık, Yoksulluk, ölüm, göÇ ve neden olmasın; }eni dewimci

İ ra*ıırİJ. ısD:a.l oıgr;ıa;,ş re AGRIBU§INESS denilen hareketler!"

! *lr"arası dev tarım firmalanrun "artık biz de ıanz" demeleri Fakat burada özellikle değinilınesi gereken noktal,ı Kauts§

I orımsa| alanda köklü değişiklikleri daha 20. 1y'ın başlarında sdylemişti
l bcraberinde setirmiştir. kuskusuz bin bile: 'Tarım sorununu Marksist bir
! pU.ra,. sürdlrülen tarımİal üretim j:,:ll}3^:"IT..l:9Tİ:*1,İ^gI anlamda incelemek isteyen biri için
J ıoıını , özellikle kullanım değeriyenne P"S:nn:n,YqIq,|]:Ya Uu(el9ruIrü sorunu tanmdaki küçük işletme lerinİ . -. . ' tanrrx asağda Qenel hatlann Vermeve

l tı.",l, 1apı"lmayaba$adığındanberi, F§#ry_HT::]^C_*P:* [oymak yeterli değildir. Aksine
ü l.Ddin; has besleyicİüeri"olan toprak DlİllKle Yeru D_T 

'9n0,9'91','q" , tarİmdaki kapitalist İretim tarzının
sokulrnakıa ve 'bağınrlüğr daha darhvoldu; bu, diğer çewe sorunlannın """*- "*.':*. 

. ,t ::İ- 1;:'',. temelınde yatan tüm varyasyonları
ortıyı çıkmasınİ sebep oldu. Fakat _..,^^::.Pjİ.Ü.'j'TIİl*_ ^^,.,,_^ incelemek 

'zorıındayz. 
Sermayenin

&cüilebuAgribusinessdenitenunm ,._:Yj:' Yll,YP:ll:JP]'TTl9:_ tarımı hakimiyeii altına'alıp
ureı[nin. Venmın Do uqtrna rağmen:E[ıaİanntn geUşmeslyle DLruK[e eKoloDK almaolglnl, onu oeglştlrlp

poblemler je ann. Tanmı alaka ruĞuı -. ,,L:f^:"_TTİ.gj':.g:gl:1] ,^_ değiştirİıediğini, eski lİetim ve

İtosisıemler zarar gördü. \lne geçmişıen P'*T TflTnj.g$İr * müİkİyet biçimlerini işlemez duruma
ffit olarak, anmsal uretim zureçlerinin ,Ve,ez[en 

SlİXlnn lÇll'l 
, . getirip getirmediğini ve yeni biçinılere

tümünü kontroı alıında tuıabilecek ^"l^"k:'P l"_,!"1,9İTTİ|lİ_,. İoı "ç,fr ^ç..a,ğını 
ve tüm bunıarı

ştteneğe kaıırşan şirketler, daha fazla '^9..İfllİllİ^T^T']§g*' n"r,'l yaptığını araştırmak
L. "la. edebilmek için tarımda olum' gOÇ Ve neoen gry,U'P' ,orunday,z."'' 2ülküf Aydın'ın da
netalaşmayr hızlandırmış ve özellikle "Yeni dewimci haİeketler!" belirttiğİ gibi bu me toİolojik bir
E0'lerden bu rana biyoteknoloji alanını devrimdir. Sermayenin tarım
zorlalarak, vardığı sonuçlarla sermayenin yoğunlaşmasını ve üreticisine nüfizu zamana ve mekana g6re zorunluluilan ve
merkezileşmesini arttırmışur. Bu da beraberinde çiftçilerin, ihtiyaçlan bağlamında farklılıklar göstermektedir. Her ne
Luçuk üreticilerin proleterleşmesini ve gelenelael işletmenin kadar tanm, tanmsal fırmalann egemenliği altına girse de
(örneğin, aile tipi organik tanm) ve halırancılığın dışandan bu bütün süreçleriyle dünyanın her yerinde hemen gelişcek
Lonırolünü arttırmıştır. Bu Agribusiness'ler geliştirdikleri bir olgu değildir. Yine de, dolaylı yollardan da olsa artık ,

yeni teknikler ve yöntemlerle sömürüde çığır açmışlardır. uluslararası sermayenin eüisinden kaçabilecek tek bir tanm
Kireselleşen anmdaki bu artan metalaşma, köylülüğü ve üreticisi kalmaınışnr. Fakat küresel sermayeden, düryada hala
iüçük üreticileri çökertmiş; şimdiye kadar çeşitli yollarla çok büyuk bir nuftx oranına sahip olan tanm üretjcileri faıklı
opnğında tı-ıtunabilen tarım ureticilerini ise aruk da)anamaz şkillerde etkilenmektedirler. Bu faıklılık, tanm üretici]erinin,
noktala getirm§tir. Bu da şimdiye kadar geçen zaman zarfinda hem kendi farklılıklanndan, hem de "sermayenin dünya
topraklanndan g6çüp kenderde ucuz işgücü, yedek işgucü ölçeğinde döngüsüne eklemlenme açısından farklı
olan kitlelere çok daha fazlasının ekleneceği anlamına donanıınhra sahip ülkelerin" ııluslararas sermaye1,le i\kisinin
gelmektedir. niteliğinden, onunla eklernlenme şeklinden

kavnaklanmaktadrr. sermaveden farklı sekillerde eüilenenAısa Dır sureye Kaoar empery;Uızmın oel!rleFcltıgrnoe
göreceli olarak kendi tüketimine yetebilecek bir üretiın lapuı ülkelerin köYlülüğünün dönüŞümü de farklılıklar

Üç*.i, n*p.-t'ikendisi iğn üretimi gcrilemektedir. İk'lirli göstermektedir,

alanlarda -ki bunu da emperyalist iş bölüınü belirler- 'Uluslararası §ermaye, tarıma; üretici sermaye, finans
4l



sennayesi, ticari sermaye biçiminde kimi hallerde doğrudan Işte kapitalizmin tarıma ilk nüfuzu da tarımsal üretim için
dogrya kimi hallerde yerel devlet mekanizmalarını kullarıarak zorunlu ihtiyaç olan girdileri sağlamak ve üretilen ürünleri,

1a kırsal kallıınma projeleri olarak, 1a kdylüye üretici kıedisi ureticilerden satrn alıp pazarlamak şklindeydi. Eskiden tanm
olarak, ya ihracatçı olarak, 1a girdi üreticisi ve dğncısı olarak, girdileri de, halıan bakımı ve beslenmesi için gerekli besinler
ya ür.etimi doğrudan ve dolaylı olarak 6rgütleyen bir unsur de, gübreler de tanmın kendi doğal döngusü içinde sağlanırdı.
olaralı girmiştir"l'l. Bu alanlardan şimdiye kadar istediği Kıilarıım değeri için üretimin 1apıldığı bırrada tam anlamıyla

şekilde ve yeterince kar elde edememiş olan sermaye; artık metalaşma henüz söz konusu degildi. Burada tanm ve tanm
elindeki biyoteknolojik gelişmelerin verdiği olanaklarla ve üreticisi kendi basit yeniden üretimini gerçekleştirecek bir
ekonomik, hukuksal , askeri yapılarını oluşturduğu küresel konumdaydı ve bunu nesilden nesile yllarca sürdürebilirdi.
somürü düzeniyle ve de yeni birikim stratejileri ve "kontrol Fakat tarihsel süreç böyle gelişmedi.
yeteneğini"* yoğunlaşrırarak; tarımsal üretim süreçlerine; T.frh".ı nfi.na ı,._if"ıi,_ ^n.. 

ı-
işlenme, uşınma ve pazarlanma süreçlerinin ıümüne birden ,.. ""'u' 

ürüne, kaPiulizm öncesı donemlerde ekonom!

müdahale edebilm"n a.. p.tl trİİ:ffik#ff;#i; dış Yollarla el konulurken, üreticiler bir şkilde sömürulmuş

"ıJrgr;i. 
üıı..d. y; il; üçüİ'ü, ;İ;ii.ffiffi#;İ olurdu, Ibpitalizmle birlikte ise artık tarım üreticisinin,

olmaktadır? ya da t, go-şt.r, rurklİ ffiJ.,iÖffi.iİ ürününe ve emeğine ekonomik Yollarla müdahale

Fuat Ercan,rn devisivle ,...kanitaİ; ,;;İffiİffi; edilmektedir, Aruk rohum, traktör, val«t, kimYasal,gübreler,

_,. : . , maKlneler unma sermaye üıraİlnoan sunulmal(uolr. l anm
eklemlenme açısından 'erken kapitalisdeşen,ülkeler've.'gee üreticisi doğrudan ya dı doıayı, yollardan yani üretimi için
kaoitalistlesen ülkeler'" de nasıl serceklesmekıedir?, zorunlu lnuyaçlan DaKlmlnoan SanaFye Dagımll KlltnaİaK }İı

Öncelikle şunu diyebiliriz ki, tanmla endıxtrinin gelişmeleri da pazar ve piyasa mekanizmalan aracıhğıyla üreticiyi farklı
birbirinden farklılıklar göstermektedir. Yani, tarımda yollardan belirlemekte ve sömürmektedir.
kapitalizrnin gel§mesiyle sanayiye dair bi}dğmiz l'Jasik gelişme Tarımda endüstriye benzer klasik bir gelişmenin olmadıgnı
birbirinden farklıdır. Bin vıllardır vaşamın olmazsa olmazı
olan. "tarım toolumları- deniüebile;ek kadar toolırmsal ]oY'"Tlşu* 

Yanı 
::lm-:alelcıslnln, 

ozun:j seTale DlnKunne'
, xar eloe eıme glDl egtllmlerı yoKtur. Aenolsln! yenloen ve

formasıonlan belirleven ıarıma sermavenin nüfıızır l8 rv'dan venIden ureıeD|leceI xaoa.r, KenoJ Kullanlm oegen lçln urenm
sonra başladı, ingiltere örneğinden hatl rlayacağımız gibi 

|^pu.. rrşı.rr* bu toplumdan topluma farkhlaşır. Ayrıca
1800'lerde özgül koşulları nedeniyle; tanmsal kapitalizmin İ,arklı tarım üreticileri için de durum değişiktir. \1ne de
baslamasrndan sonraki selismelerle tarımın ve endüstrivel ıanmsal alanoa geleneksel (arlm oenllen alle tlpl or8anlk
üretimin cizdigi trend tonlumdan ıonluma. zamandan 7zırız;na' ' r------' --'--' -' --"-'- tanm 1apan kidelerin çokluğu. küçük üreticı]erin
fa r k lı l a Ş t ı, cokluğu dik]<at çekcidir. P;ki büyuk oranlarda
T o P r a ğ .ı n +a(: YataY entegİasYon ve dikeY entegrasYon -."İ.",i-i y.prı- tanmsal aları neden şimdiyekendisine has süeçleri, faıım üreticileriyle firmalar areısuıdaki.y" ı.rjr, ,;;;; ta.uf,ndan kontrol altına
belirlefci sistemi firmaların kendi aralarırıdaki mücadeleyi ve güc _,________^_]. ;_._
ve her seferinde denaelerini cleğLsdrrli. Bıı cla orğanik ,r"* ,r".l}, alınmamıştır? Işıe bu 'K|asik kaPitaJist

kendisini yeniden küçük üreticilerin durumunun eskisinden farklı -__ --' -i;;;.* 
ı,.o, akçalı, hem de

üretebilecek bir olacağı an|amına gelrnekteydi. F-irmalaİ arasında ;_^,,._^i

dinamiğe sahip yaşanan bu mücadete, ya!,aş yavaş,.ı,.ıJİ'İİİ , 4 '::jl.j].111İ:g.']:::İİ *,:::l
olan tarım için bir durum yafanı; lanm üzerindeki serm;ye / ' vermey!Şl noe notr' Al'rlca;

temel girdiler korsıırıtrasy,onu, tanm üzerindeki kontrolü arttırdı. ,//
olan tohum,
gübre zaman içerisinde gelişen
teknoloji ve insan emeği ve diğer
doğal kal,rıaklar yeterlidir. Aynca
tarrm§al üretimi gerçekleştiren
üreticilerin bulundukları
toplumsal formasyonun
belirlelciliğinde kendilerine has

özellikleri vardır. Bilindiği gibi
tanmın, kendisi dışında sanayiye

bağımlı hale gelişi ilk olarak
kimyasal gübrenin bulunması
dolayısylaydı. Düa sonn özellikle
20. yy'da hem tarımsal girdiler
bakımından, hem de hasat zamanı
bakmındarı yine sanalye bğmlılığı arttı

-toprağın amortismana tabi
olmaması ve ekilen toprağın
borsada yer almasının ender
olması dolayıs ıyla paraya

çewilememesi,

-tarı mda özellikle geniş
çiftliklerin kontroIünün geniş
arazilerde çalışılması nedeni1,1e

) zor olması,

-tanmda ölçek ekonomisine
ulaşrnanın zor olm:uı,

. -insan k<ıntrolünde olmayan

" hava şartları_vla, hastalıklarla,
zararlılarla vd. karşılaşma

olaılığı,

,rr,'

(
r+;ş

l
F_

/

diğu alaılardoki seımayelui de içunesi anlanında "merkaileşnesi" ; ulusol
ölçekte gerçeklEeı sernoyenin uluslararasılaşması ahlomııda "sermoyain
genişlemai" dir

.,(
1rt

*Konlrol yelmeğinden kahma Bafon ye Sweezy'nin 1966 yılında yaymlodıHan
Tekelci Kopital'de de belirııikleri gibi kqpitalizne özgü üç ıemel dinanikıir:
Seınol,eıin niceliisel birikini obql senntyenin yoğurllarnısı: birikn sermayenin
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ı..i l -tarımda çeşitli üretimlerde ürün elde etme süresinin problem, çiftçiyi kendi seçişlerinden alırmakta yatar. Bu da

,,n Ikısaltılamayı§ı'"' gibi nedenlerle şirketler tarımsal üretim iki yolla yapıhr: Çiftçi, girdilerin üreticilerinden olabilecek

,1", Isüreclerinde doğrudan üretime girmezlerdi. Uretime ve düa en yüksek değerde girdi satın alacak üretim süreçlerine

.6,. lsonraki aşamalara sermaye farklı şekillerde nüfuz ederdi. Bu zorlanır; ikinci olarak da ürunlerin niteliği fuatJarı belirleme

,r1, Iise tarımın, salrsı milyonları bulan küçük üreticilerin elinde gücüne sahip, salrsı sınırlı büyük ahcıların talebine uygun
.i, 

I 
olrnası nedeniyle sermaye için ciddi bir problem 1aratrnaktaydı. gelecek biçimde işlenerek değişıirilir. Böylece çiftçiler hep

5,. IYine Lewonıin'den akuracak olursak "Küçük üreticilerse bir biçim ve tempoda üretim yapmaya zorlanır. Meydana
.6,. |ekonomik yönden gelen bu üretim ve çalışma

l raşoneldirler arna ürunlerini bicirninden avnlan. malını acık
I _ ,.:. . . LrolayslyE urenmn geleceKte oe oevam eoeD[mesl lÇln

_, l Ply'jly", Ş*ü|.Tek üj:rine hem hayvarı. nem oenift için tohum.;.d;;;;riir. PazaIda satamaz, Böylece ürunI 
l 
iendileri 

'Yk.ul|"l:_ TaTT, Bu merkez oıganizma|ann biyolojii xontroı,i, tanmsJ üreıiciye yabancılaştırılmış

:Ş İ:ı|1&l1n bu nilelihleiYle. ti,ıetimin büİi,rı sti,reçlerinln konİıoııırıde belirleyici olur.Yani bu çiftçi
|: | fufitalisl üretim sehtiirlei önemdediı. sermayenin dikkatıni çeken bu durum, biyo. proleterleştirilmiş olur.
le 

İ içiı,ılc halabalıh bir hüçüh teknoloji ve kimya aıaşfirmalarnrı bu alarılaıda 
' Toprağın ve diğer üretim

:r, I arzticileı yığınınıı yer almış yoğurılaştınlmasna sebep oldu. Daha sonraki gelişmeler araçlarının hukukça kabul
m I lüuniluğu teh hcsimı]ir. " ise sermaye lehine ttırn sonırılan kökıen çözüyoıdu: olunmuş sahibi olmasının bir

. lipj,iıi:: ".::,iT §ffiilTJ:i#.ff;l;:,şiffiH:H'."##il İ:.',il İlHiİ'r.'fii:lıçiminin belirleyiciliğinde vapdamayan, yani bir çeşiı intihaı eden ıohum. İ-nrn tı-nı, ç.şidini seçmesrmayenin hareket yasaları 
hakkı elinden alınmıştır.ilc emek ve sermaye çelişkisi

orafindan tanımlanan küçük meta ürencileri kendileri için ProleterleŞme demek, bir insanın kendi emeği üzerindeki

fretimden, basit yeniden üre timden, ticarileşmiş bir ııretime kontrolÜnÜ kaybetmesi, emeğinin ürünün kendine

!ıp,\lerdir. Aslında Gibbon ve Neocosmos,un iedikteri gibi yabancılaşması demektir. Burada olan da budur. "l']

hiçük meta üreticileri, kapitalist meta üreticilerinden farkh Arık yatay aıtıgrosyoıve diAey aıtıgraıyon süreçleri, tanm
dcğİllerdİr. Yanİ, meta üretİmİ yapan İşletmelerİn üreticileriyle firmalar arasındaki ve flrmaların kendi
ğİalişdeşme düzeyleri, uretici guçler, emek süreçleri, ürun aralarındaki mücadeleyi ve güç dengelerini değiştirdi. Bu da
dıan ve bunun gibi farklılıklanyla , küçük meta üretimine organik tanm 1apan küçük üreticilerin durumunun eskisinden
6ıgü olan cinsiyetçi iş bölümü , aite 1apılan, uretim ve yeniden farklı olacağı anlamına gelmekteydi. Firmalar arasında yaşanan
frctim süreçlerindeki ekonomik hesaplama tarzları gibi bu mücadele,lara§ yavaş tekele yakın bir durum ,arattr; tanm
Hhhlıları, kapitalizmin farkl_ılıklan ve çeşitlilikleri kapsamında ızerindeki sermaye konsantrasyonu, tanm uzerindeki kontrolü
p,dan ortak unsurlardır.l'l Bu üreticiler burada bir kısmı arttırdı.
rilen özelliklerinden dolalr ;

_tanmsaı üretim sürecinde karar verebiıme öze]ıikıeri, ," ru}i:L1'l','"İJii*f;ll§,l[',;XTilİ;j'ffi[:
*üçük meta üreticilerinin, kendilerine girdi sağlayan kesiminde aynı safha söz ktınusuysa yatay entegrasyon söz

ıcrmayeye karşı geleneksel biçimde potansiyel 1arışmacı konusudur. Bu firma, aYnı alanda bir çok meta üzerinde
oha§ı, egemenliğe sahipse artık czossiihıaısiyonyapabilir. Böylece

*apitaıist üretim biçimi aıtında ve s:Tlr.ll !:iliiT İ]:,*'ilİffi:iljili,Tİ]il,;1"j,:"J,Jtr§fT,İif,;
iarş yeni stratejileri karşısında ceşitli vollarla direnebilme
dceuiği -Züıkuf Ayan,,n a.yış,9.'klnİ#;#;.ffi; olmasa diğer firmalarla mücadelesi içerisinde ayakta kalamaz,

oüftız eden sermayeye k-şrbrho;#;oi;;;i;il;;i Hala kendilerine özgü hareket alanlan ıardı diyebileceğirııiz

gibi nedenlerle endüstrici k"ptt"ı'l;;;;'"İ"#;;; küÇük meta üreticileri ve çiftçiler ise uzun dönemde sadece

7.ı..tmaktaydı. Göreceıi aiyorum, çİ;İİ, ;;;;";;Ö; tek bir meta üzerinde yoğunlaşabileceklerinden Agribusines

D€tı üreticil€rinin var olan ar#İ#;ffi;, ffi firma karŞısında hiç bir güçleri kalmamaktadır, örneğin

rıın olarak görünr. a"; ı.,ıç,ıı. J."İ;;;;Ü;;; C"{RGILL, dünlanın en büYuk üÇ tahıl satıcısından biri, aynı

ü azalmasına veya daha g.".i;ı;;;';;j;;;;;i; zamanda ikinci büyuk hap-an yemi üreticisi ve en büyuk sığrr

ıitctiğine, tarım üretl.ı..ir,ın n. o,İrİİ;;;,İ;k],ÜÖ;; ve domuz eti iŞleYicisidir,

Lonjonktürel olarak sınrf savaşımr ve sermayenin ihtilaçlan, Yıne aynı şkilde dikey entegrasyonia bir ğribusines, bir
ıorunlulukları ve eğilimleri belirlemektedir. Kau*ky'den metanın üretiminden pazarlanmasına kadar geçen sürecin

7zının başında 1aptığ]mız ahnüdan hareketle; küçük meta saIha]annın tamamını kontrol a]onda tutabilmektediı. İhirn
ieticilerinin çözülüşü ya da 20.yy'ın başlanndaki tahminlerin söıJeşııelniyb knçük üreticiler ve çiftçilerle anlaşırken şunu
aüsine l950'lere gelindiğinde büluk ölçüde artışlan; küresel yapmaktadıı: Üretim için gereki ğırditerin uretimini ve onların
ölçekte emperyalist ilişkiler tarafından ve sermayenin pazarlanmasını kendisi yapmakta yani, üreticiye tohumu,
icndilerine (içinde bulundukları ülkenin koşullannın ve gubreyi, makinef, ilaçları, vd. kendisi satmakta; ardııldan
Lcndi özelliklerinin de belirleyiciliğinde ) nüfuzu üreticinin hangi ürünü ne zaman, nasıl üreteceSne ya da
doğultusunda olabilmektedir. "Endfstrici kapital için burada uıetmemesi gerektiğine Agribusines firma karar vermektedir.l']
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Uretilen ürünü yine kendisi işlemekte, pazarlamakta hatta
ıiiPernaı*ıileşngrh birlikte doğrudan tüketiciye yine kendisi
sağnaktadf. Böylece kar elde etrne olanaklannı arnrmaktadır.
B'u alandaki firmalar arasındaki savaş da kızışmakta ve
tekelleşme çok hızh bir şekilde gelişmektedir. Hele hele
Üçüncü Dünya Ülkele.iyle daha yeni bağlaşıklık kurmaya
başlayan bu_fırnalar her geçen gün daha fazla alana el
atmaktalar. Omeğin; IBP, CARGILL ve CON AGRA yalnızca
ABD'de sığır işleme kapaşitesinin %80'ine sahip; PHILIP
MORRIS besin, tütün ve içki alanlarında en büyük işleme ve
pazarlama kapasitesine sahip firmalardan biri; MITSUBISHI
bile tarım sektörüne yatırım 1apmala başladı. Artık, kendi
basit yeniden üretimi için üreten ve kullandığı tohumdan
masaya koyduğu besine kadar .küçük üreticinin
kontrolünde olan arım; ortaya çıkan yatay ve
dikey entegrasyonla tohumdan üretime ,

marketlere kadar yaratrlan zincir, salısı on
beşi geçmeyen emperyalist Agribusiness
firmanın elindedir.

Sermayenin tanma nüfuzunu analiz
ederken Lewonıin, üretici sürecin
merkezi çizgisi olan şu noktanın
gözden kaçırılmaması gerektiğini
sdylemektedir: "...Bütün bu girdiler
(tohum, makine, emek, gübre...vs)
yaşayan organizmaları üretmek
amacına dönüktür... Yaşayan

dönguyu kırabiliyorlardr. Düa sonraki gelişmeler ise

lehine tüm sorunları kökten çözüyordu: Terminaüjr
denilen ve sadece bir kere ekildikten sonn elde edilen
gelen tohumla bir daha ekim yapılamayan, yani bir çeşi
intihar eden tohum. Daha önceki kendi melezini üreten
tohum, sadece bazı organizrnalara uygulanabilirken; 3

l998'de ekilmeye elverişli olduğu dünyaya müjdelenen
terminatör tohum, bir çok or5anizmala uygulanabilmektedir.
Her toprağa ve farklı bölgelerin kendilerine özgü koşullarına
göre üretilebilen bu tohumun kullanılması gittikçe
yaygınIaşmaktadır.l'ol Örneğin; Fransız NOVARTİS şirked,

terminatör tohum üretiminin patentine sahip bir kaç
firmadan bir tanesi. Bu tohumu üreten firmalar

"genom control" adı verilen testlerle ve Dünya
Ticaret Orgütü'nde imzalanan Patent Haklan

Yasasıyla (TRIPS) mülkiyet haklannı
oluşturmakta ve böy|ece hukuk silıhını

hem diğer firmalara, hem küçük
üreticilere ve çiftçilere ,hem de
diğer ülkelere karşı en if şekilde
kullanılmaktadırlar. c,erek üretim
sozleşmeleri, gerek diğer araçlaıla
tanm üreticilerinin elini kolunu
bağlayan bu Agribusiness'lere
karşı tepkiler de gelmiyor degil.

Bazı L'çüncü Dünla Ulkelerinden
bu patent hakları konusunda
sızlanmalar olmakta fakat bunun
herhangi bir belirleyici gücü
olmamaktadır. Daha güçlü
tepkiler ise ABD ve bazı Batı
Avnıpa ülkelerinin köylüerinden
gelmektedir, özell.ikle Fransa'daki
gelişmeler dikkaıe değer.

Aynı şekilde 2.Dünya Savaşı
sonrası dönemde kullanımı
yaygınlapn kimyasal gübre, zirai
ilaç ve halnıan ilaçlarında da
yukarıda anlattığımız
tohumdakine benzer gelişmeler
yaşanmaktadır.

entegrasyonla bğdık guce kaıuşn Agribusinesler'i tfun tanm
üreticilerinin kontrolünde avantajh duruma getirdi. Daha
önceleri tanm ureticisi, bir kere kııllandığı tohumdan 1ıl sonu

elde ettiği ürunle bir dahaki ekim için sahip olması gereken
tohumu fazlasıyla sağlıyordu. Ve bu, endüstrici kapital için
bir sorun yaratıyordu. Bunun için ilk önce kendi melezini
üreten tohumlar, firmalar tarafindan üretilip tanm üreticisine
satılmaya başlandı. İkinci pl al.rıı tohumu elde edemeyen

uretici, tohumu üreten firmadan o tohumu tekrar satın almak

zorunda kalıyordu.Yıne de çiftçiler bir yolunu bulup bu

*Hayvoncılğn, özelliHe kiimes hayvancılığının görece toprağa daha
az ıhıiyqç duyuıan bir alaı, olrrı1sı biıkı üreıiminin ıersine bu alanın
kiQük ürelicilerin elinden daha kolay koparılmasııa sebep oldu.
Serınoyeniı hayvanc ılığı doğrudaı konlro l elme s iııin soııucuııda

Diğer bir konu ise ABD'de
l950'lerde taıuk üretim çiftliklerinde* ba$ayan'stö2eşıneli
üretim " denilen modeldir. Yatay ve dikey entegrasyonun
olgunlaşmasında bir aşamay da bu oluşturur. fulan Başer
Ihfaoğlu bu durumu il bir şekilde izah ediyor: "..Agribusines

firma çiftçiye şunu der: Bak çiftçi kardeş, seninle bir sözleşme

1apacağz. Topnk sana ait. Ama bu toprakta benim istediğirn

yolda eklp biçeceksin. Tohumu ben verecegim; tohum ekecek

makine bendeni bütün gübreleri ben sağlayacağım; tarım
ilaçlannı ben sağiapcğm; hasat makinelerini ben vereceğim;

sen yalnız benim gönderdiğim tohumu benim göndereceğim

k)yl ler arnk, halvan yemlerinin, hayvanldrın üreticisi değil ükrıicbi
durumuna diğlüler E0'lere gelindiğinde hayı,ancıIık bi}yük oranda
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lciiçük ürelicilerin elinden çıknıştı bile. Benzer gelişmeleri Türkiye'de
de gözlemek mümkün.

organizmalar aynı zamınd,a ölen
organizmalardır, bı neden|e 1müm
ünti]ııulgri zorırı|uduı... " Dolalısıy'a
üretimin gelecekte de devam
edebilmesi için hem hapan, hem
de bitki için tohum, merkezi
önemdedir. Bu merkez
organizmaların biyolğih honlrolü,
tarı msaI ür e tim in bütün
sureçleriniı kontrolünde belirlelrci
önemdedir. Sermayenin dikiatini
çeken bu durum, biyoteknoloji ve
kiırya araşormalanrıın bu alanlarda
yoğunlaştırılmasına sebep oldu.
Çıkan sonuçlar, yatay ve dikey

Tüm bu
süreçIer çevre Ve yarı çevre irlkelerde, devleıin
tiıİımdaki eIinin çekilmesi sonucu daha yıkıcı
sonuçlaİ doğurmaktadır. Bilindiği gibi şimdiye
kadaİ uygulanan poıiıikalaİla gelişmiş kapitalisİ
iı|kelere bağırı]lı hale getirilen bu ükelerin laİrrüan

itııacat için fireıilen belli biı kaç üıün üzerine
yoğunlaştıİdmış durumdayd!. Biyo"ıeknoloji

bulgıılarırun bumlaıda uygulanmaya başlanması
bu tilkeler için şimdiye kadaıkinden çok daha

çıkışsız bir bağıml ık yaratmaktad[.
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an dene tçiIerimin
lünde aile bireyleri ve

rıdan tutabileceğin
retli kişilerle ekip

\ıceksin. Aile bireyleri ve

lışar ı d an emeğini
iinlayacağın işçilere ait

fdiler ve sadece bunlar saııa
|i Bir de hasat yapıldıktan sonra ürünü benim ürmi miliriı^ki toPüına mnh,nime teslim edeceksin. Suna ka.'şılıl
lı-ğuı bedel diyelim bin dolaıür."I"] Bir kere uretici makasa

indıktan sonra, artık bu hsır döngüden çıkamayacak ve

o|ığrnı Agribusiness firmalarla yaptığı bu sözleşmeler
ııçesinde devam ettirebilecektir. Bu gerçekten yeni bir
1ıoleterleşme olarak değerlendirilebilir. Artık üretici, uretim
&eçlerinde, uretilen ürunün dış ticarel streçleiıde anarııcn
dtııe dışı bırakılmıştır. Bazı üretim araçlanna süip olması,
6rneğin toprak sahibi olması bir seyi değiştirmeyecektir.
fuşkusuz bu süreç bütün tarım üreticileri için aynı

3dişmemektedir.

Bilindiği $bi kölüü de kendi içerisinde hrkilaşmaktadır.
Iryiıalisı çiftçi. Küçük meta üreticisi, Toprakız köylü, Ücretli
cım işçisi gibi farklr tarım üreticileri ıardır. Fakat özellikle
L§incü Dünya Ulkelerinde en }"ygın tanm üreticileri olan
Eçük meta üreticileri 1ukandaki tabloda anlaulan şemaJa
wai,tadır. Tüm bu süreçler çewe ve yan çewe ülkelerde,
Ğıletin tanmdaki elinin çekilmesi sonucu daha yıkıcı sonuçlar
doğurmaktadır. Bilindiği gibi şimdiye kadar uygulanan
politiialarla gel§miş kapitalist ülkelere bağımlı hale getirilen
b ükelerin tanmlan ihracat için üretilen belli bir kaç ürün
ifuerine yoğunlaştırılmış durumdaydı. Biyo-teknoloji
h[ulannın buralarda uygulanmala başlanması bu ülkeler
i+n şiındiye kadarkinden çok daha çıkışsız bir bağımhhk
n,atnaktadır. Diyelim ki Fransa, Somali'ye tohum ambaıgosu
uıquladı; zaten doğrudan tüketilecek besinler açısından da
öşrya bağımlı olan Somali kıtlık, açhk ve ölümle baş başa

la]abilecektir. Tarihtekileri aratmalacak şkilde önümüzdeki
on yıllarda bolluk olabilecekken kıdıkların }zşanması aruk
tizi çok da şaşırmıalacaknr! Agribusines'ler doğrudan olarak
üha yeni yeni bağlaşı}ük kurmala başladıklan Üçuncu lunya
Lllkelerinin tanmlannı biyoteknoloji ve sözleşmeli üretimin
güler 1ıizlü maskesi arkasında maiasa a]maka]ar. İşte "tanm
reformlanyla" Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ülkelerin
tarımları, dev tarım şirketlerinin daha faz|a kar elde
cdbbilecekleri bir ortama hazırlanmaktadır. Bunun küresel
rt yerel hukuk zemini oluşturulmaktadır. Oluşturulmaya
çalışlan l,ewontin'in dediği gibi gzleuğn LaPilıtut tanndır.

Bilindiği gibi Türkiye de qguladığr 1apısal uyum programı
doğrultusunda bir çok alanla birlikte Tanm Reformu" adı
altında bir dizi hukuksal ve ekonomik dönüşümü
8erçekleştirmeye devam ediyor. Tarımda destekleme
ümlanndan vazgeçilmesi, sübvansiyonlann kaldınlması,
anmla ilgili kamu kuruluşlannın -Tf,KEL, Türkiye Gübre
Sanayi §., Çaykur, Türkiye Zirai Donanım §..,vd-, Tanmsal
Kooperatif ve Birliklerin özerkleştirilmesi adı altında
özelleştirilmesi şklinde somudaşan değişiklikler; sanılanın

aksine salt IMF, DB, AB
öyle istediği için değil,
emperyalist ilişkilerin
belirleyiciliğinde ulusal
sermayenin srnırlarına
ulagn birikimi ve kontrol
gücü dolayısıyla artık
uluslararası sermayeyle

eklemlenme isteği.ve zorunluluğu nedeniyle de
gerçekleştirilmektedir. lşte,'devletten destek alamalan çiftçi
islanda; Artık bilmem nerde tütün üretimi yapılmayacak,
pancar ekilmeyecek; Kredisini ödeyemeyen ve yeni kredi
alamalan çiftçi zor durumda' gibi haberlerin arkasında dünyı
çapında yeniden düzenlenen tanm politikalan 1atmaktadır.
fulında l980'[erden beri Türkiye, bu politikalan rygrılamala
zorlanmakta ve bu politikalaı gizliden-açıktan }urütülmekteydi.
Fakat gerek ulıxlararas politikada emperyalizmin Ortaddgu'ya
ve Türkiye'ye dair diğer planları, gerek iç sermayenin
yönelimleri , tarıma dair bu poliıikalan gerçekleştiremeyen
hükümetleri meşruiyet krizine sürükleın\tir. fuamalı olarak
ve zamana 1alılarak gerçekleştirilen reformlan şimdiki DSP-
ANAP-MHP koal§onu "cesurca" gerçekleştirmektedir. IMF'ye
verilen niyet mektuplarındaki taahhütlerin bir çoğunun
1apılmış olması bunu kanıtlar niteliktedir.

_ Aynı politikalar bir çok ülkede daha uygulanmaktadır.
Omeğin; Mısır'da uluslararası finansal kuruluşlar tanfrndan
verilen borçlar kaşılıgında tanm, küçük üreticilerin elinden
kurtarılıp'büyük işletmeler' kurumsallaştırılmaya
çalışılınaktadır. Liberal politika.lann qgulanmm dalznlırken,

fyecek üretimi ticari tanm lehine azalırken Mısır, fyecek
iüal eden bir ülkeye dönüştürulmüş ve milyonlaıca k6ylü
kiracılık ve ortakçılık ilişkilerinin de bozulmasıyla perişan
duruma düşmuşür. Peru'da çok ıılııslu Agribusines şirkederin
isteği doğrultusunda üretim yap(a)mayan köylüler ya da
direnen köylüler, ABD destekli paramiliter gruplarca

Agribusiness'ler doğrudarı olarak daha yeni yeni bağlaşıktk
kurmaya b§adıklan Üçrl,rıctl nti,rıya Ülrelerinin tannı|arıru
biyoıeknoloji ve sözleşmeli tiİetimin güer ),1rzlü maskesi
aİkasırıda makasa almaktalaİ. oluşfurulİnaya ça|ışılan

Lewontin'in dediğ ghi
"geleceğin kapitalist tarxTu"dır.
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topraklanndan sürulmekte ya da öldürulmektedirler. ABD
ve Kanada geni değiştirilmiş ürünleri bırakın Afrika'ya,
Ortadoğu'ya sokmalı bu konuda titiz daıranan AB'ye dahi
sokmayı başardı. Meksika'da son d6nem uygulanan
politilalarla 4 milyon tanm ureticisi göçe zorlandı. Insanlann
köle gibi çalışürıldığı ve l800'lerin ABD'sini anımsatan
"plantasyonlarda" kendi topraklarında milyonlarca yerli ve

tanm üreticisi yoksulluk içinde yaşyor. Filipinler, ABD'den
tohum, Fransa'dan gübre gelmese üretim yapamayacak
durumda. Türkiye de Monsanto'dan, Cargill'den geni
degiştirilın\ tohum almalz başladı bile. Nestle ve Unilever,
taşeronlaştırma yoluyla Türkiye'ye girmişti zaten.l''l Afrika'da
The Economist dergisi tarafindan 'Toprak Sorunu" olarak
değerlendirilen "komünal toprak ilişkileri" iyice tasfiye
edilmeye çalışlırken yine insan sağlıgna ve ekolojik tahribata
yol açan deneyler ilk burada 1apılıyor. 'Ihra l..ıta' lne dünlarun
nükleer-kimyasal çöplüğü ve yine insanlar ölüm ve açlık
arasında salınıyor. A{antin'de topraklanndan kopan insarılar
yepyeni dewimci harekederin başlatıcısı. f, mperyalisder her
ne kadar Latin Amerika lQnnın isıanını militarize yöntemlerle
bastrmala çalışa da fne de geleceğin ütopyasında şimdiden
yerlerine alan köylüleriı yeni yöntemleriyle baş edemiyorlar.t"r
Hindistan'da dünyanın en büluk agribusiness'i Cargill'in
tohum ambarlarını basan köylüler silah zoruyla
durdurulab iliyor... Tablo böyle devam ediyor...

Gelece$n kapitalist tanmını

ülkelerden ziyade 'ge ç
kapitalisdeşen ülkelerin' ıanm
ve gıda sistemleri köklü bir
dönüşüme uğramaktadır.
Hatırlanacak olursa 2.Dünya
Savaşı sonrası dönemde ABD
hem kendi iç problemlerini
çözebilmek için hem de değ{şn
uluslararası koşullarda
emperyalist politikalara y6n
verebilmek için bir çok etmenle
birlikte tüm dünyanın tanmını
geliştirme (bğınlı bir gelişme)

yolunu tutmuştu. Bu
doğrultuda ithal ikameci
sanayileşmenin dayatıldığı

Açhğ önleyen bkkller
2001 yhndo dilnyado tolul tlretlnıl
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yaygınlaşmış, sulama projeleri geliştirilmişti. Devlet tarıma
yuksek oranda sübvansiyon uyguluyordu, bir çok üründe
destekleme ahmlan gerçekleştiriyor, taran ve taban fi}atlannda
k6ylünün yararını gözetiyordu. Bu politikalar sonucu bu
ülkelerde göreceli olarak kendilerini besleyebilecek kadar ve
ihraç edebilecek kadar tanmsal riretim hacmine ve verimine
ulaşılmışn. Özellikle Türkiye'de silasi hayaında, bu kesimin
oy potansiyelinin önemi hatırlanacak olursa, popülizmin
doruklannda geziniliyordu. Geçen zamaıı zarf,nda gerçekieşn
büluk göçler az çok bu durumu değiştirm\ti, fakat köylülü
hala kendişini büluk oranda !aı edebi]mekteydi. Dikkat çeken
diğer bir gelişrne ise ÇIN ve HINDISIAN'IN 80'lerde 1aptıklan
ciddi tanm hamleleridir. Tehlikel fark eden ABD 70'lerin
sonlanndan itibaren "hem sanafinin hem de tanmın önderi
olma politikasını başlattı".

Bu doğrultuda l986'da başlatılan ve l994'te tamamlanan
Genel Gümrük Tarife Anlaşması (G_A]J) bünyesinde
gerçekleştirilen URUGUAY TURU GORUŞMELERINDE
tanma özel bir önem verildi. Türkiye dahil bir çok ülkenin
imza koyduğu bu anlaşmalarda her bir ülkenin tarımdaki
sübıansiyonlardan, destekleme alımlanndarı en az l0 senelik
süreçte ıazgeçmeleri düzenlendi. Urugıay Rorınd Toplantrlan
yerini daha sonra DUN\A TICARET ORGUTU'NE bıraktı.
MAI'nin de daha sonra bünyesine l..aulrnasıyla birlikte DTÖ,
dünpda metalann dolaşım alanını dıuenlemektedir ve önemli

bir anayasal odak olma

bu ortamda tüm dünya
kaynakları se rmayenin
talanına açılmıştır. Bu ise
şimdiye kadarkinden çok
daha hızlı bir ekolojik
tahribatı getirecektir.

Türkiye tanmı da küresel
tarım/sanayi kompleksine
eklemlenmektedir. IMF ve
DB'nin kontrolünde son
pol i tikal arla devlet,
destekleme alımlarından
vazgeçti. SÜbvansiyonları
kaldırdı. Tanm üreticilerine
verilen kredilerin şartlannı
ağırlaştırdı. Tarımla ilgili
ka mu kuruluşlarını
6zelleşirdi...vd. Sonuçta ise
küçük üreticilerin üstüne
doğrudan oturacak olan
Agribusiness firmaların
politikaları garip bir sonuç
yaratacak. 2002 Bütçesinden
devletin tarıma aprdığı pay

7o2.1. Rıı da gösteriyor ki

oluşturabilmenin yolu dünya Geleceğin kapitalisı tanmıİx oluşfuİabilrnenin yolu dünya öz e lli ği ne sah ip ti r.
çapında yeni düzenlemeleri çapırıda yeni düzenlemeleri zonınlu kılmıştır. Bu doğrulfuda A g r i b u s i n e s s

zorunlu kılmıştır, Bu zaten kapitalist tanmırı yapılageldiği Periferi iilkelerden ziyade emperyalizminin şartlarını .

doğrultuda zaten kapitalist 'geç kapitalistleşcn üIkclerin, tanm ve.gıda sisıcrrıleri kÖklü tüm ülkelere kabul ettirdiği
tarİmın yapılageldiği periferi biı dönt§üme uğamakıadır, bir alandır DTö. Yaratılan
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Meksika, Mısır, Türkiye gibi \

ü[kelerde tarım devIet
kontrolünde geliştirildi. Üretim
için gerekli girdilerde zaten
tarım , sanayiye bağımlı hale
getirilmişti fakat devlet uzun
yıllar çiftçi yararrna buraları
düzenlemişti. Dünyada son elli
yılda makine kullanımı
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fazla bir şy vermeden tanmdan diğer sektörlere kaynak

çüşlmaktadır. Turkiye'de de giderek sanayileşen

dıslararasılaşan gda üretimi, kapitalisdeşen tanm üıetimi;

ye mali, ticari ve sanayi sermayesinin uluslararası
ayeyle eklemlenrne şekline bağh olarak bir Latin

lcrika'dan, bir Endonezya'dan farklı olmaktadır. Türkiye

ımıı da ğribusiness'lerin gözünü diktiği bir alandır. Fakat

iıdive kadar tam anlamıyla doğrudan bir ilişki kurdukları
fienemez.Yerel sermaye içinse tarım, halvancıhk ve gıda

*orleri bir hayli önemlidir. Fakat yerlerini giderek açıktan

p da gizliden uluslararası sermayeye bırakmaktadırlar.
Tşeronlaştırma yönteminin ve Fordist olmayan bir üretim

- tüi,etim politikasının uygrılandığı Türkiye tanmını ileriki
ünemlerde gerçekten ilginç gelişmeler beklemektedir. Hem

qd, snıful altust oluslar açxındarı hem de ekolojik sonuçlan

4sndan. Bunları IKSIR'in ileriki salılannda incelemeye

ltvam edeceğiz.

Tanmdakı bazı yönlerini tarif etmeye çahşuğrınu bu büluk
i6llü dönuşüme karşı, neoliberal tarım politikalanna karşı

ıuhalefet hareketleri de kendisini yeniden ve yeniden
ılryturuyor. Fakat bu dönüşümün eşitsiz ve farklı gelişimi

l krnaye birikininin loplam sosyal döngüsüniin dünya ölçeğindeki

Ü*ykiliğine wrgu yapan Fual ERCAN, neoJiberal küreselleşneciliğin

& nıuçlannı ve kındisini çözümlemeye çalqan nuhalif açıklanalann

1filğ anlanaya il$kin önenli ipuçları vermeWe birlikle, bir çoğanun
ülnLli analizlere ol anak vernediğini bel irtnektedir. " Ü çüncü
tıtı/Ulusalcı/Planlanacı/Hallqı" olarak tonımladığı bu lür analizleri
bJibal oıalizlm mnıııt'ık noksryonlorm tiriinü " olüak lüııınlanaldadır

b fu "hegenonik konunda olan neo-Iiberal açıHamaları lers-yi)z etmek

ai^le bir dizi sonuca ulasmalorı" dolayısıyla söylemehedir Bu lürden

*ulonn'ekleklik' olduğanu ı,ıırgulqyqrak "işaret elliklei aroşlürma

-'e,i 
BrfirnlüHü bir halN ıoplunun orıü ç*arltı, ulusal sermoye , vs.)

ııy biikininin loplan sosyal döngüsünün ılüırya ölçeğinde belirleyici

üğa bu dönende önenleini yifrm$lerdir Doloysrylo bu kıwanlardan
fule belirlenen polil* çöziinleneler ü aynı şekilde yelersiz kalnahadır "

ıbhedir Fuol ERCAN'ın bu konudaki dikkale değer açıklamoları ve

dlıIle Tirkie'ye doir ğrdğ yeni özgün bir denene için nutlakı bahna:
lI:lT ERCAN, "Çelişkjli Bir §inklil* Olorak Serrnaye Binkinı(l), rür@'fu
Iqiıaliznin Gelişne Dinanikleinin Anlaşılnaı lçin Marl<sist Bir Çerçeve
Ibıenesi", PR4KSİS Sosyal Bilinler Dergisi, Kış 2002 , sayı: 5, sf: 25

.lynca Fual Ercan, Modernizm, Kapilaliıı ve Azgelişn$lik, Bağlan
y1.2aü ve de Kaan Ewen Başoran'ın İKSİR'fu elinizleki saysındoki yasına
tüIobilir

Bu alonlardaki ıgrtışnqlqr kuşkusuz daha derinlikli çEzünleneler
iznelaedirBizin yazınada oshnda konuya dair belirleyiciliği epq fazla
oloı bu larlışmalara kendi yelersizliklerinden dolayı girilneyecekıir

(2) Kaalsky'nin l899'da yudığ Die Agrafrage'den (IARIM SORWU1
&oaı: kilk]f ADIN, TOPLUM ve BiLiM ıleıgisi, Bahar 200 l, sayı:88,

d.1
(3) ZüW AmN , TOPLUMve BİLİM dergisi, Bahoı 2001, sayı:88, s/.4

(1) Fuoı ERCAN, "Çelşkili bir süreHilik olarak sermoye birikni(l )",
PMKSİS, sayı: 5, hş 2002, s/:4142.'Kopinliznin ıarilsel gelişini farHı
ünlarda gerçeüeşlğ ölçüde , sermoyenin diıya ölçeğinde loplan sosyal

ı/6ııgüsü ile yüzleşne beraberinde farkh donanımlara sahip loplunlar ve

iMoin varlığıno 7ol qnEır Bb değer yüHü karoıılardan ızak durabilnek

farklı çewelerden birbirinden kopuk tepkiler oluşmasına

sebep olrnaktaür.ÖrneSn küçük meta üreticiterinin kapitalist

üretim biçimi altında kapitalist özellikleri ağır basmak

zorundadır. Silasal egilimleri de kendi mülkiyet haklannın
zayıflaulmasına karşıdır, Dolayısıyla çewe problemlerinden
pek de hoşlanmazlar. Bu durumlanyla taın bir kısır dongü

içerisindedirler. Düa doğusu onlar için ekolojik problemler

ikincil konumdadır. Yıne de politikalann merkezinde olmalan

itibariyle asıl muhalefetin buradan çıkması doğal olacaktır.

Her ne kadar FRANSA ve ABD'de küçük üreticilerin örgutlü

yapıları onlara, kendi[erine karşı uygulanan politikalara
muhalefet etme olanağı sağlasa da, onlar için de durum

1ukandaki gibidir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken

bir nokta ıarsa o da l,atin Amerila'daki gelişmelerdir. Orada

geçmiştekinden farklı olarak gerçekten yepyeni bir dewimci
köylülük oluşmaktadır. Kent ve krr arasındaki yeni ve oldukça

ilginç ittifaklara ise özellikle dikkat edilmelidir.{"r

Alrıca ülkemLde de hem akademinin hem de siyasetin

gıindeminde olan'kent yotsııllan' taruşmalanyla da doğrudan

ilgili olan bu alanlar İrsİn'ln llerikl sayılannda taruşılacakur.

için, kopilalizmin lorilısel gelğiniııe eklenleııııe qsufuı er*en kapilalisllqaı
ülkeler ve geç kapitalisıleşen ülkıler ornnını yapnayı wun buluyoruz.

Bu tfu bir koyrqırılaştırna ü'ıela oltü serıngyenin ılrııya ölçğı& ıhııgüsrııe
eklmılewne açsvıdoı farUı doıanınlara sahip ülkcleriıı/loplunlann volığmı
wrgular'

(5) R. C. LEWONT]N , "Kapiıalisı Tannıı Olgunlaşnaı: Çiftçinin
ProIeıerleşmesi " ; "TARIM bolluk içinde yoksılluk" içinde,
fur:A.B.K,4FAOĞLU , Kayıak yay. 2001, s|. l57

(6) a.g.e.

(7) Melına C. ECEWT , "krsal Tü*tye'nin Degğin DinaniHeri",
Külıür Bakalığı yay. 1949 , sf. 63

(8) R.C.LEWOMN ,a.g.e.

(9) Willlan D. HEFFERNAN , "Tann ve Tekelci Sermaye"; "Tarın"
içeriıinde, der: A..B.KAFAOGLU, Koyıak yay. 200I, sf. I29

QQ İnik Golrnrn kınruda hırulan ve ç*re kirlitiğne yol qrcü oln
CARGILL'\ı lohun lesislerine kory yiritiilen nücodele hükındo bilğ içiı
MAI Ve KÜRESEUEŞME KANITI ÇALIŞMA G|JBWUN ,CARGILL

DOSYASI' NA bahlabilir wuııv.antinai.oıg

(1t) A.B.KAFAOĞLU @er) , "TANM bolluk içinde yolrsulluk" sf. 26,

Kaynokyay.2001

Q2) Bu konfu fuha oynntılı bilgi için bb.; N. Zder WNLL , "Tir@'fu
larım ve gda ireliminin yeniden yapılaınaı ve uluslaroraılaşması" ,

TOPLUMve BILIM deıgisi ,Baho 2001 , soyı: 88, s|.32

(l3) Ldin Anenkı'doki yenl koylü hoıekeıleri içiı bh: JAMES PETR |S
, "Lain Anerika: Yeni bir devrinci kğlülük , Neo-Iiberalizne kuy knylü

nılhalefeıi ", COSMOPOLİTİK Dünya Solu Dergisi, 200l, sayı:l

(t4) Arınııh bilgi içiıı , JA,Ii{ES PETR,/.S , a.g.e. / Ayrıco yine Jones
PEIMS'ı 'İııWdorlıılc'n ymrlan M H,4},DT ıe A.MGRI' ye ,oralfliğr
elqıiiler için bh: "Degişil ldlı Bir Gül ya da Enperyatiznin Kafusıı",
COSMOPOaTIK ıtüıya solu ıleıgisi , 2002 , soyı:2

Gıhan_:f;;],Slroo.coın
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Sayın başkan,

Bugün, Ren6 Riesel ve Francis Roux ile birlikte yasa
karşlsında ciddi bir olayın- "genleri dönüştürülmüş mısır
torbalannın harap edilmesi"- sorumluluğunu yüklenmek
için huzurunuzdaym.

Evet, bu ciddi bir şeydir; işte bu yüzden bunu
üstleniyorum, yiiksek ve güçlü bir sesle söylüyorum. İsimsD
bir ortak sorumluluğun arkasına gizlenmeyeceğim. Köylü
Konfederasyonu sendikacısl olarak herkesin eylem yapma
kapasitesine sahip olduğu inancındaym. Sendikacılık
anlayışımlzda sorumluluklann herhangi bir hiyenrşiye tabi
olması söz konusu değildir. Her sendikalı köylü kendi
geleceğinin aKörüdür Ve bir rol oynamahdır. Har€ıGümizin
gücü, davayı tam olarak bilerek eylemlerinin ti.im sonuçlannı
kabul eden özgür bireyleri harekete geçirme iradesinde
yatmaktadır.

Evet, 8 Ocak t998 tarihinde, Ndrac'taki Novartis

şirkeünin ambarlanndaki genleri dönüştiirülmüş mısırlan
kullanılmaz hale geürme eylemine kahldım (ve bugün
pışmanlık duyacağım tek şey, daha fazla mısın tahrip
etnemiş olmamdır).

Böyle dawanarak, yasal çerçevenin dışına çıktğlmı
farkındaym. Bu gerekliydi, başka seçeneğimiz yoktu.
cenleri dönüşüırü|müş tanm ürünlerinin Avnıpa ülkelerine
empoze edi|me şekli bize başka bir altemaüf bırakmadı.

Jos6 Bov6; Iiük|eor kaışıtr eylenlerde,
Laııac'la askeıl kaınpa karşı girlşllen
ınücadeıenin tam orta§ında, Mıılau'da
McDonaıds sökne eyıemınde, genlerl

dönüştürülmüş mt§ır tohumıarının l
eyl€mlndc, vlcdanl redçl statüsünden

yararlanarak askerc gftıneyl reddedlşlnde,
kefaletle özgürleşınesinl §atın alınaktan§a
hapl§te yatmay tercıh etıno§ınde, seattle
(kırşı) zlrveslnde, lsıail'ln Filistin'e açtığı

sayaşa karşı kürcseııeşme ye savaş
karşıtlanyta bırıııü€ ı§raiı'dekt pıltc§tolada
çarptcı blı blçtnd€ kaşıınua çıkıyor. Onda
giizG ç.rpan en öneınll özelllh onun *cnttc
yepyan ln§anlann tanm poIltlkısı, OGil'leı
(genetık bakndan değışıkllğe uğratılınış
organıznalar), horınonıu sığır etı v3...

hakhnda t€odr ıöyleın|eılndeld eııtellektiid
gücünün yanıiıfa çok ayıncı bir nlteltğe

oahlp olınas: o, bır eylemcı v€ alm zamanda
bır toprak adamı; düşüncoıerl YG eyl€ınıerl
güciinü bunlarla tçtçe güeçmtş topralı" yagm
ve kiiltürıo olan bağından aııyor. o ycrel

ekonomık hayatta çalışrnayı da bir dıf€nış
eylemi olarak görüyoı. Ve tüm bunlaı onun
hen düşünc€Ierin., hem eyIcrnlerln€ farklı

blr 'özeI"llk latıyof.
Aşağıda Şubat t998'do, genıefı

dönüştürülınüş ın§ırlann tahrtp €dııışı
davasındı Jos6 Bov6'nin Fran§a Yııgıtayrna

v3rdlğl §avunınayı yayrnııyoruz;
savunuyoruzlll

Tartışma ne zaman mı oldu? Köylülere ve tiiketicilere
bu konu hakkında ne düşündüklerini ne zaman m sordul?
Hiçbir zaman,

tftrarlaı Dünya Ticaret Örgütii diizeyinde alındı ve farklı
deüet çarklan hzar'ın yasasına boyun eğdi. DTo, sınlrlann
açılmast konusunda kendi yasasını dikte ediyor. ABD
menşeili hormonlu sığır eüerinin ithalatnın zorunlu olması,
bu konuda aydınlatodır. Dünya üoretinin gerçekjandarması
olan "Panel", hem ülkeler hem de halklar için iyi olana
karar veriı denetleme ve temyiz hakkı olmaksızın!

Hormonlu sığır etinin ya da genleri dönüştiirülmüş
ürünlerin ithalatını reddeden ülkeler veya ülke gruplan,
bunun tehlikeli olduğunu, tersinin mümkün olmadığünl
ispatlamak zorundadırlar. Codex Alimen-tarius (beslenme),

büyük çok uluslu şirketler tarafından ilan edilen gerçek

dünya normu, oyunun kuftıllannü koymak için varolmaktadır.

Bir ilerleme olarak sunulan şeyi reddetmek niye?

Bunun nedeni geçmişçilik ya da güzel eski zamanlann
özlemi değildir, tam tersidir. Bunun nedeni gelecek

kaygısldır; gelecekteki gelişimi kontrol etme aruusudur.
Temel araştrmaya larşı degilim, Bu araştrmayü krsıüamanırı
aldahcı Ve zararlı olacağını düşünüyorum. Buna karşıIık
her tiirlü araştrma uygulamasının insani, toplumsal ve de

çewesel dilzeyde pek azu edilir olmadığını düşünüyorum.

Klonlama konusundaki güncel sorun, genleri dönüştiirme
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İmlsundakj sorun ile aynı doğaya sahiptir. Mümkün olan

E şy, vatandaşlar için arzu edilir Ve yararh bir şey midir?

i Bugün aklı başında bir kmse, genleri
Enlşttırtilmtlş mısınn ne zirai düzeyde ne de
İmomik düzeyde bir ilerleme faktörü olduğunu

ğıleyebilir. Buna karşılık, en büyük kaygılar hem
ögB için hem de kamu sağhğı içindir.

tourtis Bt tohumu, değişikliğe uğratlmış üç geni

} ıEun Vadeli etkleri üzerindekj şüpheleri
-timüaktadlr. Şirkeün yöneücisi bile sıfır risk diye
lİ şeyin olmadığını kabul ediyor! Bu bir güçsüzlük
ffi mı yoka bir sorun çıkması durumunda g€lecek

rıımluluğu geri almak mı? Bugün bazı üretimlerde
bşllaşllan sorunlar bizi, kurnaz acemilere (hayvan

uılan, GauchoIslğır çoban|] kurban! arılar ) karşı
füiyatmızı güçlendirmey€ götürmektedir.

Diğer ocM'ler gibi, genleri dönüştijrülmüş mısınn

1rattğı en büyük tehlike; bunun vadeli sonuçlannl

@rtendirmenin Ve çewe, hayvanlar Ve insanlar
üırirıdeki etkilerini bkip etmenin imkansız olmasıdır.

Ürünleri aynlması gerçekçi değildir. Soya fasulyesi
üralatlan örneğin, Fransa'ya Vafl nca
tsşüşbnlmaktadır. Thkip edilebilmesi hiçbir şekilde
ıırıkun değildir Ve bu koşullarda da olamayacakhr.
} benim gibi bir yetiştiriciye ne de hepimiz gibi
tiıeticilere hiçbir seçenek bıraklmamaktadır.

xırmız etiketlerden, menşei adlanndan ve diğer
tste ürünlerden ne dogacnk? sağhklı ürünler yemek
bğtnlere hangi teminatları sunabiliriz?

Bu çeşit yetiştiricilik, köylülerin geleceği i,çin de
titrclidir. 0n yıldır, verimlilikçilik köylüleri köleleştirdi.
(İtticiden, genellikle ne teknik seçimlerine ne de
üttim şekillerine karar veremeyen işletilen- işletrneci
hcine geldi köylü. Köylü Konfederasyonu tarafindan
hJ sürecin yeniden uygulanmasıyla on beş yıllık bir
iıreden beri gerçek bir devrİm olmuştur. Bugün
lrcylüler, gitgide köye özgü, daha özerk, ekonomik
balomdan hem çewe, isühdam hem de toprağın
dtızenlenmesi konulanna ilişkin sorunlara giden bir
bnm talep etmektedirler. Gerçek bir toplum seçimi
mümiizdedir: Ya sadece Dünya Pazan'nın yaranna
Oretimin bir elde toplanmasını ve köylülerin ortadan
kalcınlmasını kabul ederiz. ya da halklann hizmetinde
olan köylü bir tanm inşa ederiz.

Genleri dönüştiırülmüş mlsır, benim reddettiğim
t*r tanmın ve toplumun simgesidir.

Genleri dönüştürülmüş mısır, araçların kendinde
amaç haline geldiği bir teknisyen sisteminin saf
iirıınüdür. siyasal tercihler, paranın gücü tarafindan
süpürülmektedir.

Tbnm, tüm etkinliklere yaylan bu mantığı
mükemmel bir şekilde açıldamaktadır. Zrai üretimden,
gElişmek için- yine sadece kar|an arttrmaya yönelik-
yeni teknikler€ ihüyaç duyan sınai tanma geçilmişür.

rülçuk kooperatif halinde örgütlenmiş, köylüden

yaünmlannü daha verimli hale geürmek için ür€üm sistemleri
düzenleyen firmalara geçilmiştir. Mısır, 1920'li yllardan bu

yana ABD'de, köylüleri tohumlannı tröstlere satmaya
mecbur kıImak amacıy|a melezleştirmeye maruz
kalmlştlr.

Tröstler, sadece yeni karlar yaratabilecek yeni
teknik yafunmlar gerçekleştirmek için birleşmişlerdir.

Novartis, dünyanın ilk ilaç grubu, birinci olarak
kalmak için milyarlar tutannda yatınm yapmaktadır:
tohumlar, işleme ürünler, daha sonra ilaçlar satlır.
Fakat rekabet zordur; ik rakibin geçtiğimiz hafta
bir|eşmesi telikesine l(arşl (basında ilan edildi) , şirt€tin
hissedarlar için karhlığın sağlamak amacıyla 2000
ücreüinin işten çıkarılması bildiriliyor.

istediğimiz bu mantk mı? Hayır, ekonominin
amacnln ihüyaçlann karşdanması değil, bireysel veya

kolleküf çıkarlarla hiçbirbağı olmayan üreüm için
üretim olduğu bu ani hücuma karşı çıkıyorum.

Avnıpa'da, genleri dönüştiirülmüş mısıra ihtiyacımz
var mı?

Hayı ,l997'deki mıslr üretimi zaten yüksekü.
silolardan taşıyor. AVrupa Ekonomik Topluluğu
fazlalıklan stoklamalıdır. kim odemek zorunda kalacak?
Vatandaşlar. Bu yeni tohumlara kimin ihüyacı var?
Hiç kimsenin, tabi eğer Novartjs mali yatnmın yeniden
elde etmek ve dünyanın birinci ilaç grubu olarak
kalmak istemiyorsa!

8 Ocak'ta, Nerac'taki Novaris'in ambarlanndak
gen|eri dönüşttirülmüş mlsır tohumlan kullanllmaz
hale geürerek bu kör mantğı sahnenin önüne koymak
istedik.

Demokatik tartışma yok. Şirketler Ve devletler
tarafindan örgütlenen sessizlik komplosu, hüküm
süren tek mantkür. Kirli kan Ve deli dana için olduğu
gibi halkı şaşkına çeürmemek gerekir. Sessizce her

şeye göz yummak Ve suw bulandırmamak gerekir.

Bugün huzurunuza çıkarak, vatandaşın fikini
söylemek İçin her altı yılda bir bir oyunu sandığa
aiTıakla yetinmesi gereküği kurahna karşı geldiğimin
farkındayım .

Toplumsal ve ekonomik tıkanmalar bu şekilde
otadan kalkmaz.

Yapüğımız eylemle -ki onun için burada
yargılanıyoruz- 0GM'lerin insan ve hayvan gıdasında
kullan|lmasını reddeden geniş bir halk harekeü
başlattk. Bu saçma mantk sona ermedikçe de bu
hareket durmayacaktır.

Evet, bu eylem yasa dışıydı; fakat bu eylemi
üstıeniyorum, çünkü meşnıydu. Sizden merhmet değil,
adalet talep ediyorum. Ya herkesin çıkan uğruna
hareket ettiğimiz için bizi serbest bırakacaksınız ya
da düzeni bozduğumuz için bizi cezalandıracaksınız.

Bunun başka çıkış yolu. yoktur.

Josö Baö, Bir KDafuiiı l»cıu; Paul Ari6,
Oııiıtioıı Taras; Çaıiraı Münğt Şahi4 UWn
yq. Arılıh 200l)
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u, yaşamın temel kaynağldır. Bir insan yalnızca
yaşamsal amaçlı olarak günde 2-3 litre suya
gereksinim duymaktadır. Temizlik, yemek, rsrnma
kısaca kullanım amaçlı gerekler göz önüne

bağlıdır. Nemin denizden karaya ve tekrar denize
fenyle ilgili i$em hidrolojik döngü olarak adlandın lm
tadır. Yağış, buharlaşma, terleme, sızma ve yüzeysel akı
hidrolojik döngünün ana bileşenleridir. Bu bileşenle
yeri,uZ e},ı Ye atmosfe rdeki Var klann pe

Brınunla bir
oğu
likte

alındıgında bu gereksinme gunlük 30G350 litreye kadar
' çıkmaktadır. Buna bir de endüstriyel gereksinmeler ek-
lendiğinde, gİnde kişi başına gerek dululan su miktarı
300G3500 litreye ulaşmaktadır.

Ancak bu kadar büyuk yaşamsal öneme sahip olan ve
bir ülkenin ekonomik kalkınmasını da etkileyen en
önçpli doğal kaynaklardan olan su, 1aklaşık l50 milyon
\m' lik yeryıizü toprağına dengesiz biçimde dağılmışur.
Orgeğin, çöl ve kutup bölgelerinin kapladığı 75 milyon
km''lik alanda hiç su bulunmamaktadır. Içimlik suların
olmadığ yerlerde 1.8 milyar, her türlü sağlıkh içme sulıı
donanımından yoksun yerlerde ise 2.4 milyar insan

lr k ç ile
duzeyde üileşime girmektedir.

altı suları diğer su

yaşamaktadır. Dünyada her pl 20 milyon kişi yetersiz ya
da sudan

uyumuz da t kenir*u
pls

aklankayn an hasta- §lıklardan 6lmekte-

ll Vego er ye r
Önem taşımaktadır

bekIenmektedir
aa

ak]kayn arlndan çok

Dünlada kışi başına
düşen su tırketimi ıılda
ortalama 800 m cl-

dir.
Ulkemiz sahip

olduğu su kaynaklan
ve sınrraşan sular
yönünden son
derece önemli bir
bölgede bulunmak-
tadır. Bu yazıda
genel olarak Dün-
1anın özel olarak da
Türkiye'nin su
kaynakları irdelen-
mekte ve ülkemizin
"Su Bütçesi'
bü tün se l bir
yaklaşımla ele
alınarak
tartışılmaktadır.

Oilıııdla Su
Ifuynahlan

F E varında bulunmak-
tadır. Dünva nüfusu-
nun ıılda ortalama 80
milyon kişi arttığı göz
önüne alındığında,
dün y^

ksi
daki tatlı su
nmestntn 1ıldagere

64k artması kaçı-3

ı
nl

nılmaz görünmekte-
dir. 1990 ylı verilerine
göre Afrika'da l1 ülke,
Lrzakdoğu'da 9 ülke
olmak üiere Asya'da
ve Ortadoğu'da bulu-
nan toplam 26 ülke su
kaynaklarınca yoksul
sınıfinda yer almak-
tadır. ABD'de kişi
blşına 2200
m'lyıl(600 ltlgün),
F r a n s a' d a 7 25

:

Sonlu bir kaynak
olan suyun düıİyadaki miktarı 1.400 milyon km3'ü bul-
maktadır. Bu sunın Vo97,5'\ denizve oklanuslardaki tuzlu
sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca Vo2,5
oranındaki tatlı su kaynağı akarsular, göller ve yeraltı
sulanndan meydana gelmektedir. Vo 2,5 oranındaki tatIı
sulun da %79'u buzullarda, %20'si yeraltrnda,, %l'i ise
yıizeyde bulunmaktadır. Yüzey sulannın 7o52'si göllerde,
%38'i yeryrizundeki nemde, 7o8'i atmosferdeki su buhann-
dı ve vol'i de canlı varlıklarda bulunmaktadır.

Dünladaki toplam su miktannın üaklaşık yılda ortalama
500.000 m''ü denizlerde ve toprak 1uzefnde meydana
gelen buharlaşmalar ile atmosfere dönmekte ve hidrolojik
döngü içerisinde yağmur ve kar olarak tekrar yeryıizüne
düşmektedir.

Dünya ytzeyine yağrşla dlışen su miktan yılda ortalama
yak}şık olarak l00.000 km'olup, bunun yaklaşık 40.000
km" akışa geçerek nehirler aracılığyla denizlere ve kapalı
haızalard3l«i göllere ulaşmaktadır. Bu miktarın ise 1alnızca
9.000 km''ünden teknik ve ekonomik anlamda yararla-
nılabilmektedir.

Tadı sulun yerlizündeki varlığı, neredeyse tamamen
deniz sulıınun buharlaşmasından kaynaklanan yağışa

mslyrüü2000 lt7gun), Türkiye'de l82 mılyıü(500 ltlgun),
Gana'da 30 m'lyıl(82 ltlgün) su ıüketilme ktedir.

Dünyadaki toplam su tüketiminin Vo73'ü ıarımsa!
sulama amacıyla kulIanılmaktadır. l990 yrlında 2680 m'
su tanm arazilerinin sulanmasında kullanılmışur. Aynca,
l990 ylında sulanabilir arazilerin l,/6'sı geliştirilen projeler
ile sulu tanm olanğna kaıı4muşnır. l 990 1ıhnda dünlada
sulanan tarım alanları toplamı 240 milyon hektar iken,
ylda yaklaşık olarak 7o0,8 oranında artarak 20l0 ylında
280 milyon hektara ulaşması beklenmektedir. l990 plında
Dünla nüfusunun %3l'inin uygun kalitede içme-kullarıma
sulundan, %46'sının ise kanalizasyon sisteminden yokun
bir şekilde 1aşadığı saptanmıştır.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan sunın %ı1O'ı lanhş
sulama yöntern ve teknikleri ile yitirilmektedir. Metrekare
başına blagan sulama miktan'l 

^'71r| 
yu da 3 ltlgün

dolaylarındadır. Bu sulama miktannda bile, su sığ derin-
liklerde buharlaşnğı için toprakta tuz bırakarak aşın gübre
ve tarım ilaçları ile birlikte çölleşmeyi (çoraklaşmalı)
hızlandırmaktadrr, Ormanların da hızla yok edilmesi
sonucu dengesiz ve düzensiz su akışı ile gelişen erozyon,
gerekli önlemler alınmadığr taküde, gelecek 40 yıl içinde
dünıanın ekilebilir topraklarının 7o30'unun yitirilmesine
neden olabilecektir.
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an Tin*iye'de Su lhwklan
Tükiye'de metrekareye d

akı dir B tı da da rtal am

ted A)-ca komşu u lke erden dogan

Sonuç ıe Önoilr
Türkiye sanıldığının aksine su kaynaklan yönünden

zengin değil, yoksul ve gerekli önlemler alınmadığında
yakrn gelecekte su sorunları yaşamaya aday bir ülkedir.
Bunun başlıca nedenleri topogra$adaki düzensizlikler
nedeniyle kaynakların denetim altına alınamayışı,
yagsların ve kal,rıaklann bölgelere göre dengesiz dğlrmr,
ormansrzlaşma, su kaynaklannın bütüncül-haıza bazında
yaklaşımlarla planlanması yerine bölgesel, bağrmsız ve
kısa dönemli projelerle kullanıma sunulmasıdır. Orman-
lann yok edilmesi, toprağn aşınması, hava kirliliğ.i, iklim
değişikliği ve kirlilik varolan §u kaynaklarrnın
verimsizleşmesini de sağlamaktadır.

Özellikle ormanlar hem yağışın dengeli olmasını
sağlamakta hem iklimi ),ıımuşatmakta hem de yağmur
damlacrklarrnın toprağa hızla çarpmasını engelleyerek
toprak aşınmasını engellemektedirler. Toprağa sızan su
miktarı çıplak alanlarda Vo44, ormandan başka bitki
örtüsüyle kaplr alanlarda 7o64, ornanla kaplı alanlarda
ise Vo82' v bulmaktadır.

%45 eğimli ve ormandan açılmış fundalıklarla kaplı
alana düşen 1ağaşın 7o20.8'i yüzeysel akışa geçmesine ve
bu akrşın hektarda 3l ton toprağı taşımasına karşın, aynr
koşullarda ormanla kaplı alanlarda herhangi bir toprak
taşrnmasr olalr görülmemektedir.

DİE 2025 yılı için ülkemiz nüfusunun 80 milyon
olacaSnı öngörmektedir. Bu durumda 2025 plı için kişi
başına düşen kul|anılabilir su miktarının l300 m''e
düşeceği söylenebilir. Büyüme hızr, su tüketim
alışkanlıklannın değişmesi gibi etkenler nedeniyle su
kaynaklan üzerinde oluşabilecek baskılar dikkate alınü_
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ilanabilecektir.
L'llemizde kisi basına düsen kul]anılabilir su miktan l735

ı', su gizilgucü İse 3b90 m3 civanndadır. Türkiye kişi başına
öşen kullanılabilir su ıarlı$ bakımrndan diğer bazı ülkeler

dıiııla ortalam ıLsl

ler arasl nda ye r
le karşılaştınldığında
aldığı görülmektedir

Bazı Ulkcler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen
Kullanılabitir Su Miktarı (m3)

lrak 2.020
lırbnan 1.300

Türkiye 1.735

Suriye 1.200

Asüa Ortalaması 3.000

Bau Awupa Ortalaması 5.000

.\frika Ortalaması 7.000

Güney Amerika ortalaması 23.000 ğında, gelecekte ızroları su kaynaklarının çok iyi konınup

Ihinya ortalaması 7.600 akılcı kullanımınrn sağlanması gerekmektedir. Akılcı

Tü*iye,nin Gaıeı slı Bütçesi [l;,,,tt*:X*:: }:HsfiTT,Jil}'il 'ffrilxİ
Günümüzde bir ülkenin su gizilgucü yö.nürı^d^en ,varsl gerektigi ortaya çıkmaktadır.ıyılabilmesi için 1rlda ortalama kişi başına 10.000 m'suya -

ahip olması gerektiği kabul edilmek
bşna düşq su gizilgucü açısından
da (3690 m') oldukça geride bu-
hmaktadır.

Türkiye'deki sulun 350 ltlgün'ü
ıınmda kullanıldığına göre, l50
Vgün'ü temizlik, içiınlik ve sanayide
iullanılmaktadır. Gelişmişlik sının
iin bir kişinin temizlik ve içimlik su

3creksinmesi 200 ltlgün'dür.
Turkiye'de kullanılabilir su üretimi
(xlnan ve otlaklardan 108 milyar
n}yıl'dır. Bunların 64 mı|yar

^l'İ(qo|g) su gergilerin-
dçn(barajlardan), 9,5 milyar
n"ü(7o8§) yer alo sulanndan, 34,5
nilyar m''ü(%32) akarsu ve göller-
&n sağlanmaktadır. Bu sular 3.8
n'lyon hektarlık sulu tanm alanında
ıılama, 35 000 MW'lık HES'lerde
cnerji üretimi ve yerleşim-sanayi
ılanlarında kullan ılmaktadı r.

tedir, Oysa Türkiye kişi
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ıIIERDEIV GEIJIP
ıvEnEyı! eioitonuzç
Başıaıt|lç

oÖğıultup bellmizi kalktıÖmızdan beri üt ayak üsttine,
Kolumuzu uzunlaştırdığrmızdan beri bir labut boJru

ve taşl yonttuğumuzdan beri
yıkan da, yaJatan da biziz,
yıkan aıa yaratan da bizlz bu gğzelim,

bu yaşanasr diınyada.

Arkamızda kalan yollarda ayak lzlerimlz kan]ı,
Arkam]zala kaıaJı yo[aİda u]u wumları

e.klımrzuı, el]erİrnlzlrr, yiiresmlzin,
toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, gelikte ve pllasttkte.

Kanlı ayak izlerimlz m1 önümüzdeki yollarda duran?
Bİİ ceherırrem g}na.anda mr sorıa erecek öntimiızdeki youar?

1.

2

Bİı şehir vaıö.
Yeller eser yerinde.
Beş şebjı vaıdı.
Y€ııer eser yerind6.
Yiiz şehir vaıalr.
Yeller eser yerinde.
Yok olan şehirlore şllr yazılmayacak,
ş8ıİ kalmaya4a,İ( kr.

pencerendo bir sokak bulvariı.
Odan sıca.k.
Ak yastlkta üzüm karası saçlar.
Adamlar paltolu, ağaçlar karlı.
Penceren kaJ,mayaca.k,
ne bu]vaxlr gokak,
ne ak yastıkta üzüm karası saçlar,
ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar.

Olüere ağlanmayaca^k,
ölüere ağlaya.at gözleI ka]mayacak ki.
Eller kalmayacaJr.
Negatif reslmcüler dal].arın altrndaki

yok olnuş olan dalların altndaki.
Yok olmuş olan dalların üstünden

o bulutlardır €|eçen.

Çocukların avuçlarlnda günlerİmiz sıra bekler,
gün_lerimiz tohum]ardır avııçlarında çocuklaıın,
çocuk]aıın avuçlaıında yeşerecekler.

Çoculdar ölebiJİ 3rarın,
hem de ne srtmadan, ne kuş palazından,
düşerek de deği kqnılara filaır;
çocuJ<laı ölebilir yarın,
çocuklar sakallr askerler glbi öleb1llr yarın,
çocuklar ölebiliı yarın atom bu]utlarmın rşığnda
arkalarında bİr avuç kü bile değl,
aİkaJaJmda göuelerinden ba§ka bjİşey buakmadaıı.
Negatif resimcikler boşluğun karanlığında.
Inremato4rum, kırematoryum, kfematolTrum.
Blr deniz görworum

öIü bah}larla örtüü blr deniz.
Negatif reslmcİkler boşluğun karanlığında,
yaşanmamrş giirılerimiz

çocukların avuçtrarıyla yok olaJı.



Glneye götiirmsyİı berü,
Eımek i8temiyorum...
oımek İstemiyorı.ım,
f,ıız€ye götiıİm€5rjn beni. ..
D8tıya göttirmeyln benl,
ölmek istemiyorum...
oımek istemiyorum,
Doğuya götii,İmeyin berıi.. .

Eıra,kmayın beni buİda,
Göüiıriitrı bir yerlere. ,
Olmek isiemiyorum,
öırnek istemiyorum.
o büutlaıdır geçen
yok olmuş olan dalların üstünden

g

Ta}ıta, beton, teneke, topra,k, saınaİı dım'lnıımız]€ı
ür ı]ıl]yaİdaJl aJtığz,

kadın, erkek, çoluk çoçuk.
Ekmek hepimtze yetm$ror,
kıtap atia yetmlyor,

ıma |6d61
dtledtğn ka,ctar,

yorgluıluk d8 göz alabltüğıı€.

I{Ürrlyet hepimi ze yetmıyor.
Hiirrlyet hepimi ze yetebi]iı
ve ssvda kederı,

hastalü kederi,
aJrrıIk kederl,

kocaJmaİ kederinden gEyrısı aşmaüabİliİ eşiğmtzl.
Kltap hepimizg yetebiıtı.
OrmaJda,rın}t kada,r uzun otrabüt öDIüuniiz.
Yeter kt bıİa,kgmayaJım, y84aİımaJnş güİılerİmİz yok oımasın
çocu.k]arın avııçlarıytra bİrükte,
boşluğun karanlrğna çIknıasın negatİf reslmclk]er,
yeteı ki ekmek ve hürriy€t yolunata doviişebilmek lçİn

yaŞayabl]e'lİm,

Çağırı

Tanrr ellerimizdir,
Tarırı yureğimiz, a.kıımu,
hor yerde va.r olaİI TgJırl,
toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çe]lİte ve pıl8stftte
vğ bestecisi sayrlarda v€ 8&tırlarda ulu uJrumların.

Ineanlaı sizi çağııyorum:
kitaplax, ağa,çl,ar ve baJrkıaı ıçı:ı,
buğday tarıesi, piriİIç tanesl ve gitıeşli sok^kler lçln,
ilzi.lın karası, gatnan 8aI.ı8ı gaçlar ve çocu.k]a,r lçtn.

Çocuklarln avuçlarında €ünlerlmiz sıra bekler,
gtınlerimiz tohumlarür avııçlaımda çocuklaıın,
çocutlaİın avuçlaİmda yeşerecekler.

NaamHiM
22.11.1%2
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düşunurken ha at daha bir amaçsızlaşıyor ve}a onu
çalışırken kendimizi, fırtınalı denizlerde çarksrz dümen
kalmış gibi bir sarhoşlukta hissetmiyor muluz?

Her akşm, işten sonra televizyonunun karşısına ge
bu insan ve karanlıkta sıçralan ışıklan izliyor, hem de
fişek gösterisi Ller gibi heyecanlanarak. Oysa bu insan,
farkında bile değil, onlann bomba olduğunun ve o haıai
fişek ferülığıyla izlediklerininse, tam on ikiden ıurulan
yaşam alanlan olduğunun.

Denklemimizde ki diğer unsur olan doğa ise hepten
şaşırmış durumda bu gidişe; bir verimlilik paradoksu
içerisinde deney tuplerine hapsedilmiş bir şkilde bize bakı
duruyor. Daha düne kadar bahçemizde gördü$imıız ta
daha çok bülutmeye çalışıyor, pirincin verimini daha da
arurmak için olmadık deneyler yapıyoruz. Oysa ekologlar
yanm yrı4ıldır aynı tehlikeye işaret edip duruyorlar;
aerinılilik için ppıldığr söylenen, düa fazla üıetim, toprağın
ve canlılığın sonunu getirmekte". Bir an düşünün öyleyse,
dengenizi bulduğunuz toprağın kayabileceğini vela yok
olabileceğini düşünün, genleriyle o1nan_mış besinlerle
beslenmek ne kadar hoşunuza gidiyor. Orneğin elma
şeklinde çilekler yemeniz veya tadını bir türlü alamadan
yediğiniz şeln erik olduğunu bilmeniz... sahi, ne kadar
hoşunuza gidiyor. Velhasıl hayat dediğimiz denklerndeki
insanla doğa, birbirlerini tamamlayarak varolabilmekte ve
biz bunu bir türlü görememektef z.

Bir Aynm; Süreç ıe Durum,
Günümüz insaııını anlanrken sanr aralannda geçti$miz;

"naylonsu yaşamlar", "insanın newoz hali", "doğanın yok
oluşu" ebetteki yeni belirlemele r degil. Ama günümüz
insanı, her şele 1abancılaştığrnı daha sık yinelemiyor mu
bugünlerde. Orneğin emlakçı ilanlarından aradığımız
evlerin mesken olma işlevinden uzaklaşmasını düşünün
veJa bir markaJa yüklenen anlamın onu giyeni düi belirler
olmasını, daha bir yakındığmız gündelik halat
problemlerimiz değil mi arnk? Düşünün bir kere; "ne aşkrn,
aşklığınuı; ne de dostluğun muhabbetinin" kalmadığrndan
artık herkes dem ıurmuyor mu?

Yukanda da belirttiğimiz gibi bunların hiçbirisi yeni
değil esasında, bu konuda çok şy 1zaldıçizildi. Yaalarılardan
gocunmalanlar daha fazla 1uzsüzleşti; yazılanlardan bir
şeyler çıkartanlar 1ukJendikleri sorumluluk ile marjinallik
çukurunda boğulmak üzere. Duyarlı olmanın, sorulara
ceıaplar aramanın her anı S.O.S içerisinde, bu sorulara
yanıtlan olanlar da işbirliği yapmş gibi "duyarlılrgın
kanalizasyon işleriyle' uğraşıyor. Oysa, sadece kendi
ayncalıklanmız üzerine kurduğumuz dünıamızdarı kafamız
çıkartmamız yeterli, yanıtlan bulabilmek için. Zihin
perişanh$ içerisindeki haleti ruh'iyemizi, doğanın ve dolays
ile insanın yok edilme serüvenine odak|amamız yeterli.

Sonı(n)lar çoğaltılabilir. Bu soru(n)lar rasgele ortalığa
sıkılan kurşunlar gibi nitekim; kime ve ne zaman gideceği
belli değil. Baudriliard'ın "Kötülüğn Şeffaflığı"nda
tanımladığr insanın durumu; "orijin merkezi'ndeki tüketim
toplumunun, nıketilen şy karşısındaki hiçleşen durumudur.
Bu durum çeşidi betimlemeler, sorularla birçok yoldan
ifade edilebilir ancal bu durumun süreçsel bir gelişim
olarak açıklanması; tarihsel, toplumsal ve ekonomik bir
zemine oturtulması gerekmektedir. Yani 1ukarıdaki
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"Hayat ilıiiiğn ıu ki; şııuaz bir şey iştı.n'|
Günümüz insanını nasıl anlatsak; ki aslında hepimizin

çok il tanıdığr ama bir türlü anlatamadığı insanr. Onun
yaşadığı tedirginlikleri, hayata ve inanca boş seziler ile
bağlanmışlığnı, ruhsal alanda 1zşadı$ tahribatlara paralel
olan bitkin halini... Tüm bunları hepimiz çok il biliyor ve
halan kaıradığımız noktadan tekraı tekrar yaşıyorıız ashnda,
arılatmala ne haceı Elimizde bu insana dair 1zzılrnış-çizilm\
o kadar çok veri var ki; insanın newoz hali, tükenmişliğin
dibi, unutuşun derin esareti... ama yine de tanımlanama an,
eksik kalan bir yer var bu insanda. Oyle olmasa idi;
yaşdığrnız her şyden düa bir naylonsu tad almazdık ve}a
yaşanılan duygusallıklardan, yaşatılan inançlara kadar her
şeyi kawapşımız, bilgisayarlardaki paket programlata bu
kadar çok benzemeye başlamazdı.

Anlatılamalan, adrnrn konulamadıgı bir şeyler ıar
günümüz insanında. Bunun böyle olması, yani bu insanın
bir turlü tanımlanamaması belki de normal bir şey. Oyle
ya, televizyondaki spikerlerin cahil ötesi yorum(suzluk)lan
ile dünlayı, hazır rollerin dğuldığr bir muamma içerisinde
de öteyi-berif kaıı*amala ça|ışıyoruz. Xawamaya çalrşuğmız
yer öylesine geniş ki üstelik; bir ucuna insanı, öbür ucuna
doğalı kolun ve ha}at deyin bu ikisinin birleştigi denkleme.
Denklemimizdeki insan, parçalanmış benliklerle carı çekişen
bir neıroz halinde sanki; ne yaptığrnı nereye gittiğini
göremiyor... Herkesin kendi bacğndan asılacağ-rna
inandırmış, kendi mutluluk paketinin peşinde. Bu insanı
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)lar çerçevesinde anlatılmala çalı§ılan durumun, bir
olarak ortaya konması ve kendi iç dinamikleriyle
açıklanması gerekmektedir.

Imrya bir giriş olması için Marx'ın 1844
an'ndaki bir belirlemesi oldukça ön açıcı

ekte. Ş6yle der Marx: "Yabancılaşmalı emekçi bir
olarak yaşarken, diğer unsurlar bir durum olarak

.'Yarıi üretimin toplumsal örgüdenişi içerisinde değer
bir güç olduğumuz anda, yabancılaşmalı bir süreç
üretim süreci dışında kaldığmızdaysa, yukanda

soru(n) lar paralelinde 1abancılaşmayı bir dunım
yaşnz. Durum ve sırreç aynmı birbirinden tamamen

iki dilim olarak değil, tam tersine sürecin ve
un birbirlerini belirlediği karmaşık bir ilişki olarak

ıdır. O halde yabancılaşma kaw-amını incelerken,
phnolaşmanın süreçsel açılımı 1apılmalr ve 1abancılaşma
&umu bu süreç içerisinde tanımlanmalıdır. Süreç ve
&um arasındaki aynrn anlaşılrr ve 1abaııcılaşmarıın süreçsel
ıçhmı gerçekleştirilirse Jabancılaşmanın bireyler üzerindeki

etkilerini de açıklayabiliriz. Nitekim 1abancılaşmanın;
cılaştıncı etkisi, top]umsal }apıdaki bireylerin her
i ayn ayn belirler. Orneğin sistemin her nimetinden

ıp boğazına kadar çıkmaza saplanan birey ıuerinde
laşmanın etkisi; tüketime daha fazla itilmesi iken;

dışı kalmış, popüler deyimile "oteki" uzerindeki
sisteme kaulamama vela sistem tarafindan daha fazla

r. O halde, 1ukanda sorduğumuz sorular
linde 1abancılaşmış insanın süreç içinde açklanması

yapılması gereken bir "zor" olarak karşrmrzda
&maktadır.

Yüaııcılaşmanın Felsefe Saiiımindcbi Yai
lhbancılaşmış insan imlemesine İlkçagdan başlayarak

LTok filozofta rasdamaktalız. Lakin bu yabancılaşma
brraını daha çok bir iınge veya bir belirtidir ve kawamsal
E tileşke olarak felsefi bİr içeriğe sahip değ,ildir. (Örneğin
Ibgenes'in su_ içmek için kullandıgı çarıağı kırması olapnda
duğu gıbi.)''' Felsefenin teknik yo}sunluğuna
bğlalzbileceğimiz bu durum; Ilkçağ felsefesinin daha çok
loğa olaylan, matematik, etik gibi alanlarla ilgili olmasıyla
ı o dönem insanının l8. 1y. ile başlayan ekonomik
balımlann çok uzağında olmasıyla açıklanabilir. Bunun
iin bu dönemde 1abarıcılaşma kaw,amına daha çok teoloji
ılınında rasda:naktalrz. Nitekim yabancrlaşma kaw,amının
6 az din olgusu kadar eskilere dalandığnı söyleyebiliriz
ıncak burada rastladığımız yabancılaşma bizim ilgi
ılanımı2ln dlş116[2 olup, en fazla kelimenin kökeni gibi bir
1iootem araşnrmasında girilmesi gereken bir konudur.

Yabancılaşma kaıramını felsefi bir saygınlığa 1u}seltenr bu kawamı teolojinin gölgesinden kurtaran ilk filozof
Hcgel'dir. Çünkü Hegel'in 1abancılaşma çözümlemesi,
itııdi içerisinde durmalan an bir çembersel hareketi içerir
r bu çembersel hareketin temel dinamiği soyut düşuncedir.
hbancılaşrna kawamı da bu soyııt, kurgusal, mantlk§al
duşünce ile ortala konmuştur.

Hegel felsefesinde so}ut düşünce öz olduğundarı, doğalı
öşndan kaıralan tinin gelişimi de solut kurgusal duşünce
zcırıininde açıklanır, Nitekim Hegel, Tinin
Gorungubilimi'nde yabancılaşmalr, tinin gelişiminde; onu
mudak tinden alrran sonra tekrar birleştiren tarih döngusü
içerinde bir ara ewe olarak tanımlar. Bu kurgusal bağlarla

tanımlanan yabancılaşma, Hegel felsefesinin omurgasını
oluşturul. Bu nedenle, Hegel felsefesindeki herhan5i bir
kaıram bu omurganın dışarısında yani ondan başka bir
anları çerçevesinde incelenemez.

Hegel, yabancılaşma terimini felsefeye kazandınrken
aslında, o zamana kadar teolojinin gölgesinde boğulan
insanı, felsefeye kazandırmışür. Elbette ki ondan öncede
insanı konu alan birçok yaklaşım ıardı. Ama Hegel'in,
dilalektik yöntemi insan gelişimi uzerine uygulaması,
kendisinden önceki bütun filozoflardan en önemli farkıdır.
Ancak bunu 1aparken Hegel, insanı, bir tin sarmalına takıIr
bırakır, soyut düşünce merkezli mantrksal bir zeminin
drşansına çıkartamaz. Nitekim tin, Hegel'de hiçbir zaman
için insana karşılık gelmez düa çok bir kurgrısal değerdir.
Bu yuzden Hegel, insana felsefi bir saygrnlık kazandırmışur
ama bu insanı soyutlamanın 6tesine götürememiş ve bu
soyutlama da Hegel felsefesinin dışına çıkar çıkmaz solup
gitmiştir. Yabancılaşmış insan da tinin bir başka g6rünümü
olarak, alnı kaderi paylaşır.

Hegel; diyalektik yöntern ile felsefenin seyrinde ciddi
bir kınlma yaratmış ve derin bir t6zsel felsefe yerine, daha
çok insana, tarihe ve mantığa dalanan tinsel bir felsefe
yaratara( l8. 1y. filozoflanndan tamamiyle farklı bir seyir
izlemiştir. Hegel dönemi ve sonrası bu tinsel felsefe, filozoflar
için ciddi bir çekim alanı haline gelmiş ve Hegel felsefesi,
felsefeye dair tüm alanlan kaplamışnr.l'r

Özet]ersek, Hegel yabancılaşma kawamına felsefi bir
nosyon 1u}Jem§ ve yabaııcılaşmış insaııa kawamsal bir halat
verm§ü ama bu insan soluttıır ve 1abaııcılaşmış düşuncenin
bir yadsınmasıdır. Opa bu insanı, salt kurgusal duşüncenin
harici başka şeylerle de ilişkilendirmek gerekmektedir. Işte
Feuerbach burada karşımıza çıkar.

Feııabadı; Bir Şiiilın ı,e Htısrar.
Feuerbach, Hegelci diyalektik karşısında eleştirel bir

yöntemle işe başlamış ve böylelikle Hegel felsefesinde ilk
ciddi kınlmayı 1zratmışur. Bu kınIma, bu dönemde 1zşyan
diğer filozoflarca felsefi bir dewim olarak görulmuştur. Bu
heyecanın ve şölenin nedeni, Feuerbach'taki insan
anlapşıdır. Gerçekten de Feuerbach'ta insan, kurgusal
düşüncenin şekillendirdiği bir tarih diziliminde nesne
olmanrn ötesinde, her şfn son nedeni, ewenin merkezidir.

Yabancılaşma üzerine düşünrneye dinsel yabancılaşma
ile başlayan Feuerbach, daha sonra, yabancılaşınaya dinsel
alanı da içine dahil ettiği özgün bir anlam kazandırmıştır.
Bu 1abancılaşma anlatısı ile Feuerbach; düa önce değişik
formüller ile sunulan, tann ile insan arasındaki ilişkiyi ters

}ı]z eEnt ve "tannyı }aratan in§aııdır" diyere\ insarıı merkeze
koyın materyalist bir taıır sergilemiştir. Insanın, dinsel yolla
kendi özünü Jadsımasına "dinsel yabancılaşma" ve tann
karşısında 6zünü horlayaıı, küçümseyen insana da
Jıabancıfumış insan" demektedir. Bu yuzden din olgusıınu,
yabancılaşmanın ilk şekli olarak görür.

Feuerbach'a göre yabancıl4smaııın daha sonraki evı,eleri,
dinsel yıbancılaşmaya paralel olarak, insanın kendi
ı:iteliklerini, kendi drşrna 1ansıuna halidir. "Hıristiyanlığn
Ozu"nde şoyle der: "Insan, ister tann olarak sunıian kurmaca
bir değer ile, isterse de yaratnğ diğer kurunılaı ile, karşısına
kendisinden başka bir güç yaraur ve bu güce sonsuz bir
şekilde bolun eğer." O1sa Feuerbach'a göre bu bir
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yaıııl§amadrr, çunkü yaranlan her py özünde insan zihninin
bii 1ansımasıdır. Işte bu yansımanın 1alın halde anlaşılması,
yanılsamanın yok olması demektir ve insanın başka bir şye
bahşettiği guçlülüğün, iyiliğin ve tannsal Oz-niteliklerin
yeniden kazanılmasdır. Bunu için 1abancıfumarıın ç6zümü,
tann fıkrinden ve diğer eşdeğerlerinden kurtulmak ve
onlara yüklenmiş olan öznitelikleri geri almak yoluyla söz
konusu olabi|ir.

Feuerbach'ın felsefi dewiminin kökeninde bulunan bu
insan, salt kurgusal bir değer olma halinden kurtulmuştur
ve hatta du}umsal faaliyetlerle donatılmış bir özne olarak
tanımlanmaktadır; ancak bir duyumsal nesne olan bu insan,
verili toplumsal bağlamlar içerisinde tanımlanamamıştır.
Bu yıjzden insan, Feuerbach'ta, salt insan doğasına
indirgemenin 1aratuğr bir bilinmezler labirentine
hapsolmuştur. Çünkü bu indirgeme, insanın tarihi,
toplumsalın tarihi gibi sorulara yanıt veremez ve tarih
sınaundan sınıfta ka.lır. Man ve Engels Alman İdeolojisi'nde
Feuerbach için şöyle diyeceklerdir:
Teuerbach materyalist olduğu zaman
tarihten uzak duruyor ve tarihi hesaba
kattığr zaman maıeryalist olmaktan
çıkryor. Feuerbach'ta tarih ve
materıalizm birbirinden tamamen ayn

şeylerdir." Netice itibari ile
Feuerbach'ta insan, bir nedensellikler
il§kisi ile örülmuş tarihten yoksun
bırakılrnışur ve dıryrrmsal bir nesnenin
ötesine götürülememiştir.

Man; bulutlaıa lfuen hakihaıin
yere ,mşı
rasgele firlattığrmrz sorulara tekrar
dönecek oluru_k, bu sorrılann cevabını
ne salt kurgusal bir düzlemde
tasarlanmış tin solutlamasında ne de
insanın doğasına indirgenen bir
1abancılaşmış insan motifinde
bulabiliriz. Her şeyden önce bu
sonılann ceızbını aralabilmemiz için
elimizde halen yeterli veri yoktur. Çünkü üzerinde
duraca$mız, sorular sorup, sorunlarını tespit edeceğ,imiz
insanın bir toplumsallığı, aynı oranda tarihselliği, aynı
oranda da ekonomi politikle buluşan bir dilalektiği olmak
zorundadır. Araşnrmamızdaki bu zorunluluk bizi Marx'a
göturür. Nitekm Marx, Feuerbach Üzerine Tezler'in
dördüncüsünde şöyle der: "... cisınani temelin kendisinden
koparak, özerk bir krallık gibi bulutlara yerleşmesi olgusu,
ancak bu cismani temelin içsel çelişmesi ve iç çelişkisiyle
açıklanabilir. ..."

Marx, 1abancılaşma kawamı özelindeki içsel çelişmeyi
ve iç çelişkiyi açıklarken, kafasının içi sorularla doludur:
"Hegel'deki insanal pratiğinden aynlan insan, bu süreci
öncelikle niçin yaşar ve bu süreç, somut maddi koşullarla
nasıl açıklanır?" , "Feuerbach'taki insan, kendi 6znitelik]erini
bir başka nesneye nasıl ve neden atfetm§tir?' , '19. 1y.
insanının yoksunlaştrnlmış olmasının, reddedilmiş
olmasının, yalnızca üretim §ürecindeki bir nesne olarak
karşılanmasının bir sebebi olmalıydı".... Düa da
çoğaltabileceğimiz bu sorular, onu bhçok filozoftan ayn bir
uğaş alanına sevk etmiş ve }abancılaşma bu sorulann

açıklanmasında kilit bir rol oynamıştır. Her şeyden önce
Marx, 1zbancılaşmayr da içine alan bir "oz"ü ortala
çaIışmıştır. Bu öz: "tarihsel materyalizmdir."l'l

Tarihsel materyalizm yöntemi, Hegel ile beraber
Feuerbach'la beraber tersyüz edilen bu kınlmayı içerip
aşar. Tarihsel mateqralizm ile ortaya konulan öz ile
1abancılaşmış insanın dünü, bugünü ve yannı belli olur.
Yabancılaşmış insan bu "öz" ile gerçek kimliğine bürunü
so}ut duşünsel görüngüsünün, dulumsal özne olma
özelliğinin pnı sıra iktisadi temelli, tarihsel toplumsal
işleyişe sahip olur.

Peki bu özü oluşturan temel dinamikler nelerdi?
Yabancılaşmış insanı salt bir durum ötesine taşılıp süreç
olarak tanımlamanın temel saç aJaklan nelerdir?

Şimdi uzun soluklu bir "anlık anımsamaya"(Flashback'e)
başlıyoruz. Urettiğini tüketen ilkel insandan, bir tüketim
paradoksunda; "daha fazla" tüketen gfınümüz insanına
kadar genişleyen, uzun soluklu bir anlık anımsamaya.

El: Dışarıya Apları IIk AhI
Maıx'ta bu anlık anım§ama,

eırimsel sürecin tamamlanması ve bu
sürecin tamamlanmasındaki temel
etmenleri :uaştıran anuopolojik
çalışınalar ile başlar. Insan, ewimsel
sürecini tamamlapp, a)aklannın
üzerinde durduktan sonra üretim ile
ilgili bir takım yeni alanlar yaratmışur.
Baş aktörü emek olan bu üretim
alanlan, soydaşlan olan maymundan
farklı bir gelişim izlemesine de vesile
olmuştur.

Elin, spesifikliğini ltirip üredme
dahil olması, bu farklılaşmanın temel
nedenlerindendir. Gerçekten de insaıı,
ayaklannın üzerinde durması ile elin
tüm anatomik spesifikliklerden
sıynlmasını sağlamış ve bu da
uzanüsınln nereye laracağ,ı belli
olrnalzn biı kullarıım alanı 1aratrnrşur.

Elbetteki insanın farklılaşmasında antropologlann ortala
koyduğu başka etmenler de ıardır. Ama elin bu gelişimi,
özellikle aklın gelişimi için oldukça uygun bir zemin
}ariıtmışür.

George Thomsan İnsanın Özü kitabında, insanın iki
ana özelliğinin (araç kullanma ve konuşma) işlev bilimsel
kökenini, el ile beyin arasındaki bir uluma bağlar ve ekler
"insan, gövdesinin olanca ağrrlığrnı alzklanna verince, ayal
parmaklannın tutup kawama yetisi kayboldu. Ama buna
karşı eller serbest kaldı. Hiç kuşkusuz adım adım gelişen
bir süreçle eller, en güç devinimleri 1apabilir duruma geldl
Insanın dik durma}a başlamasının yol açtıgı ilk sonuç,

fyecek ve öteki nesneleri kopanp parçalama gibi görevlerin
ellere aktarılması ve dolalısyla çenenin görevlerinin azalmas
oldu. Böylece çene giderek küçülmeye başladı ve beynin
gelişmesi için daha fazla yer açıldı." Thomson'un söylediğini
Kant'\n o meşhur deyimi ile lnelersek; 'el insanın dışnya
açılan ilk aklı" olmuştur.

İnsaıun, halvanın da sahip olduğu araç üretıne yetisindtn
farkh olan yanı; aracın yapılmasındaki amacın belli bir
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yönelik olması ve bu kullanımında bel|i bir ürüne Ozıl Mii,Iki}ain Bir Başha Giiriiııümü; Ihi;ıııden Metay
İnsanın etkinli$nin bir sonucu olan ürün, kendi maddi

yaşamını üretirken yaratüğr bir kawamdır. Insanın bir
uzanüsı yani insanın nesnelleşmesidir. Buradaki ürün, salt
kullanım değerine sahip olan bir nesnedir ve insanın
1aşamını idame edebilmesi için giriştiği bir faaliyet
sonucunda oluşur.

Ürun, kullanım değeri dışında bir başka ürunün 1anında
değer kazanmaya başladığı andan itibaren metalaşır. Çünkü
ürün, bireyin uzanüsı olmaktan çıkmış, bir baş_ka ürünün
niceliksel değeri ile ölçülebilir hale gelmiştir. Urunün, bir
başka ürunle karşılanabilirlik kazanması kullanım değeri
olma özelliğini köreltir; kullanım değerine sahip ürun,
değişim değerini içererek metalaşır.

Marx,_Ihpital'de ürün ile meta arasındaki farkı şöyle
anlaür: "Urün ile meta arasındaki fark ihtiyaç ile mübadele
kawamları arasındaki farka denk düşer. Ihtilaç karşılal,ıcı
olduğu müddetçe ürun, bir başka mal vela değişmenin
değeri bir takım niceliksel oranlarla mübadeleye girmesiyle

metadır."

yapılınasıdır

, bu konuyla ilgili olarak lhpital'de şöyle der:
cek, dokumacınınkini andıran bir iş yapar. Anysa
i yaparken birçok mimara parmak rsrrür. Ama en
z mimarı, en usta arıdan a},ıran özellik, mimarın
yapılı gerçekleştirmeden önce onu kafasında

ış olmasıdır."
Errimsel gelişim ile, elin deünim 1apabilen bir organ

gelişi, aklın gel\irninin önünü açmış, aklın gelişimi
raç kullanabilen ve tasarlalabilen insanın önünü açm§nr
insan artık fizik varlığını korumak için üreten, alet

ıabilen insandır. Bu da bir bilince işaret eder; ki bu
oldukça ilkel bir bilinç olsa da harcarıarı emeği bilinçli
eıriltir.

Emek Bütiiıselliğinin Parplaıımasz il" Ohrşan KabuJ.,

Mijnhiyet

Otdukça basit bir uretim 1aparı bireyden; salt fizik varlığrnı
ve bunu yeniden üretmek için üretirn 1apaıı

, toplumsallaşan bireye geçiş nas
? Marx, burada işbölümünü Bu değişim ve dönüşümden

sonn tarih arnk geri dönuşümün
ancak bir "zor" ile olduğu bir
dönguye girmiştir. Gelişmeler ve
dönüşümler peşi sıra gelmeye
başlar. Çünkü insan ile ürettiği
ürün arasındaki denge, meta
krwesife bozulmuş, özel mükiyet
ilişkileri ile de hepten tanınmaz
duruma gelmiştir.

Özel mülkiyetin ve meta
ilişkilerinin, toplumsal üretime
dolaysı ile toplumsal alana etki
etmesinin sonucu; Üretim
sürecinde üretilen ürünlerin,
üreı,im araçlannın ve sarf edilen
emeğin, birilerinin mülkü
durumuna gelmesidir. Mülk
süibi, bu aşamala kadar insanın
uzantrsı olan üretim sürecine

bir veri olarak görmektedir. Insan
un artışı, bireyler/klanlar arası
artrnası (ki bu ilişki genelde saı,aş

dcğÇtokuş şeklindedir), Marx'ın
ni bir zorunluluk" olarak

işbölümünün oluşumunu
r. \bölümü doğalhğında

,/klanlar arası bir bağımhlığı
ştır ki, Man'a göre bu bağrmlılık
toplumumun varhk koşuludur.

PFinsanal bir toplumun varlık koşulu t
a
3

gördüğünuz \bölümü ve bğmhlık, '\r'
' ğlamda sadece bir olumlama değildir

Çünkü salt özyaşamsal

İ
a:
ı_tl

lerini karşılanak için emek
dden insanın emek bütünselliğini de

1rçalayan bir etmendir aynı zamınc|a-

Fölümü, bu noktadan itibaren bir
-lıtş,ılaınadır Marx için. Bir bütıın olarak
rehn emek, birbirinden bağmsu insarı veya inuıı gnıpları
S bütünsel bir anlamdadır. Oysa \bölümü ile birlikte
Eirine bğmlı hatta birbirini tamamlalan insarı gnıplan
üşnala başlamıştır ki, bu da 1ukanda bahsettiğimiz anlık
ınm<ıınaınızda 1abancılaşmış insanın miladıdır.

İIkel olan üretim alanlan, emek bütunselliğinin

1ıçalanması ile bütünlüklü bir faaliyet olmaktarı çıkmış ve
lıiıli insanlann belirli alanlarda 1apnklan uğraş, ıumanlık,

-lek 
alanlanna dönüşmuştür. Insan arnk hasmı gördüğri

iLii insana pbancılaşmala başlar, Tikel çıkarlann yerini
fuc! çıkarlar almaya başlar." Böylelikle kendi başına
wolmayı başarabilen insan yok olur.

Bu dönüşüm, yani bireyden, bğmlılık ile varolan
ıplumsal bireye olan dönuşüm, insanlık tarihinde yeni bir
ıyE açmaktadır ve bu safa iş alanlannın _tamamen
&clleşmesi ile gelişmeye deıam etmiştir. Ozelleşme iş
ünlannda söz konusu olunca bu alanlarda kullanılan
oldukça ilkel iş araçlan da özelleşmiş ve bunlar sadece o
uPaş alanıyla uğraşan insanlann hakimiyetine girmiştir.

dışardan, hiçbir etkisi olmalacak bir 1abancı gibi girer. Bu
yabancı, bu mülk sahibi; ne tanndır, ne de doğa, ancak
insarı, insanın üzerinde böylesi bir yabancı eıkiye sahip olur.

Toplumsal üretimdeki değişim ve dönüşüm, bu mülk
iişkisinin kurulması ile bElar. Oncelikle mübadele ve mülk
mantrF, gereksinim dışı bir üretimin önünü açar ve ihtiyaç
olanın dışında fazla ürün oluşur. Bu fazla ürün, insanın öz
yaşm gerekinimleri için değil, tam tersine değişim değeri
olan diğer ürunler için 1apıldığrndan, bu ürunün rahaükla
dolaşabileceğ bir piyasanın oluşmasını sağlar. Bu pilasa,
şeyler arası ilişkileri düzenlerken, aynı zamanü, kişiler arası
soryal ilişkileri de şeyler arasındaki soşral ilişkilere
dönüştürur. Bu gelişmeler, insan-insan, insandoğa
ilişkisindeki nesne olan ürunü biranda özne haline getirir.
Aruk karşmudaki tablo aynen şöyledir: 'özne ile yüklemin
yer değiştirmesi bir cümle' gibidir. 'Insan ürünü,ıraretti'
6nermesi bir anda 'meta insanı varettile ewilir.

Artık meta, bir kişi gibidir, hem de onu üretenden düa
da üstün bir kişi. Çünkü her şyden önce meta, onu üretenle
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bir ilişki içindedir; uretenden bağımsulaşn, ona hümeden
bir il\ki arz eder, sonra metarun dünyevi hali diye bileceğimiz
bir başka ilişki daha ıardır ki, o da; emek süreci dışındaki
diğer unsurlarla kurduğu il§kidir. Bu iLi ilişki, yazının en
başında belirttiğimiz süreç ile durum arasındaki dilalektiğe
tekabül eder.

Bu durum, metanın değerini arnnrken insanı
değersizleştiren bir şey olarak yeniden tanımlanır. Nitekim
bu il§ki Klasik Iktisat yasalanna göre şu şekilde ifade
edilmiştir: "Işçi ne kadar çok değer üretirse, o kadar çok
değerden düşer.'

Meıa ile üreten arasındaki ilişki diye tariflediğimiz birinci
ilişki; üretim sürecinde §çiyi değers?leştirirken, üretim
sürecinde asli unsur olan ıarlığrn öznelliğini yitirmesine
neden olur. Bu salhada insan, ürettiğine bağımlı ve hatta
ürettiği de insana düşman olur.

İkinci ilişki, pni meta ile diğer unsurlar arasındaki ilişki;
temelde bu üretimin gereksinim karşılayıcı 6zelliğinden
çıkıp,lukanda belirttiğimiz meta ile onu üreten arasındaki
ilişkinin pekiştirilmesidir. Meta, özel mülkiyet, pilasa gibi
faktörlerin eüisinde kişiden bğmszlaşır ve ona hükmeder
duruma gelir; çünkü en nihayetinde meta, insan
gereksinmesinin bir ünrnüdür. Ancak gereksinme denilen
olgu da aruk sırf kendisi için ıarolan piyasanın bir bileşeni
durumuna gelmiştir. Piyasanın ıarhğr artık olmazsa olmaz
denilen bir denklem ile açıklanrnala başlandı mr, gereksinim
harici ihtilaçlann ıarlığıda aynı olmazsa olmaz denklemi
ile açıklanmaya başlanır.

Dünya tarihi gözönüne geldiğinde metanın bu ikinci
ilişkisi ile dünp öyle bir noktala gelmiştir ki; bu ilişki, nice
ordulann açamadığı kale kapılannı bir anda açıverir, hiç
gidilmedik b6lgelere götürür, hiç akla gelmeyen icatları
buldurur ve hiç olmayacak savaşları biranda başlatıverir.

Marx, Ihpital'de bu ilişkiyi doğuran temeli şu şekilde
füde eder: "Urün, kullanım değeri olarak kaldı$
sürece, gizemli bir yan taşımaz, öznel bir nitelikte
gdstermez; ama meta k]svesine bürünür bürünmez,
doğal birşey olmaktan çıkıverir ve aklın ilk bakışta
kawayamadığı birşey olur. Metafizik incelikler ve
teolojik süslerle dolu bir şey."

Üretimin toplumsal olan karakteri ve tüm
toplumsal etkileşim süreçleri metanın bu iki ilişkisi
tarafindan kıstnhr, sıkışhnlır ve nihayetinde ürunü,
metanın bu iki ilişkisine endeksler. Insan, üretim
sürecinde özel mülkiyet, pilasa ve meta ilişkileri
çerçevesinde iyice yok olur ve üretim üreticinin
toplumsal örgüdenmesi karşısında sadece bir "şey'
haline gelir.

Bu ilişkiler 1uma$, şeyleşen insanı öyle bir yere
itıniştir ki, şeylepn insanın yaşama müdüale etme,
etkime, yaşamda özne olma olanaklan ortadan
kalkmıştır. Oysa bu etkinlikler, insan ewiminin
ozelliklerini anlauldığımız bölüm haürlanırsa,
insanal etkinliklerdir ve insansal farklardır.
Görulüyorki metanın tüm iJişkileri, insandaki bu
etkinlikleri iğdiş edilmiş bir uzuv haline getirmiştir.

Marx'a göre bu insan, yani iğdiş edilmiş insan,
yabancılaşmış insanın ta kendisidir. Ancak Marx,
yabancılaşmış insanın serüvenini burada bırakmaz, /ı
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çunkü bu, tarihin bir bölümüdür vc deıamı da ıardır. l
Uretim eylemini başkasının adrna yapan ve sırf üretmekI
için üreten, aynı zamanda sırf tuketrnek için tuketen insaı{
dünla nimeıleri kaşısında tek şy ka_[nuşğr; o da o nimed{
fetişleştirmek. l

Marx'ta bu insan, şeyleşi-rken; metalan fetişleştiren I
1abancılaşmanın son ewesinde olan insandır.I'l Ekonomin|
yasalan alırnda ezi]en, bir meta olan, yani saulık bir mal I
olan yabancılaşmış insan. insan eülnİiginl, doğasını ve l
ereğini ekonominin üasalan altında ruzla buz eden, yaniI
her insansal birikimini bir meta paradoksuna kurban ed{

'n'1,1;,rrr-,, üretimi ile ba$alıp, işbölümü ile l
parçaladığımız, özel mülkiyet ve pilasa ile varoluşunu yo|
ettiğ,imiz, meıa ilişkileri iIe şeyleştirdiğimiz serüvenimiz, I
yabancılaşmış insanın serüvenidir. Marx'a göre işin kötü |

1anı, bu dizilim ve ekonominin bu yasalan bir kez yururlüfl
girdi mi; insani niyetve denetirnden bağrmsız olarak l
il"d,*lil".}:"-T,:;;H]
kabustan ulanır gibi gördüğü sannlan, işte bu iIlasa l
karinedir. Başta başladıSmz anlık anımsamanın kahnmaı{
da, rasgele firlatnğımız soru(n)lardan birisine ıakılan t
kişidir. Rasgele dizilmiş soru(n)lar elbet birimizi yakalamakı{
seni, beni vela ötekini. l

Bu yruden modern insanın durumu diye tariflediğim|
noktalann süreçsel olarak açıklanması ve kawanılması |
gerekmektedir. Ancak böylelikle, sannlarla, tedirginliklerl{
düşkınklıklan ile görülen dünla, tüm insani yeteneklerimi|
açığa çıkarttığımız, yaşanır bir mekan olabilir. 

I
Elbe tteki yabancılaşmış insanın durumu ve durumu 

I

1aratan süreçsel olaral Jabancılaşma konusunda çözümsı|
değiliz. Onun için gidenlerin arkasından ağlalan nostalj|
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mizi bir yana bırakahm. Çünkü hepimizin
kadar battığ bu durum, niyetten ve denetimden
bir şekilde ilerlemekte ve hepimiz "her ne kadar

da olsak", "dünyaJı da istesek,
hemen şimdi" bu anhk

kahramarılan olmaktan
aktaıız.

şyleşmesine yol açan süreç
önerisi olarak, bulut-ların

rıarolabilen havadan

1z da sadece ücrederi nasıl
eceğimizin veya işsizli$

@zece$mizin programlannı da
Lapitalizme daha ütopyacı bir

de

I - Yaıda alınlıları dipnollar halinde aldarmadım. Çünkü
büninse l l iğini bozulacağından korktum, Kendim b ir

&ırken, ahnıIardan ziyade konun bülününün
dik*al ediyorum. Ancak alıntıların ve dipnotlann

biçimde olmasını bir zorunluluk olarak la göriıiorum;
bilğ ıekil ve ıekel değildir Bu yijzden birebir ahnnlarla

bir melin yüdım ancak melnin sonıma beslendiğm
, özellikle ilgili bölümlerini belirterek, ekliyorum.

b metnin sınırları ile sınırlı bir kaynakça olup ilgililenn
tc7ıiş bir larama yapması gerekmelctedir

K,4YNAKÇA;

Demirer sibel Özbudun ; yabancılaşma

Hançerlioğlu ; Dğünce Tarihi

Hançerlioğlu; Felsefe ve Ekonomi Sözlüğü

Timu ç in ; Düş ünc e Tari hi
Man: ]844 El Yazmaları

Man; KaPital Cilı 1-2

E4els ; AnliDuhring
E4e Ls ; Lou dw ing F euerbac h

Engels ; Alman İdeolojisi

fuge l ; Tinin G örün gü b ilimi
Faıerbach ; Hrisliyanlığın Özü

Kgl Pooper: Açık Toplum ve Düşmanları

b|aı Erdoğan; İnsanın Zincire Vuııluşu
*ga| jlin; jnsan Nasıl İnsan OIdu

Fehefe De/leri Dergisi, Yabancılaşma ÖzeI Sayısı

2. Diogenes bilindiği gibi ölüleri gömmek için kullanılan
t4 ğerisinde yaşar bunu yaparken, felsefesini eylemiyle

isıemelaedix Felsefes i, bijıİin gel eneğ yads ıyorak
fulü ruh§al ve bedensel isleklere sırl çevirmek ve kendisini

içinde doğal bir varlık gibi özğr kıImaktır Yazıda
gryı sözkonusu olayda, bu özgürlükıen ve doğallıklan doğan
li oloydır Diogenes yaşamak için sadece iki ıane araç
Üüurur; birisi içinde yaşadığı kabı, öbürüde su içmek için
Üıdığ çınağ. Bir giin bir ka çocağamın elini oluğa dayoyıpla
Ü koıa su içliğini göriince gider ve çanağını hrar Bu eylemi,

H bir şekilde yapabilecğfiil için bir araca bağımh lralmayı

1üınakla açıklar Burada yabancıloşmaya dair bir imgeleme
Üok hiçle mr dğl. ancakfelsefe öyle rahal rahal kavramlar

insansa] özün başka hiçbir araç
olmaksuın, insan tarafindan ve
insan için gerçek
sahiplenilmesidir. Bu ç6züm,
insan ile doğa, doğa ile insan
arasındaki yanlmayı, insanın ve
doğanın karşılıklı ve birbirine
bağmlı kurtuluşunun yeniden
düşünerek geliştirilen bir
çözümdür. Bu, ortak üreticiler
toplumudur,

b

Marx, bu noktada; yabancılaşma},ı gitgide azaltan ve
nihai gelişmede bertaraf eden bir çözüm önermiştir. Bu
çözüm, güncel rejimin tam bir alt ü§t oluşudur. Bu çözüm,

iizerinde oyıayacağmız bir alan olmadığı için bu ve buna
benzer örıekleri kanumw dışarısında lutmahayım.

3. Sol hegelciliğn larlışılması genç Marx /olgun Marx
lartışması lçin olduko önemlidir Özellikle yabancılaşma
kawamının önemli bir hlil nıl oyrıadığ bu tarıışma, Marılaki
yabancılaşma kavroııının anlaşılması için oldukça değerli. Sol
Hegelcililç Hegel'in diyalektik yönıemini Hegel'in kullandığı
alanlann üşında, özellikle loplumsal, siyasal ve ekonomik
alanlarda kullanılmasıyla ortoya çıkmış bir kavramdır

Althusser ile John Lewis arasında alevlenen bu tarlışmanın
merkezi, yabancılaşma kavramına göre biç imlenmeleledir.
Althusser yabancıloşma kavramını kullanan Marx\n genç ve
sol hegelci Marı olduğunu ileü sürmğtiir Bunu ilei sürerken,
Kapilal'de yabancılaşma kovramını hiç kullanmadığından yola
çılonq ve bu kavramı dolayısı ile Hegel yönlemini Marc\n ancak
Kapiıal'le beraber aşıığını ileri SürmüŞıür John Lewis ise, bunu
bie ekonom* indirgemecilik olduğuııu ileri silrmüş ve Kqiıol'deki
Marı'a ulaşmanın lek yolu bundaı önceki Marx\n iyi
anl aş ı lmos ına b ağl amış tır

Gerçekten de Marı, Kapital'de yabancıIaşma kovramına hiç
değnmemiştir Onun yerine, "meta felişizmi"ni lercih elmişlir.
Bu elbeıteki tesadiifi bir ıercih değildirAncak Marx Kapiıal'de
daha önceden ortaya koyduğu karamlarıda yodsımamıştır Bu
bence Marc'ın yönlemi ile birebir ilerleyen larlışmonın doğfu
bir kanaldan çıhığını ama Marx'ın yaşadığı dönemleri ve

çeweleri yelerli göz önüne alamadan ilerleyen bir tariışmadır
Yineden de Marx'laki yabancılaşma kovramını algılamak için
oldukça ön açıcı bir larlışma olarak halen devam elmekledir.

4. Bu yönlem, sanıldığının aksine sadece ekonomik
kalegorilein aynı zamanda lorihsel kalegoriler olduğunun
anlaşıIması için değil -çünkü bumın lek başına anlaşılması
hiçbir zaman yeterli değildir Toplumsal yaşamı yönelen özü
ortaya koyduğu için değerlidir

5. Yabancılaşmş insan, sadece Marı ile sınırlanmış ve
sonlanmış bir konu değildir Gijnümik felsefesininde başat
konularından birisidir. Ancü çoğu yerde o denli bulanık ve
kaypak bir zeminde kullanılmış ki, dünyanın ve insanhğn
betimlemesinin çeş illi derecelerden lijrevlei alırıııış ğbi. ılncak
ampirik s osyo loj ideki, kuş kucul ardaki ve varo luşçalardaki
yabancılaşma konularına dikkat edilmesi gerehiğinidüşünğorum' 
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anatsal anlatı, ozü itibariyle,
kendisi ile tümleşik ve ayrı-
lamaz bir yanılsamayı

içerir. Anlaocı, duygusaldüşünsel

dunınunu, fiziki dünlz ile türlü
ilişkilere girerek, anlatısını es-

tetize ederek sunar. Bu sunma,
her zaman bir muhattabı, alrcı)4

1a da en azından bir solut alıcı
fikrini içerir.

dqgıısalduşunsel durumun anlatısı olan eser; ortaya

çıkmasından sonra anlaücısından, zamandan ve

mekarıdarı bğmsız bir ıarlık kazanmışur. Sanatçı,

eserini tamamlalıp, eserinin karşısına geçtiğinde,

ortaya çıkan onu şaşırtacaktır. Eser artık san-

atçının öznelliğinden sıynlmış, kendisini nesnel

dünyada var etmiştir. Sanatçı ile eser arasın-
daki ilişki; sonu trajik bitmeyen bir Fran-
kenstein öyküsüdür bu haliyle.

Yanılsamanın ikinci 1uzu eser ile alıcı
arasındadır. Alıcı; eserin, kişisel

üaşamaitadır. Eserin haz veren yönü de çoğunlukla
budur: f,serin alıcıya özdeşlikler kurması için izin vermesi. Bir
müzik eserinin ortasındaki uzun hüzünlü solo, ahcı için kendi
yaşamının traiedisini anlatır.

Alıcı ile eser ansındaki özdeşlik kurmala dayalı bu ilişki, tek
taraflı bir ilişki değildir şüphesiz. Alıcı eserin içerisinde
özdeşükler bulduğu gibi, eser de alıcının benliğinde özde$ikler
yaıatacaknr.

Sanasal anlatıyı sadece bu yanılsamalann bir türevi olarak
açıklamala çalışmak, elbette ki bu denemenin genelinde içerdi$
indirgemecilikten çok daha iddialı ve kaba bir indirgemecilik
olacaktır. Aynca tüm bu yanılsamanın olumsuzlanan bir olgu
olduğu da anlaşılmamalıdır. Bu yanılsama sayesinde sanasal
anlatı insan için tarih boyunca üst bir iletişim ortamı
oluşnırmuştur ve modern zamanın hsarıı ile nüilizmin dehlizleri
arasında çoğu zaman bir tampon oIuşturmuşür. I(apitalist
hegomonyanın bir aracı olarak işlev görse de, buna zıt bir
biçimde ozgür ve eşidikçi toplum projelerinin gelişmesinde ve

yol almasında küçümseneıneyecek olanaklar sunmuştur.
Sanatsal anlan kapitalist hayann dünlaJa hediyesi oları o huh,

önü alınmaz, "katı olan herşeyin buharlaşıp havaya kanştğı"
modern haıanın sihri ile muazzam bir gelişme imesi kazanmış,
olgunlaşmış ve karmaşıklaşmıştır. Bu haliyle sanatın dünyayı
anlamlandırma ve dönüştürme olanakları artmlştır.

Sanasal anlau bir yanıyla da daha geniş kitlelerce sahiplenilm§,
ezilen sınıflarla daha yoğun bir ilişki kurmuş, tabana yalılmış;
bu hüyle demol.uaükleşmiştir.

Modern zamanlarla birlikte büluk bir yenilenme ve gelişimle

kucakladığımız sanatsal anlatr, bir yanıyla da kapitalist ü

sisteminin içerisinde yeniden örgütlenmektedir. Bir ür
faaliyeti olarak mal üretiminden kendine özgu farklılıkl

var etmesi mümkün değildir ve olmamış

örgudenmiştir. Toplumun büyuk bir bolümü
alıcı, bir kısımı ise sürekli anlatıcı rölünde

Kidelerden biri diğerinin, düşünseld
aktarımını oluşturanı, yÖnlendire

zenginleştireni ve dolapsıyla te

edenidir. sanatsal anlatı
uzmanlaşma ve profesyonell
süreci ile birlikte yeniden belli
merkezde toplanmakta,

§

ş
a merkezde üretilip çeıreye

ö, maktadır. Bu dönüşüm ile alrcı

edilgenliği kurumsallaşmakta
Artık anlatıcı profesyonel bir

latıcıdır, sanat profesyonelleşmiş
Anlaocı rolüne soıırnmuş olan bu ki

yaşamak için eserini, yani erne

satmak zorunda olan ve sağladı

artık değer ile sermaye arttınmt

oluşmasıdır. Aılatıcı alıcı arasındaki bölünme ve anlau
uzmanlaşması ile birlikte alıcı ve anlaücı kitlesi arasınd
geçişkenlik kanalları giderek daralmaktadır. Anlatıcı olma
solunmak; bir yaşam tarzını seçmeyi, uzmanlaşmayı, ra
anlatıcılar ile sürekli bir rekabete girmeyi, gündelik
içerisinde ciddi bir zamanı ve ene{iyi bu işe alırmaJı gerektirir.

kitle arasındaki geç§kenliğin önündeki bu engeller nedeni
bu iki kde birbirine uzaklaşmakta, 1abancılaşmaktadır. Anla
içerisinde yaşadığı toplumun kültürel dokusundan bğ

kendine özgü ve dışa kapalı bir marjinal kültürün içerisin
konumlanmaktadır. Bu şu demektır ki; modem sanatçı en te

malzemesine, yani kültürüne yaban c ı laşmaktadı
Kapitalist hayatın içerisinde eserin anlaucıdan çıkıp alı

ulaşmasını sağlayan tek araç pazardır. Bir meta halindeki
eserin de pazann kurallan çerçevesinde şekillenmesi ve do
girmesi zorunludur. Bu durumda eseri değerli kılan; deği

değerinin 1uksek olması, sermaye arttrnmını sağlaması ve p
ardaki diğer metalar ile rekabet gücünün pksek olması
Bununla beraber pazarda dolaşıma giren ı,e 1u}sek kar geti
bir eser zamanla bir prototip oluşnrrmaktadır. Bu ürüne
ürünler üreterek piyasaya sürmek şüphesiz karh bir giri
olacakken bu prototipe vep karlılığı kanıdanmış diğer pr
plere benzemeyen, farklı ve özgun üretimler her zaman bü
bir riski taşımaktadır. Sanatın pazarla girdiği bu etkileşin
sonucunda aynılaşan, tektipleşen bir sanatsal üretim ortaıı
çıkmaktadır. Sanatsal anlatıdaki bu yolsullaşma ile, bu anlandeı
beslenen «ıplumsal birikim ve küItür de yoksullaşmakıa, tek ıcL
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Yanılsamanın birinci yüzünü
yaşayan anlatıcı ve eserdir. Belli bir za-

mana ve mekana bağh olarak ortala çıkan bir

al.rışsa da kapiıalist işlelşten bagımuz olarak kendi{Lo arasındaki ilişki kapitalist bir biçimde yenid|

-*q

geçmişine, şu ana vep geleceğine
il§kin bir duygusaldüşünsel duru-
munu anlattığı yanrlsaması nı

hizmet eden, ücretli işçi sınıfın{
mensuplan olmuştur. l

Profesyonelleşmenin ortaya çı,karü|
bir diğer durum da bir anlatıcı kastın{
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düşünsel-duygusal durumları da uzun vadede kidelere ses|enebilme imkanı bulmuştur. Tabi muzik endiıstrisi
de muazzam büpklükte paraların d6ndüğü, şirndiye kadar
görülıneıniş büpklükte bir endüstridir aruk.

70'li yllaıda Rock müzikteki değ'4melerden ikisi çok önemlidir:
Virtiözitenin önem kazanması ile birlikte ortaya çıkan stüdyo
müzisyenliği; Rock gnıp sa},ısındaki önemli düşüş ve piyasala
yeni Rock gn-ıplannın çıkmaması,

Studyo müzisyenleri; çalgısnı en iyi şekilde çalan ve piya nda
talep yaratabilme yetisi açısından denenmiş, grup müziğini
bırakarak pek çok farklı gnıbun ve tanın stüdyo kalıdannda
çalmak konusunda uzmanlaşmış müzisyenlerdir. Pek çok farklı
albümde aynı insanların çalmasıyla aynı bakış açısı pek çok
albüme hakim olmuştur. Bu gelişme popüler muzikteki başka
bir aynılaşma ve yoksullaşma serüveninin başlangıcıdır.

Rock müzik pilasasının hızla büluk bir endüsni haline gelınesi
ile çok satan ve bu anlamda test edilmiş Rock gnıplannın
albümleri bu alanı tamamen kaplamış, yeni Rock gnıplannın
kendilerine bir alan açması irnkansz hale gelrniştir. Plai şirkederi
için ellerindeki gnıplara albüm 1apmak rken, tanınmamış bir
gnıba albüm çıkarmak riskli ve irrasyoneldiı. 70'lerin sonunda
ortala çı}an Punk fuı,yasınfu kendisini bir şkilde ızr edememiş;
akacak mecra bulamamış Rock gnrplannın pipsanın bu hızlı
tekelleşme-merkezileşme egilimine tepkisi önemli rol oynamışnr.

Zenci müziğinin başka bir türeü olan Caz, doğaçlamaya
dalanması ve denelselliği, ıarolan armoni kunllannı eleştirme
ve bu kurallann uzerine çıkna çabasıyla çok zengin bir armonik

çeşidiliğe sahip olmuşnır. Bu niteliklere sahip olmasına nğmen
gelinen noktada Caz; denelselliğe izin vermemekte, kendisine
kan formlar yaratmakta, yeni çalışmalann kendilerini uydurmak
zorunda olduğu formlara dönüşmektedir. Caz müzisyenleri
içerisinde giderek kendi tarzını 1aratan özgün sanatçılar değil,
önceki bapnh ve özgun müzişe nleri müemrnele pkın düeyde
taklit etmeyi amaç edinen müzisyenler ortaya çıkmaktadır.
Cazdaki bu aynılaşma ve yoksullaşma da kururnsallaşrna ve
pazann yaİattrğ4 bir sonuçfur.

Modern hayat, sanatsal anlatının olanaklannı büyuk ölçüde
ve hula arthrmışnr. Ancak kapialist işbolünıü il§tjsi ve }apitalist
dünpnın aılaucıJa eserini sunınak için tek araç olank sunduğu
pazarın işleyişi bu anlatının olanaklannı daraltmakta, eseri
tektipleştirmektedir. Sanatsal anlaudaki bu yoksullaşma sadece
arılannın yoksullaşması değil, ücının, bütün insaılıgın düşunsel-
duygusal durumunun yoksullaşmasının bir sebebini
oluşturmaktadır ayıı zamanda.

Sonuç olarak; sanatsal anlau tarü üstü bir iletişim arao olarak
her zamuı insarıhğn üanında olacalur. Saıuyorun ki asıl mesele;

bu yo}sullaşma ve tektipleşme döngusünün nasıl ve nereden
kınlacağıdır. Başka bir nokta ise; herkesin bir şekliyle anlatıcı
olduğu, sanatsal anlannın en ust düeyde demokratik biı şekilde
tabana yalılüğı, eserin verimlilik ve karlı|ık esasından başka
zenginlikleri taşrdığ] ve yaratnğl bir toplum düşunün olanak-
lannın neler olduğudur.

n*,ltnE-J.ffiffiffi
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tüm bu süreçler içerisinde de hala özgün ve çığır
ortaya konmaktadır. Ama her geçen gun bu tÜr

üretimi düa çok cüret isteyen ve daha büluk risklerle
olarak algılanmaktadır,

7'ın başlarında bir olgu olarak ortaya çıkan popüler
serfıveni, sanağn önce tabana )a}ılınası, gen\ biı anlauo

ellerinde modern hayatın dinamikleriyle yoğrularak
ve sonrasında bir endüstriye dönüşerek, pazann

, aynılaştıran etkileri ve kapitalist iş bölümünün
eştiren etkisiyle çarpışma§ının öyküsüdür.

y sonralannda, ABD'de kağıt üzerinde özgürleşmiş, zenci-

ıptuluklannın, 'ilkel' müziği olan Blues, 20.1y popüler
in fitili ve atası olmuştur. Kölesi oldukları

azat edilmek suretiye mekansulaşunlan, işsiz serseri
müziğidir Blues. Afiika'dan getirilen etnik müziklerin;

Anerikalının ülkesinde, Amerikan ve batı müziği ile
sonucunda uğradığı mutısyon ile ortala çıkmış,

bireysel, doğaçlamaya dayanan bir müzik formudur
ren yolculukları ile hayatını sürdüren ('hoboluk'
6nce A-frika'daki emik yaşanusından, sonrasında kırsalrn
ünıp modern şehirlerin göbeklerine sürülen serseri-

ıiyahın, halatnı sürdürmesine 1aralan sokak çalgıcılığr
. Blues müziğinin icrası, anlatrcının kimi zaman

dolurmasına yarasa da, bu eserin amacı değil çoğu
nnucu olmuştw. Blues, anlatıcısının yaşam tarzının bir
tir kirnlik tanımlaması, yaşamtnın aynlmaz parçasıdır

Bu dönemde tam anlamıyla bir eserden büsetrnek
değildir aslında, çoğu zaman icra sırasında ortaya

hiçbir zaman tam anlamıyla netleşmeyen ve tamamlan-
anlık bir ifadedir. Henüz eser varatıcısından

ıştır; yaratıcr§ı eserine yabancılaşmamlşür.
w'ın başlannda serseri göçebe siyahın müzigi, eğlence

ilgisini çekmeye başlamıştır, Kısa sürede oradan
toplanan zenciler stüdyolara sokulmaya başlanmış,

kulaklan tırmalalan bu garip ve 'ilkel' müzik rady-

metalik seslerine karışmaya başlamıştır. Bu popüler
öncüsü olan Blues'un endüstri ile ilk tanışması,

surecinin başlangıcıdır
Hcyen zamanla bu zenci topluluğu, kendi orta sınıfını

ta, şehir yaşantısına entegre olan bir zenci kitlesi
. Bu kide, krsal kökenli Blues'u yeni tanışü$ kentin

ile 1tniden yorumlamaktaür. fthir pşaıınsnın hrz, ritsni,

sliliği, renkliliğ,i, karmaşası bu müziğe kanşmakta, batı
zenginlikleri ile karşılamakta ve ortayı yeni bir müzik

. Yeni müziğin adı Blues&Rhlthm'dir. Daha sonra-
* beıaz orta sınıf gençliğinin taklit edip (ne kadar iyi taklit
ııdii tartışılır) adına Rock'n Roll koyacağı müziktir bu.
ot ,rıllarla birlikte arnk Rock olank isimlendirilen bu müzik

H bir 1ukelme sürecine girmiştir. Amerika ve İngiltere'de

-ti[ yeni Rock gnıplan orta}a çıkmaktadır. Rock; sol-muhalif,

-ş 
taşın gençlik harekederinin de simgesi durumundadır;

-çyı de$ştirme iddiasında olan, politik bir muziktir. 70'lerse
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Alun Yıllan' denen yıllardır. Rock gıııplan çok geniş
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[k seninle görmüşük o kadını, Kurtuluş
durağrndaki çay bahçesine gittiğimiz gun.

Vşneağacının alnnda tek başına oturuyordu,
papatra desenli ba§ma elbisesiyle. Trenle, fne
duntan eve doğru geçerken üşne ağacını
gördüm, basma etekli kadını... Uç memur,
trende kadın hak}ında konuşuyordu. Kulak
kesilip anlaulanlan dinledim. fıaün, her il,indi
bu üşne ağacının alnna gelirmiş... Iiargalar
vişneleri yemesin diye kollannı açıp korkuluk
taklidi yaparmış.., Yanılmışlardı memur beyler.
Hem, nereden bileceklerdi ki o kadrnın ne

rapnğlnı? BiI tiyatro oyuncusu olduğunu;
gerçeği, gerçekte bulaırıayp; gerçeğ,i bende
yaratüğlnı nereden bi]eceklerdi?.. Her ikindi
beni çağırüğını, kollannı açıp beni beklediğini,
beni... Guneş, uftu ınrmala bElaync4 unnsna
keser kadının konuşmalan. Beni bekler,

sannsını... O gölgenin altında...

\" .a+-
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O da yerini, sanatta halann 1ukunü çekecek biı
akıma, gerçekçiliğe bınkacaktır.

1860'da doğan Çehov (18601904),

unayileşmesini Ban taranda tamamlamaya

çaipn, yoğun sansürun qgulandığı Çarlık

hareketinin bir parçası haline
getiımeyi aınaçladığrndan Çehov'un
oyunlannı da bu çerçevede
değerlendirir ve oynar. Toplııluk, ilk
başansını, Çehov'un Marn'oyunuyla
kazanır.

Çehoı Maru (1896) 'dan sonra üç
büluk oyun düa yazar: Vanla Dap
(1899), Uç rız Kardeş (1901), \işne
Büçesi (1903). Bu o)unlardaki ana .

eksen, değişn soşral sınıflann
hayadan, yaşnan ilişkiler ve

çelişkilerdir. Kabaca'olan'dır.
O1unlardaki ileri- geri, eski-yeni

bğaınındaki kurgularsa oüunlann
unsurlandırlar. Çehov'un inceliklerle kurulu şiirsel dünlası,

çevresindeki yaşamı derinden incelemesi ve bu yaşamın
oluşturduğu insanlan üakından tanımasıyla beslenir_. Çehov,
'sanatçının işi nıolan sorunlan göstermektir" der. Ozgurlük
duşüncesini ön planda rutan Çehoy'a göre düşüncelerini
açı}Jamaktan korkarı, 1apdığı toplumun gerçeklerine pbancı
unatçılardan olmarıak, insarılara tilatronun sihirli değneğiyle

çözünler bulmak demek değildir. Sanatçının, sorunlan

çözecek haar reçetesi yoknır. Sanaçı, izleyiciye verili bir hapt
sunmaz. Ç,ehov, yaşanılan çğn, insana imkanlar tanıdı$nı
göstermektedir. Ne eski düzeni yerer, ne de yenisini över.

Üzerinde yoğunlaşılması, kafa yorulması gereken sorunlan,
gerçekleri ipıet eder. Aynı zamanda unutulmamahdır ki
tilztronun pntacağı gerçek, gerçeği yorumlayan sanatçının
estetik kıldığı gerçektir. Sanatçı, sadece yorumlar, 1argıysa
sefrciye kalmıştır.

Biıüıci Kadın: Tam bu noktada, Vişne Bahçesi, Çehov'un en

başanlı oyunudur. O1unda, ilk sozler 1zplacak olanındır, sonsa

ıfüenmiş olanın. Her şey, o)unun başınü bitıniştir. Evet, Çehov
bir olalı anlatınaz; bir dımımu, olaru aıumsaff bize. Ey yaşa}anlaJ,

bu hayat sizsiniz; der. Çehov, V4ne Büçesi'nde unumıklanmrz
hatrrlatsnaya çalışır. Yoksa, Vişne Büçesi, sadece Vişne
Bahçesi'nin sahibi Andreyevna Ranevskap'nın kızı Aıla'yla

ffiffiffi
ffiffiffi

',_-*'.
Rusyxf nda, tiyatroda gerçekçiliğin

temsilcilerinden biri olacaktrr. Ibsen, zola, shaw
aynı dönem tipnosundaki diğer 1apı taşlandırlar. Çehov'u
çağdaşlan içinde panlulı kılan en önemli nokta ise Çehov'un
"olanın o1unu'nu 1azmuıdır. Ne kaba bir natııralistü Çehov,
ne de sıradan bir anlatıcı. Gerçeği çarpıünaktan kaçındtğı
gibi, kurduğuınuz ilişki biçimlerinin gerçeği çarpıtnğını
yuzümüze trajikoınik bir uslupla vurur. l 898'de Stanislavski

ve Dançenko arafindan kurulan Moskova Sanat Tilatrosu,
ilerici bir sanat tilatrosu oluşhırmalı ve tiyatrolu aydınlanma
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Trenin makasla aynlmış yoh sapnğını anlamışnm. Taın o an,

son görrişmemizi anımsadım. Kıırtuluş dunğındaii çay
büçesinde, vişne aPcının gölgesindeydik. Anlatacak çok şeyi
vardı. Vişneler 1uarlğndan aynlmala başlamşn ki gene,

konuşmanın çoktan tarafi olmuşom. Sanki, sdzcükler benim
ağzımdan çıkmıyordu. Ezberletilmiş bir kaç metin, hahzamm
boşluilanna gelip bana dokunuyordu 1apılıp ppılınadığı
bilinmeyen bir konuşmaıın içinde, olup olmadığr bilinmeyen
bir kaünın, sannsıyla yapdığı geç kalmş bir ikindide...

Birinct Ada,m: İısanlık tarihinde 1 800'ler başkaldın 1rllandır.
Ekonomi\ s§asal, soşzl bir çok alandaki değişikli}Jerle birlikte
insan pşmını yeni düşünce sistemleri yönlendirmeye
başlamşor. l9. 1y da kendi insarıını yaranr. Sanaf Devrimi yle

birlikte kapit,|isdeşme sürecinin doruğa çıknğı bu yllaıü,
1aşamın kurucu özneleri de üretim tanındaki değişikliklere
paralel olarak değişmektedir. Aristokrat sınıfin yerini
bu{walar; küçük çifıçilerin, k6lelerin yerini de ücredi işiler
a]maktadır. Yeni soşzl sınıIlar yeni sorunlan, ihtilaçlan ve

yeni pşm biçinüerini de benberlerinde getirirler. Yaşanılanın

ne olduğu bir nıakinanın çarkian gibi kanşıktır ve pşanılan,
yaşayanlardan daha hızlıdır. Coşkun, tuüulu anlanmlann dili

romantimıle hayau anlamanın olanğ kalmamrşur.



uzun zamandır ıaşadığr Paris'ten, evladık kızı
Varyı ve erkek kardeşi Gaev'in yagdı$ çifüğe
dönmesiyle gelişn olaylann anlaus degildir.

8lrlncl Ada,m: Zaten, bir olay da
gel\memektedir. Geciken trenle, geç kalmış

generaller, amiraller gelirdi. Şiındi ise, posta memuruyla isasyon
ınüdürünü biz çğrdığımız halde, onlar bile gelmeye heves|i

değil."

Blrtnci Adaın:Xatip Epihodov'un ağzından sdylersek; "Bu
sabah haıa alaz 1apmış, eki üç derece. Oysa, vişne ağaçlan

çiçeğe durmuştu. Bu iklime de akl erdiremiyorum. Haramu
da şaşırmış ne 1apacğnı." Ozü bu. Kimse için, hayaon
getirecekleri, mudak belirlenmişlikler içermiyor. Yok olanlaı
için de sulun başını tutacak, olanlar için de. Çünkü, tarihin
öznesi olacai, olanlarda ö4üven sonınu ıar. Celecğ kurmanın
sorumluluğunu alanlar, geçmişi boylesine içselleştirmeden

1ııklenmişken, onlar hangi geçmiş üzerine konuşabiliıler ki!
Tam anlamıyla kargaşa ve belinizlik pllan. Zaten o 1rllar değil
mi ki düa sonra Rula'da 1905 ve 19l 7 deırinılerini hazrlalaıı?
Umutsuzluk dulgıısunun orta yerinde filizlenen umut" taıih
sahnesine kendiliğinden düşmedi. Bütun bu kaçışmalar,

şiddedi bir çanşmap dönüştü. Geçip $den bahar, yavaş ya\aş

içine daralan oda yuzyıllık dolap, Fin'in ellerinden çıkaımadığl
eldivenleri, Dunpş'nın pudrası, Gaev'in şkerleri devinip
duran bir 1zşmda avunmak için 1aranlnış sğrnaklardılar
önce. Ne zaman ki bu sözcükler, eşyalal onlann ya§amrnı

boğmala balalacaktı; işte halat, o zaman, kimsenin birbirini
dinlemeden sürdürdüğıl konuşmalardan biri olınaktan

çıkacaku.

Biıincn Kadın: Ama hayat, hü kimsenin birbirini dinlemeden
sürdürdüğıi konuşmalardan biridir. Alimane cümleleriyle
yaşaııanlan eleştirip daima geleceği kurgulalan Trofimov, bu
yüzden senelerdh ğğrencidir. Ne daha fazla ne daha az; öğrenci,..

Firs bu yuzden bir ölüdür. Ona dair ne sohbeder 1apılınışn
halbuki. Hastaydı, hastaneye götürulmesi gerekiyordu. Herkes
birbirine: "Firs hasta. Ya, evel Hastaneye götürülmeü. Bugun...

bir yapma gelen Raneıskalalar'ı, babası bir

çifdikte köylü olank çalşmş tüccar Lopahin'in
anından itibaren, tüm ilişkiler bir kaçış oyununu

. lopüin'in, ısrarla, \4şne Büçesi'niı ipotek alunda
u, bir şeyler ppılmazu büçenin satılacğnı

na nğmen; çiftliktekiler, bu gerçek uzerine
bilinçli olank kaçmaktadır

Kadın: Ilk perdede, ölenlerden konuşulurken -belki
Lopahin'in vişne bahçesinin satılığa

gerektiğini sovlemesi, onun, bu haliyle geleceği
miğini göstermez mi? Lopahin için Vişne Büçesi ne

siıngesidiı, ne de $ne Büçesi'nin manevi bir anlamı
Raıevskalalar ise \tşne Bahçesi'nde geçirilen güzel

ınmattan, çocuklü anılannı anlatınaktan

li rvtapınazla,r. Onlaı, eskim§ olanı, geçın§i
ederler.

ohn bir sınıfla birlikte mekanlann anlamı da

ktedir. Çehov da Vişne Büçesi ismini seçerken bu
oldukça iyi kullanmş. Rusça'da üşne Bahçesi Szcügune
bir ınırgıı, onun anlamını "parayla ahnıp saulan şey"e

uş. lopüin ne diyordu; "Son derece bğük
dışnda dikiıate değer bir tarafi yok ki Vişne Bahçesi'nin

bir ürün veriyor o zaman da vişneleri ne ppacağrnızı
uz." Vişne Bahçesi, 1azlıkçılara kirala verilmeliydi;

aruk, aristokrasinin hiçbir kurtuluşu kalmamışn. Yann..." Çiftlik saold . Firs hasta Ev boplulmakta&r.
Firs huta" f,şyalar toplanır. Fin hasa Evde ununrlan
bir şey ıar mıdır acaba? Bütun kapılar kilidenir,

. anba hareket eder, Fin uğ tarafuki }apıdan girer.
Hastadır! Xapıya yaklEır, kapının tokmğnı tutaı:

"I(apalı... Gittiler,.. Beni unuttular.,. Nelse... Şunda
otııralım..." Vişne Büçesi'nin devrilen gölgeleri gibi

giderek erimekteydi. Bütun bunlarla birlikte,
'in başat sosyal sınıfin temsilcisi olmasına giden yolu {şVişne Büçesi'niı onun için de maneü bir değeri
gorüıüz. Qle ki, sölediği ve sürekli ezikliğini hissettigı

o, bir 'köylü'ydü ve onun babası bu çiftlikte çalşınışn
bu içsel örselenmişligıni ancak V\ne Bahçesi'nin sahibi

aşcağına inanmıştı. Vişne Bahçesi'ni satın aldığı

çğlığ hala kulaklanmda: "Ah! Bu gunleri babam bir
benimle guru dqaıü." Aslınü, tıpahiı, bu çağa, işte

b iadar ait ve pbancıydı. Ileri, bu haliyle süiplenmek, elde
ffi}" nıketsnekse; yuz pl önce 1apılmş bir kitaplıgın yüuncü

kutlayan, "Cansız bir eşa ama yine de bir kitaplık"" diyen

G*ı, neden eskiyi temsil etsin ki?! Buradan bakınca urih; bir
iıpştan çok, bir sürekliliği çağnştınyor. Bir doğrultudan çok,
E sarmalı can]andınyor gözümde.

Enci Kad:n: Bünın bunlan kaşın, Ranevskalalaı\n iüilatif
dibi olduklan söylenemez. Halau değiştiıecek ve sürükleyecek

olınl.r, yaşamrn gerçeği uzerine konuşanlardır. üşne Büçesi,
Iıçahin için, geleceği kurmanrn bir yoludur. Gerek Ranerskaya

;trek Gaev kaybolan konumlannın farkındaürlar. Değerler

ğigıektedir, yeni bir yaşam biçimi kunılmaktaür. Onlarsa,

ffih üşkaılıklann insanıürlar. Çifdik satp çıkanlmrşnr ama

imcısiayalaı evde parti verir, Hep birlikte vals yaparlar. Gerçi,

F* hiznetçi Fin'in dediğine göre "Eski balolara baronlar,

haıasından sozeden biri, diğer 1anü pilango
biletine umuı bağ,lalanlar. fonuşmalaı, boşlukıa
dğlıp fter; vişne büçesindeki insanlann
geleceğini doldurmazlar. Belki de bu yuzden,
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hcl Adam: Evet, \4şne Büçesi arnk, parayla i
Lp saılabilen bir eşadan ba}a bir şy değildi.

balta seslerinin aıasında biraz uzanır. "Hiç gucüm kalmadı."
der. Ölur. Mürebbiye Şarlotta, vaıhğı meçhul bir kukla...
"Nerelilm, kimim bilmiyorum. Annem kimdi? Babam kimdi?"
Epihedov, müemıneli nihilistçe ararken, intiharla anlamsız
atrettiği yaşaııu surdürmek arasında gidip gelen, boşlüa yüzen
bir aümdaıı başka nedir ki? Hizmetçi Dunyaş ve genç uşk
Yap, arada kalmş insanlaıdır. Bir mannazel gibi dawznan ve
öyle giyinen Dunyaş, Fransa'daki 'medeniyet'i görmuş Yaa...
Dunyaşa'ya "Insan ne olduğrınu bilmeli." der lopahin. lnpahin
kendini bilir. Bir mujiğin (Rus köylüsunun) oğludur. Belki
okuduğunu anlaıııaz ama zengindir. Bu bahçede, herkes, kendisi
için konuşur. Bir 1znda çifdiğin akıbetinden büseden biri,
diğer 1mda az önce içilmiş kötü bir puronun hesabını sorarı.

Bir 1anda haşhaş ekiminden kazandığr paradan ve inşaat



kimse birbirinin dediğiyle ilgilenmez.

Blrlnci Adaın: Herkes, bir an önce kendi
yönünü çizmek ister gibi. Birbirlerinin derdini,
sadece, birbirlerinin yanında ıaıolduklan için

ı

duyuyorlaı. Ruzgann sesini, komodin kapğnın gcırtısını,
üveyiğin çığlığını duyduklan gibi birdenbire, tesadüfen.

kimsenin, birbirini dinleıne niyeti yok Kimse ne konuştuğunu

, ne yapacğnı bilmiyor. Bu kalabalığın içinde, sesleri de
boğulup gidiyor. Gaev'in dediklerini hanrlıyorum: 'Vişne
Büçesi'nin saulmasından önce hepimiz derdi, tısah,
perişandık. Çok şükür her şey yoluna girdi. Ben de bankacı
olduın." Opaki, Vişne Büçesi'nin sanlacağını büyorlardı.
Peki, nasıl bu anca Lopahin'in 'Mşne Bahçesi'ni ben satın
aldım." demesiyle neşeye dönüşebiliyor? Sorunlann varhğr,

sorunlarla uğraşmaktan düa mı a$r ve huzursuz edici? \tşne
Bahçesi sanlıncap kadar, o sozcük "unldı'duyıluncala kadaı
neden her şey bu kadar 'belirsiz'di?! Kendilerini yeniden
üretmenin zorluğu, devinimsizlik, onlann hayattaki

dayanaklannı değiştirmelerine mi neden oldu? Ki, birden
Raneınkala ne yapacağıru biliı oldu! Paris'e dönecekti. Halbuki,
aşığıyla arası hiç de il değildi! Raneıskala'nın kıa Anyı
çiftlikten aynlırken yeni bir haptın heyecanıyla doluydu.
Varya, başka bir çifdikte hizmetçiliğe başlıyordu; çünkü, arnk
Mşne Bahçesi'nde hayat kalmamışn. O, bundan sonra bir
aristokrat kıa değildi; 1alnızca hizmetçi Varya'ydı. Lopüin'se
çifdiğe sahip olmuıın hazzı sönmeye 1uz nıtunca, 1alnızhğıyla
babaş ka]dı. Varya y'a eı,lenme halalleri de Varya'nın çiftlikten
gidişiyle... Vişne Bahçesi'nde derinden bir balta sesi 1ukselir.
Yanlaı sadece vişne ağa§lanıun_gövdeleri değildir, küf tutrnuş

bir iklimin solan ilişkileridir... Ozgurlüğü felaket sapn, bir
dolabın yüüncü yaşının kudandığr bir evde, bir nesne bile
olamadan ölen Firs dışında herkes, kenü rengini bulabilmek
için, yaşmın içine gitmektedir. Değişebilir ve değiştirebilir
olanın içine... Küfelerinde renklere kapı açan s6zcüklerle:
'Vişne Büçesi sanldı." Yeni olan yoksa bu mudur? Sözcüklerin

egemenliğ,i... Insanı belinizliRerden kopanp, yeni olana
sürükleyen, yeni nıısaklığımız... Bildiklerirnizi, gördüklerimizi,
en 1abancı, en içerden, en dışardan haliyle dillendiren...
Kalabalıklaştıkça bizi sessizleştiren...

Biı'inci Kadın: Belki de söz, dıınlalı anlama pbanuzda, dunlalı
bir bütün olmaktan çıkarank, kawamlara, kahplara ve basit
imgelere indirgiyor. Doğay düzenleme ve denedeme 'hedefine

boyle ilerüyoruz. Bir de, sanınm, birbirimü anlayamalacğmızı
duşündügumuz için, sözcükleri gereğinden çok kullanıyoruz.
C,erçi sen, \'işne Bahçesi sakinlerinin birbirlerini aılama derderi
ve çabalan olduğunu düşünmüyorsun ama sözcükleri
kullanmakla çeıremize kendimizi anlanna çabası içine giriyoruz.

Buna karşn, tüm duygulanmıa, duşüncelerimizi, bir sözcüğün

içine ukıştırma yolundaki herhangi bir şey, dululanmız
aracılıSyla kunca$mız iletişimi engeller, keser. 'Vişne Bahçesi

satıldı." sozcüklerine yuklenen anlam, dryulann toplam
anlamından, bu yüzden fazlaür. Nasıl ki, hepimizin önce

1urümeyi sonn yuzneyi ğgrenmesi, kültürel ve teknik bir kazaür;

çunkü, doğada, bu durumun teni geçerlidiı. Hepiıniz, prümeyi
öğrenmeden once yuzebiliriz; sözcüklerimizin, çevremizle
kurduğu ilişkiyi de 'denedeyen', 'süip olan', 'kazanan've

'}aybeden' bir ilişki olmaktan kurtarabiliriz. Uygarlığımızın,
doğala empoze ettiği düzen başka türlü olsaydı; mesela, karala
bğmlı bir uygarlık yerine daha dengeli bir su-kın uygarhğı

olsaydık, çeıremizdeki faıklılıklara dulaılılığımız da değişik
yollardan gelişebilirdi. Tabii, sözcüklerin rolü de buna uygun

olarak olupcaktı. Oysa ki, ulgarlığımuın sözcüklerinin
egemenliği altında denef mlerimizi sınırlandınyoruz. Daha az

görüyor, işitiyor, kokluyor, dokunuyor ve daha az tat ahyoruz.

Yaşma düa az dikkat ediyoruz. Yaşayp deneyebileceğimiz

sonsuz çeşidilikler içerisinden, gerçekten yaşabildiğimiz tek tük

şeyleri de hemen sozcüklerle kodlayp standaıtlaşınyoruz. Gerçi,

I,opahin , yeni ppmü daha az sözcüğe ihtilaç dulacak; çunkü,
onun kurduğu dunyada, kıultnalar, dqgıı ve anlamdan yokun
daha işlevsel sözcükler kullanılıyor. ...birsıfi rbirsıfi rsfi rbir...

Belki de, şirndi, 'Seni Seviyorum Çiftiiğ,i', bir bilgisayır ekranınğ
başka bir [,opüin'e sanlmışhr. Evet, bu haliyle dünp değişiyor;

sözcüklerin anlam dünlası değişmiyor. Zihinsel paradigma her
zaman en son degişen seydir. ğzdan çıkan her sözcük pan
demek olunca, konuşulaı söz de totaliterleşipr, buprup sahip

çıkıyor. 'Vişne Büçesi satıldı." sözcükleri, öteki sözleri dşlalıp
soylendiği anda, hiyenrşik bir ilişki 1aranyor. Bizzat konuşma

efemi, insanın iısana ve insanın doğaya hiümenigi
bir dızenin çok önemli bir parçası oluveriyor.
Işte bu 1uzden, konuşmalara bogrılan vişne

bahçesinde,'halhsıı',' aııboıwn'sozcukleri, göruş

birliği sağlamaktan çok, konuşmalı kesmek ve

sözü dewılmak için kullanılıyor. Konuşmadaki guç

ilişkisi; toplumsal sınıilaı, 1aşlar ve cinsler arasındaki aynmlara
da 1ansıyor. Böylece, konuşma eylemi, bütun bu ilişkilerdeki
egemen konumunu pekiştiriyor. Sömünılen, ezilen kişi, eşidik
sağlamayiı çalşırken, aynı ilişkiye öykünerek, ezenin sözlerini
kullanarak, onun pozisyonuna sahip olmala çalışarak şekil
bakımından ezenin yerine geçiyor. \te, Lopahin'in acizliği de
tam bu noktada başlryor.

Birlnci Ada,m: ı4fıyonııı. Sanınm, benim söylediğim yere

geldik. Insanı şaşırtan, tedirgin eden şey, o halde, sesilik...
Sessizlikte bugunü, geçmişi, gelecegi göruruz. Konuşmaka
'geçici bir ölümsuzlü' peşinde, boşu boşuna koşmaknr. 'Ben
ıanm" çğlığıdır. Uşk Firs'in dedi$ gibi: "...Köylüler

köylülüklerini, efendiler efendiliklerini bilirdi. Şimdi her şey
karmakanşk, hiçbir şl anlamak mümkun değil." Toplumsal
il§kilerimizi anlamak için, konuşmanın plnızca bir deneyim

biçimi olduğunu unutmamak gerekir. S6zcükler, denef mleri
arturmak içindir; birbirimizi onaylamak için değildir; yoksa...

Biriıci Kadın: Ha}Jıım. İşte, Ranevskalz'nın yaşlı hizmetçi
Firs'e dediği $bi: "fupa çeneni Fin." [susarlaı], Ve, son perdede
Firs'in konuşmasından önce Ranevskaya'nın

dediği gibi: "Gidelim." [$derler]...
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Koynakço: Anlon Çehov, Yışne Bahçesi; Aziz
Çalışlar, Tıyono Ansiklopedisi; Cezıni Koca, Vqne
Bahçesi'nde Yaşaynlar ve Olüler: Giindid Vassaf,

Cehenneme Ovg!: Oscar C. Brockell, Tiyorro
Ansiklopedisi; Ozdenir Nutku, Diııya liyatro
Tarihi; Server Tanilli, Uygarlık Tarihi

ceren kaşm
f451 g1 984@yahoo-com
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