
! a n ka ra 2L aıalık 2OO8 l
barbarlığa karşı ekososyalist forum

I istanbul 10 ocak 2OO9



ekososyalist forum iç ı

27 Mk 2 Şrb6/İ, 2ü)9 taİihb.i
a]rında Bl ei}Ya'nın Arİlazon
b6{g6ı,rdeki Bebm kentirr&,
Dğnta so6!ra| Forumu'na paralel
darak raglacak EkGcyalıst Forum
ile agkİanacak olan ikinci
.nanİfrstonun tastağ , ıı,,r€++aıııy
ikiıi§rıe hn fugı.rs'un da ı€ühmıylia
2o08 yhnın Nisan ay,da kabme
ahrıdı. Tasİa|ç katıhrno tİr islupb,
kamuoyuna agk bir abtbim
lısileiinde dürya çapnda ,orum,
ele§tiİi ıre Efıerİlere açbı.

Ekdoji rıobKifi de bu doğuıtuda

ocE,k 2oo9 |arihinde istanbuı'da
"Elo§os!6last Foru m" düzenleme
karan allndl r€ tğm kjşi rc
kvıumlafl Aıı/üara ve lstanbuı
Forumlara daretüildl,

HeI gi.ın binlerc€ insanın ödüğü,
mityonlarca c,,nhnln yok olduğu tir
düİy-ada wryoluz. rG,qital§f, dİ,w
ekonombİ sar@a do/all bir poliüka
ğzeİande şekillenryor. He( şqln
al/nlg saİrldlğ, bu dğn}6da irısanıar
ı,e doğa }oksullaş, İuan, İın6]B
pva§.lannda }{6;flanııa }Ğr l<atan

şiır(etb, bu }ok§ullaşma ı€ rok olı§
rE,ha§/na zengjnl€§,wI. l(atllğy*
B€,ıı<anlaloüAdağu I@ğ|i.ü
bQamlen€n si}asal ı/e ekonomik
ege'menlik wlrtjj/6/6fi, s@j 6aha
acıma§z r€ sert bi ıemilp l§l}o'.

n

7 8 ekifi 2oü7 tarihbrinde
arabnrf,a Nlarıün, Avtıstrabİa,
8€,cjl]a, Breziva, Danirrıarl€, Kbfl s,
kar§a, Yunanısta n, itava,'srıiçr e,
tJirteşik ı(ralllk vE ABD gU 13tarKı
üll€den birçok el(obiist parti ı€
}BI ekü. içnd€,| aktivbtin'Parb
Bulışınası' soııııoında Uıı§larar6|
Ekccyaııst Ağ,n kurult§ıJ dürı,aya
duyırrulmı§tu. Ağ ik., 2oüL ylhüf
Joel ıbrel re Michael Lğyy
t,,ranrldian llaıbıte tayınlarıan
eİcctaıist ıİıaniİğofl, reİeral§
abn ıre onu son yllarda taşanan
yeni derı€yimbrE zengjnwiren b$
,nanifes orıun hazrtanrııagrra
@landı-

L4 fqnmıız 2oo8 Pazarlf§i giınü
İ*anbul'da, 15 Temmuz 206 Salı
giıno Nılıara'&ve 17 Tefnmw
2oo8 per§embe gunğ ırer§ın'de
drnak üzerc (nlart§rna toplantEl
dt zalıled,i. lrer 0ç ilde de
tartşnalar, tasla ğrn genelı
üzer'rden (bir'nci manifesto
metniyüe kır6hm ah darak' E
y6frtefİ, tart§masıy|a beraber
ta§|6,ğ, ilş?.nn genel el€ştiril€,r ıre
ardlndan da somvt E!)f,ileri ipren
bir elGend€ gerçekJ€$irdi. BU
to8,lafitllann ardndan deİrenen
somut ekştiriıerin r,€ ör}eribrin }€r
ald,lgnğinuJağilecqffiğl.

Bu toplantbr ardl.dan Eİoloji
ıblektİfi. 4 Aralk 2oo8'de
eİGcyaıist rİıanfi ğo ankar a
atiib€kfi ib tart§rna re a}<taflmlara
det6m etti. rbmünist Manıfesto'dan
Et(Go6}ıaıist Manıİğoya ve
Avnıpa Soqlal Forumu
Denğiml€rinin aktanldğ çal§ma,
ılerıeyim pay|aşımı !e etkin bir
tart§rna ıdn zemini sağamlaştlrdl.

Daha sonra btı tart§mabn teorik ı/e
walik dllzeyde &rinle$irme ve
Fşanat ilir ttir düfıya den€yimlerin
toplurrısaılqtrnlma$ anacJyla 2L
Arahk 2oo8 taıihitl& ı,ıll,6,ra'ü, Lo

ğııİİılııln xıy',dfuy'a

Bu coğıaÜada ğııl|€ıı€.n !€,n ve
b6,rut @'zarlluannda, todumlann ıre
dosnın yaşmının hkpa, öneminin
olnndığn ı g;örfıpru L lrak'la
binleıc€ yllhk.rygafl <br
yağıta,lanıılan, miıronlarca iıısan
6löt rülüd!€n eneqi, su,tqrak
üzeriJıd€ *xillenen ğ,zall'/i;lar da
Er o l<,dar s€dlesyof, Kao,,tAlizmin
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Her gün durrya yok8ullarlnln
eofralarlndan çallnan hasat, taırım
tokol|orlnln l/€,şlarına akfi aktadr.
Dünyadaki 6avaş 6an8ylnin en
öngmll bllğş€nlerl olan tarlm V€ gda
şlrkgtl€rl tahakkümü v€ eşlt§lzllğ
dorlnloştlrm€ktğdlr, BlyotoknoIoJl
uygulamaları gonucunda tohumu
d€n€tlm alüna alan şlrketler,
mllyonlarca yllllk evrlm 3üreclni de
d€netlmlerl altlna ahyor.
Toplumların Ve doğan|n artlk V€ aük
halln€ gğlm€El pahağ|n6 E€llştlrllen
polltlkalar, dünya üzorlnd6 blnlerce
ln6anl toprak8lz, ğkm6kslz, mülksüz
bl16kmaKadlr,

}Gfka8ya V€ oİt8doğu başta o|mak
0zara anarll paylaşlm §avaşlarlnln
€k8€nln6 8okulan, bu 6avaşl

y Enlendiİ en şiülüeL ve deılü)enn
denüimi attlna gjren her coğIaİYa,
halklann birbirine duşman edi|diğ,
etnik temizıiklerin gercj|K€§me
teh|ike§ini b6,nndran, rı(q ve
muh af azaker Ialeplerin
}<ükınleştlÜ, ağrr saıvaş l(oşullafl nln
l<ol gezdiÜ, doğa tahribdrnln en uç
nokİalara v ar dr üdrg }(oşürıar
yaralryor,

}Gpltall§t 3ermaye blrlkimi, tarlm,
gda, enerjl, su başıa olmak uzere,
yaşam değerlerlnln kontrolünün
derinleşmeslne dayanlyor. Bu
zemlnler aynl zamanda halklam
birblrin€ düşman €dlldlği, emeğn Ve
doğanln değerslzleştlrlldlğ, atk ve
artlk hallne getirl|dlğ koşul|an da
yaralryol, Dünya bunun en acı
sonuçlarlnı lkllm değlşlkllği Ve
ku16kllk gorunlarlyla yaşlyor,

Bu kapltalişt dünyada yok§ullarln
ekmeğe, havaya, guya Ve toprağa
kavuşmasl, nltollkll bir oğltim ve

§€,glk lı6,kk ıdan Yarcflanmül,
}<endi gelffiklerini ı€ndileıinin
kurmasın,n o|anağ bulunmu}or. Bu
dürryada swun, İoprağn, havanın
özgğrleşmesinin, ı€ndi var|lklannt
yeniden ür üebilmelerinin l@şu llan
yok üılaor. Bu dünyada binlerce
yühk doğa velarih değerlerinin
yaşat lmas|nln, insanlann,
hğtvanlann Ezgİrrleşmesinin
olanaÜ yok, 8U dirİ}6da, "heİkese
irüiacr r(6,dar, herkesin y€teneğine
g§re" daen|tr|re yer yolc Ekmek, su,
ha€, hürriü€t sat lık. Bu kapitalist
dürİyada daha @k saıraş, daha çok
}€rJlam, daha cj.k giızyql daha
İ azla ğtotitf, tahakküm, sömürü
daha İazla l<Ar demekf.jr.

İ üİl1ty.' öo Aıv ılıı, t,ulaı

D(üıryayla bkli}<te Tüüiye'yl de
tahakkümü aıtna alan kür€Ffil
l<apttallzm ve llberal-muhafaıalĞr
siyaül relim, enerii, hana, su,
loprak, g)da varllklan üzeıinde
şekillenen paylaş|m savaşlarlnı da
keskinleştjrmekte. Bu varlrklafl bircr
kaynab ve mala dönüştürüp el
l<oyarak }<endi varhğrn soıdtren
*rmaye açlalndan yeni birikam
alanlan yaratmak gjdeıek daha
'fazla zor aygfu hayata geçlrmeye
bağı,

ABD'den yükselen krizlni atlaIa@k
çözümler dopnın ve emeÜn
yoksullaşma9ına dayanıyor,
slstemin sürdürü lemez hale geldig
noktada s€rmaye çlk|şünl yeni talep
yarctarak l€rlillÜnln devam,nl
üÜamak lçin tüm dünyayl yeni
8avaşlara ve ylk,ma çpkrnekte
buluyor, Dünyayl çöküşe
,ürükl€yocek polltlkalarlndan en
uİak blr la|ılz velmsyan l<aqltaıistler,
d0rıyanın geleceğnl gpzgpre göre
yok oluşa sürüklüyol 

^rt/j,sürdğrülebllk kalkınma yalanları da
yglrnlyol,

Önümüzdekl yirml yll lçlnd€ daha
fazla dallnleşecak gavaş politlkalar|
heplmlzln yaşamlannl alt ü§t
€d6cek nftellkte Ve çapladlL
Kuşatllm§ coğafya mlzda lgm
yok5ullaf, güç§üzlel ezllenler,
mağdurlaİ bir parça ekmsk, bir
bardak su, bk n€fs8 havadan
mahrum kalmaktadlrlar.

sanayi vygaAĞ, gE,Iıa€/ oEiçinle (€,n,

dopnın sınır|l olanahlan da yok
edly or, }<a9ılalıst' bğyü me',
'kalklnma' po|ıtakalarl su
varllklafi nln sonunu g,llrlyol.
Milyonlarca insan bir bardak su
bulamazl4en yine de su slk,nü§ınln
nedeni olarak. yo}çsullal g6§ierillyor.
suya ulaşmak teme' b|r hak
olmaktan 9klyor. Uluslararas|
sUlann den€timi, yönetiminden
baş|anarak tğm su VarlIklarl

şlrketlerin ltontrolü alına gjriyol,
suda öz€lleştirme wl,fjlüalan tüm
dünya 3u varllkla nnn g)l€nğnl
t€hlikeye sokuyor. Dünya Su Forumu
20o9 yılında bU ok§ende Türkiyo vo
Dürıya egemenl€ rinl blr araya
gstlrlyor,

1982 Anayasasl sonragnda
İ ürkiye' de hlz l<azanan özellqtirme
pouli}Glan 20oo' li yillarla blrli}\le
yani bir Eörünüm }16,zanmlşır. L982
Anaya§asl, kamu varllklarlnln
özelleştirılmeslnin hukuki
altyaplslna o|anak tanldı. Ancak
kamu Varllklarlnln özelleştirilmesine
yaslanar ak biiyüyen sermaye
biriklml tar|hsel snlrlarna dayanü.
Yonl blrlkim alanlar| lçin mevcut



.ı l ekososyalist forum açin çağn

siyasal yaplyı da içine alacak
topyekün değşimler, bo|geyi de
içine alacak bir dönüşüme eşiklik
edi},or.

Önümüzdeki yıllarda içinde
bulund uğu m uz coğrafyada
sermayenin yeni birikim alanlarınln
genetik, biyolojik çeşitlilik, su,
orman, toprak, glda, enerji, hava,
olduğu sermayenin yoğunlaştlğl
alanlardan da anlaşllmaKadlr.
sermaye, bu alanlarda hukuki
olarak tam bir serbestliğe kavuşma
ihtiyacı duymaKadIr. 2o0o'li yllara
kadar özelleştirmelerle, ülkeyi
borç|andıranlann borçlar|
kapatlmaya çallşılmıştır. 2ooo'li
ylllardan itibaren de doğa ve kültür
varllklannln satlşl bu borç
politikaslnl yönetmenin, sermaye
birikiminin yeni politik müdahaIe
alanldlr.

Savaş ve sömürüye dayalı bu politik
hat, içinden çlkllmaz sorunlarlnln

çözümünü toplumun sırtlna maliyet
o|arak ylklyor. Yaşamak hak
olmaktan çlklyor. Esnek üretim,
işçileştirme, mülksüzleştirme
süreçleri hlzlanıyor. Toplumsal
hizmetler piyasalaşlyor, her türlü
doğa varlığı metalaşlyor. 'Sosyal
devlet','işletmeci devlet'e dönüşüp,
devletin otoriter karakteri daha fazla
ön plana çlkarken, Türkiye
nüfusunun büyük çoğunluğu da
giderek yoksullaşlyor.

Bu yoksullaşma salt ekonomik bir
yoksullaşma değl. Üretimin dışına
itilen ya da düşük ücretle çahşmak
zorunda kalan kitleler siyasal
katılüm yollarlnı da yitiriyorlar. Dev|et
işletmeciye, vatandaş müşteriye
dönüştükçe, parlamenter
demokrasi Ve katlllm araçlarl
işıevsizleşiyor; temsili demokrasinin
meşruiyet zeminleri ylpranlyor.
lhracata dayah büyüme Ve piyasa
ekonomisi siyasal karar alma
süreçlerini merkezileştirdiği oranda
emeği de sıyasal katıhmln dlşlna
itiyor. cumhurbaşkanhğı ve 22
Temmuz 2oo7 genel seçimleri bu
çıplak gerçeği bir kez daha
göstermiştir. Toplumun büyük bir
kesimi için temsili demokrasi,
seçimler, oy kullanmanIn siyasal
kattllm aç§|ndan herhangi bır
kaçılığı buIunmamaktadlr.

ortadoğu coğrafyaslnln yeniden

şekillendirilmesinde AKP'nin temsil
ettaği islamcF muhafazakar siyasal
hatta Verilen yeni rol, böıgedeki
savaş ve sömürü üzerine kurulu
istikrar koşul|arlnl bozacak güçlerin

şu ya da bu şekilde kontrol altlna
allnmasl, marjinalıze edilmesi Ve
bastlnlmasıdlr. Bu politikalann

geliştiriImesi için, bir yandan
toplumsal banşı bozacak etnik, dini
temelli lrkçl hezeyanlan daha dlri
tutmak; diğer yandan sömürü ve
savaş karşltl siyasal Ve sosyal
hareketleri ise şu ya da bu şekilde
geriletme çabalan ortaya
çtkmaktadlr.

Mart 2009 yerel seçimlerine doğru,
savaş koşullarl altlnda yaşama
mücadelesi verenleri, teme| hak
mücadelelerini, siyasal Ve toplumsal
hareketi zor bir dönem
beklemektedir. AKP hükümeti eliyle
yürütü|en özelleştirme,
serbestleştirme politikalan her gün
daha büyük bir insan kitlesini
yoksullaştlnrken, doğa tahribatlnln
boyutlannı da derinleştirmektedir.

ıao Yapmah, ı{a.ıı Yıpm.ll?

Varhk koşulu atlk ve artık üretmeye
dayall mevcut sistem doğayı ve
emeğ özgürleştirecek bir yöneıim
sergileyemez. Bu nedenle
sermayenan toplumun ve doğanın
var olma zeminlerini yok etmesi
karş|slnda ilk elden söylenocek ş€y,
kapitalizme karşl mücadoleyi
yükseltme zorunluluğudur,

Verılecek mücadelenin kapitallzm
karşlt bir mücadele olduğunu kabul
ettiğimiz anda bu mücade|enin

son ylılarda hlzlnl arttlran kentsel
dönüşüm mantlğlnın arkasında da
bu gerçek vardlr. Bu gerçek aynl
zamanda temel haklarl budayan,
sağcl Ve liberal eğilimini dlşa
vurmuştur. Bu açıdan 1982
Anayasasl'nln manüki sonuçlarlna
kavuşturulmas| gerekmeKedir. Bu,
1980'Ii ylllarda Türkiye'nin devlet
polİtikasl olarak yöneldiği neoliberal
politikalann mant|ksal sonuçlarldır.
Bugün mevcut siyasa| Ve iKisadi
rejimden bir kopuşu değil, sermaye
birikimi açlslndan bir sürekliliği
temsiI edecek dönüşümler
yaşanmaktadır. içinden geçtiğimiz
günlerde yaşanan kriz tart§ma|arı
da bu açldan değerlendirilmelidir.

Ekososyalist Forum tam da bu
şartlarda düzenlenmektedir. Başta
tarlm, enerji, su, glda, toprak Ve
havanIn özelleştirilmesi, temel
hizmetlerin piyasaıaştlrmaslna karşl
bir mücadelenin yükseltilmesi
zorunluluğu bu süreçte Önümüzde
durmaktadlr.

a\ -7 lo|eldif bülte,y'say 3'ğn gkidir- ekoloii koıekdff ad|na sahibi ve sorumıu yazı işlefi müdürü: Emre BafuEy Mııar(

-r. 
inkllap sokak 26/4 klzılay/ankara, wtwv.€*oloiistler,ofg / ekok iikoleküfi@yahoo,com l€/f,f.ü| Io314 425 77 63 İal<gi L0312| 425 n 64lİ7 ı. yaylm tarihi: 19 arahk 2008 baslm yeri: mattek matbaa§. GMK Bulvarı 83i/23 rrıalıgpe- a.*a.a teleroı\: [0312|?2915 ğ2
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bildirğesi

İnsanhğın seçimi katmanıaİl hızla eİiyebiliİ, okyanusun
altlndaki ve sürekli donmuş topİak
tabakaslnda hapsolan metan serbest
kalabilif ve felaket boyutlarlna
dönüşecek biİ ik|im değişikliği
sürecini baş|atabili].

Önlem alınmazsa, küresel lslnma
insan, hawan ve bitki yaşam.nda
mahvedicı etkileİ gösteİecekti].
Toplam tahll ü]etimi ko.kunç
oıanlaıda düşecek, büyük ölçekli
kthklar baş göste]ecekti]. Bazl
bölgelerde yaşayan insanlar yükselen
okyanus seviyele.inden, diğeİleri
kuİakllktan doıayl göç etmek zorunda
kalacak, düzensiz, öngöİülmesi
imkanslz hava duıumları noımal ha|e
gelecektir, Hava, su, toprak klsa
zamanda zehirle dolacak, sıtma,
koleıa ye belki daha da ölümcül
hastalıklaİ biitün toplumıaİln en fakir
ve en ko]unmaslz insanlallnI ka§p
kavuİacal(tlİ-

Ekoloİik krizin etkisi, Asya, Afrika ve
Latin Ameİika'da yaşayan insanlar
taİaflndan özellikle ağl. şekilde
hissediliyor ve dünyanln he] yerinde
yerli halklar, özellikle savunmaslz bir
konumda. Çevre tah]ibatl ve iklim
değişikliği, zenginleİin fakirlere kaİşt
biİ çeşit saldl]ı eylemi olaİak da
yoİumlanabilir.

Doymak bilmez karlan arttlrma
gereksinimine bağll o|arak
yaşadığımlz ekolojık ylklm,
kapitalizmin kazayla o*aya çlklveİen
biİ yan etkisı değıldiİ: Bu özellik
sıstemin dna'slna kazlnmlş ve
refotmlarla gideİllemez. Kar yönelimli
üİetimin ufku dardır ve yatlrlm
kaİaİlaıln! klsa vadeli biİ yaklaşlmla
veriı, bu esnada çevıenin jağlığını ve
dengeslni uzun vadeli bir bakışla
dikkate almasl olanaksızdl]. slnlrslz
ekonomik büyüme, slnlrll ve kl]llgan
ekosistem|eıle bir arada var olamaz;
ama kapitallst ekonomik sistem

slnlılamayl aşmantn yolunu Dl

işte bu yüzden, doğasl gereği
olamayao kapitalist sistem, b
kaotik ve paİazitimsi ırüyüme
olarak o|uşan krizleri giderm(
faaliyetlerini düzen|emekten ]

acizdiİ, Qünkü bunu yapması i

süİekli bi]ikime sln|rlama get
gerekecektiİ ki, bu da "büyü 1

şiarlna göre işleyen bir sisten
kabul edilmesi olanakslz biı s

ı(apitalizm baskln sosyaI düzen ı

devam edeİse, önümüzdeki en ı)
seçenek dayanllmaz iklim koşull
sosyal krizlerin yoğUnlaşması rt
hakimiyetinin en barbarca blçin
olacaktlr. Empeİya|ist güçler dü!
giderek e]iyen vaİllklaİlnln sürel
kontrolünü ele geçirmek için
birbirleriyle ve (üresel Güney iıe
savaşlrken, paİlak bir gelecek
bekleyemeyiz.

En kötü olaslllkla, gezegendel
yaşamı sona eİebilir.

ı(apıtaıbt doğİşlm tıkütdıl
Atmosf eıdeki karbondioksıtin
pervasızca arttııılmaya devam €t
bağh olarak bizi bekleyen kür6e
lsınma felaketi de dahil olmak ıu
önümüzdeki ekolojik çöküşle bas
çlkmak için öneıilen stİateii|eİ
açlslndan slklnü çekmedlğİmiz
ortadad.ı. Ancak, bu st]atejile]in
çoğunun ortak noktasl, egem€n I

sistem olan kapitalizmin ta]aftııı
tutmalaıl ve bu sistemden
faydalananla] taİaf lndan
geliştiriımeleri.

Ekolojik kıizin sorum|usu o|an
küresel sistemin, bu kriz istol
yü]ütülen taİtlşmanln kıstasıa
belirlemesinde şaş|lacak biİ y
çünkü hem atmosferdeki kart
üIeten araçlar, hem de bllgi -l
aİaçlarl kapitalistleİln elinde.
sistdmin politikacıları, bürokrl
ekonomistle]i ve pİofesöİleri ı

ık katl biİ seçimle kaİşl
(ososya!izm ya barbatllk.

Aİtlk kapitalizmin, insanlığı ve doğayı
biı paİazit gibi sömüİen bu sistemin
baİbaİlığl konusunda başka kanıtlaıa
geİek yok. Kapitalizmi haİeket
halinde tutan tek güç, kara geçme ve
buna bağll olarak, sürekli büyüme
zo]unıuluğu. Kapitalizm büyük bir
savurganllkla ğeİeksiz ürünleİ
yaratryoİ, çevrenin slnlrll kaynaklaİlnl
boşa haİcıyoİ ve geriye sadece
zehiİler ve çevİeyi killeten ürünleİ
veİiyor. Kapitalist sistemde tek başarl
ötçüsü, günde, haftada, yllda ne kadaİ
daha fazla satş yaplldlğl. Daha faz|a
satlş yapllsln diye, doğrudan insan|ara
ve doğaya zaıan olan, etİafa hastallk
yaymadan üretilmesi olanakslz olan,
üretimleİi esnaslnda soluduğumuz
oksijeni üreten ormanlaıl mah\reden,
ekosistemleri yok eden, suyumuza,
havamİza ve topİağımıza sanayl
atlklaİantn kanalizasyonu muamelesi
yapılmaslna neden olan ü]ünıe],
büyük miktarlaıda ortaya dökülüyoı

Kapitlaizmin büyüme gereksinimi,
bireysel giİişimden, sistemin tümone
kadar, hea aşamada kaİşlmıza çlkıyo].
Şirketleİin doymak bilmez açlığını
bastlrmak için, emperyalist yayıllm
doğaya, ucuz emek güciine ve yeni
pazarlara el atlyor. Kapitalizmin,
doğuşundan beİi ekolojik tahİip gücü
yüksekti, ancak yaşadığımız
zamanlarda, dünyaya yönelik bu
tahripkar yaklaşlm daha da htzlandl.
Niceliksel değişim, aİtlk yerini
niteliksel dönüşüme blİakıyoa ve
dünyayl bi] ylkllma noktaslna,
felaketin eşiğine getiİiyoİ. Gideıek
daha fazla bilimsel aıaşüİma, hava
slcakhğlnda küçük aİtlşlann. dönüşü
olmayan ve zwanadan çlkacak
etkileIe yol açabileceğine işaİet
ediyoı - örneğin G]önland'daki buz
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ncak biı insan ikisini biıden devam
İtiremez; ya doğanln kendisi ya da
apitalizmin kaİ hlİsl. bunlardan biİini
ürketmek geİekeceKir ve tarih
olitika yapanlann çoğunun hangi
liafl terclh ettiğl konusunda fazla
ıpheye yer blrakmamaktadır. ku]ulu
uzenin ekolojik ylklml durduİabllme
apasitesinden şüphe etmemiz lçin
eı çeşit neden mevcut.

G€rçekten de, kozmetik düzeltmelerin
otesinde, son 35 yllln İefoİmlaİl
canavaİca bir yetersizlikten ötesi
olamamtştlr. oİada buİada, tekil
Mleşmeler meydana geldiyse de,
sistemin peİvaslzca genişleme ve
kaos içinde kaİ yapma düİtüsü,
bunlann olumıu etkisini de si|ip,
gffi]müştüİ.

Bu başaıısızlığı bir öİneklĞ gözle]
onİne seİebili]iz: 1997 ylllnda Kyoto
Pıotokolünün piyasaya çlkmaslna
rağmen, 21.yüzyllln ilk dört ylhnda,
küresel karbon emisyonlaıı 1990'laıın
iık on yllında, he. bir yll başna düşen
oİanlaıdan neİedeyse üç kat daha
fudaydı

xyoto iki fa]kh yöntemle iş
g6.me|dediİ: Emisyon|arda belll
azaıt.mlar| tutturabllmek için emİsyon
ticaıeti yapmayl sağlayan ' üst slnlı ve
ücaıet' (the cap and trade) slsteml lle
sanayileşmiş ulu5laİdakl sallnımlaİl
dengelemek lçin Güney yarlmkürede
geıçekleştirilen Temiz Gelişlm
ilekanizmalaıl (cDM) adlı proJeler. Bu
Pİoie|erin her biri, pazar
m€kanizmalaİına dayanllatak
geliştirllmiştiİ. Heİ şeyden önce,
atmosferdeki karbondioksit, küıesel
ı§nmayl yalatan çlkaİ gİuplarlnln
koİttİolü alfu ndakİ pazar
mekanizmalaİlnın kapsamlna giıen
bir meta olmuştur. Çevİeyl kiİletenleİ,
karbon emisvonlaıınl azaltmak

lebilecek emısyon kİe(
]ln|İl dahi voktur.

ulaşllan sonuçlarln doğrulanmasl ve
değeİlendirilmesi olanakslz
olduğundan, Kyoto düzeni
emisyonla]ın kont]ol aıttna allnmaslnt
olanakslz hale getiİmenin yanl slİa,
her çeşlt dolandtrlclhk ve kural
çiğneme giİişimi iÇin de zengin
olanaklar sağlamaktadlİ. wall st]eet
Journal bile, Mart 2oo7'de, emisyon
ticaretinin "baa büyük şirketler için
lyi biİ paİa kaynağt olacağlnl, ama bu
maskarallğln küıesel lsınmaya kaİşl
bh fayda sağlayabileceğine biİ an bile
lnanmamak gerektiğini" yazmçtı.

2oo7 ydlnda Bali'deki iklim
toplantlannda, ileıideki dönemde
daha büyük istismaİlara
niyetlenenleİe kapl iyice açlldl.
Bali'de, soİumluluk sahibi iklim
bllimcileİin önerdiği, ka]bon
oranlaİınln büyük oİanlaİda
düşüİülmesi (2o5o yıllna kadar %90)
hedefİne değinilmedi bile; idaıi
yetkiler Dünya Bankasına bağll
süreçleİe dev]edileİek, Küresel
Güney'İn halklarl, seİmayenin insarlna
teİk edildi ve karbon kirliliği yaratmak
daha da kolaylaştlrlldı.

insanlar olarak geleceğimizi
süldürmek, ya nlmlza sahip çıkmak
içln, kaçlnllmaz biı dönüşümden
geçmek zorundaylz. Burada artlk,
bütün klsmİ mücadeleleİ, kapitalizmin
varoluşuna karşl kapsamll bİİ
mücadelenin bir bileşenl haline
gelmektedlr. Bu daha kapsamll
mücadele sadece olumsuzlayaİak,
sadece anti-kapitalist biİ duruşla
yürütülemez. Bu mücadelenin, yeni bir
topıumun habeıcisi olmasl, bu yeni
toplumu kurması geİekiİ. Bu toplum.
ekososyalist bir toplum olacakt|İ.

gereksinimler ve ekolojik denge gibi
f inansal olmayan kıiterler üzerine
kuİulmuş biİ ekonomik politikadan
temelleniİ. Kapitalizmle çelişmeyen
"piyasa ekoloiisi" ve yeryüzünün doğa
vaıllklaıtnl ihmal eden " ve]imlilik
yanl|sl sosyalizm"e karşı eleştirllerl
birleştiİiİ. sosyalizmin İotaslnl vğ
amaclnl ekolojik ve demokratlk biı
çerçevede yeniden tanlmlar.

Bu amaçlar toplumun yatl]lm ve
üıetim hedef leıini kolektif ola]ak
be|irleyebiimesine ve üretlm
aıaçlarlnln kolektİf leştiİilmesine
olanak tanlyan demokratik planlamayl
gerektiri]. Yalnlzca üretimin ve karar
aIma süreç|eİinin kolektifleşmesi
sosyaI ve doğal sistemimizin devaml
ve dengesi için uzun dönemli
perspektifle] sunabiıiİ.

veıimlilik ve nicelikseI olandan
niteliksel olan ekonomik kıiterlere
geçiş: doğa, üİetim ve ekonomik
faaliyetleİin hedef leİi üzerine yenidğn
düşünmeyi geİektiİiİ. Ev idaresl,
çocuk baklml, çocuk ve yetişkin
eğitimi Ve sanat gibi üıetken olan ve
olmayan, yaratlcı temel insan
aktiviteleıi ekososyalist ekonominin
temel değeıleİi olacaktlr.

Temiz hava, su ve bereketli topİaklar
ve bunlaİ|n yanl slİa doğal gıdaya ve
yenilenebili], kİrletmeyen enerji
kaynaklarlna dünya çaplnda eİişim
ekososyalizm taraf lndan savunulan en
temel doğa ve insan haklaİıdlİ.

sisteme karsl- toolumsal

"Despotik" (
politikala]ln

n uzak kolektif
ulma sürecleri

yeıel, bolges€
düzevleıin he

LllIrtsli
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açlğa çlktığ bir takım maddi
pratiklerin özgüılüklerini de ortaya
koymak gerekir, Yoksa tek başlna
kapitalizm karş,tllğlnl anlamanln
o|anağı kalmayacaktır. Bu zorunluluk
sermayenin açığa çıkma biçimleriyle
ideolojik, teorik Ve pratik
hesaplaşmayl da zorunlu kllar. Bu
hesaplaşma emek mücadelesinin
görünümlerinde cisimleşmeKedir,
Ekososyalist Forum bu zeminlerin
yaratllmas|na bir katk| niyetiyle
örgütlenmektedir.

Kapitalizmin klrda Ve kentte yaraüğl
tahribat|n sonuçlan geniş halk
kesımlerini etkilemektedir. Ancak bu
tahribat karşlslnda naSll bir politik
yönelamle, nasll bir örgütlenme
anlaylşl ile nasll bir dünya
istediğmizi ortaya koymak
gerekmektedir.

Ekolojist mücadelenin siyasaI
öznelerİ olarak ortaya çlkmaya
başlayan kır Ve kent yoksullan,
kadlnlar, işçiler, işsizler,
mülksüzleşmeye başlayan çiftçiler Ve
köylülerin ortak bir mücadele
zemininde nasll örgütleneceği
sorunu önümüzde durmaktadlr, Hef
şeyden önce klr Ve kent
emekçi|erinin kolektif mücadele
birllğini sağama görevi, emeğin
ekoloji mücadelesini yükseltme, çok
özne|i bir kamusal alan yaratma, bu
§iyasal özne|erin blrbirine baklşlmlı
bir tarzda örgütlenmesi sorumluluğu
ve gereklllıği önümüzde durmaktadlİ.

slya8al iktidarlarln politikalarl,
dünyadaki Ve Türkiye'deki genel
siyasal durum, tüketim toplumunun
alşkanhklan, modern değer yarg|lan
ve hatta toplumsalln kuruluş
blçimine kadar genişleyecek bir

Bu açıdan ekolojist sosyalist
mücadele, emek eksenli, özyönetim
anlaylşlna dayanan, toplumsal
adalet ve eşitlik Vurgusunu ön plana
ç|kartan, kapitalizm karşıtl siyasal
hattl bütünlüklü bir tarzda
örgütlemeyi başarmahdlr.

Ekolojist - sosyalist mücadele
önümüzdeki dönemde kendi
toplumsal pratiklerini açlğa
çlkartmak açlslndan emek
hareketinIn içinde ideolojik
tahk|mat yapma, bu mücadeleyl
toplum§al dinamiklgriyle
buluşturma sorumluluğunu
üstlenmek zorundadlr. EkGosyali§t
bir mücadele bu zeminden
yükselecektir,

Ekolojlk krlzin mağdurlarl olarak ön
plana çlkan kitleıere yüzünü
dönebil6cek, bu kitlelerle llişki
kurabilecek bir dilİn yaratllma§l llk
elden üzerine düşünmemlz gereken
§orun alanldlr, politik dilin,

uzmanlaşma§ı, teknikleşmesinden
kurtulmak gerekmektedir. Ancak
bunu gerçekleştirirken de bir tür
ekonomizme bulanmlş bir politik dili
de yenıden üretme tehlikesinden
kurtulmak geİekmektedir.

Bunun için toplumsal mücadelenin
kadln|ann, emeğln Ve doğanIn
özgür|eşmesi mücadelesi olduğunu
|sİarla Vurgulamak gerekir. Bu
özgürleşmenIn sadece toplum§al
bölüşüm iİişkılerınde kurulacak blr
eşitlık temelinde değl, toplumun
kendi geleceği hakklnda karar
verebılmesİne olanak tanlyan
özyönetim tarzlarlnln
örgütlenme§lyle mümkün o|acağlnl
göstermemiz geİekmektedir.
Toplumun neyi, nasıl, ne kadaı
kimin için Ve hangi tarzda üretmesi
ve tüketmesi gerektlğini §orgulamak
bu açldan oldukça önemlidir.

Kapitalizmin ylklcıılğlnln, miııtarlst,
muhafazaker ve liberal larzlarda
yenlden hortlat|ldığl, kalklnmacı,
sivil toplumcu, yönetişimci baklş
açllarlnln ele geçlrdiği kamu
anlaylşlnln alt üst edilmesi içln çok
öznell bir kamusal alan ve
özyönetlm deneyimlerine kapl
aralamaslnı umut ettlğimiz
Ekoso§yaIist Forum'bütün
mümkünleİin klylslnda"
olduğumuzu açlğa çlkartacak bir
çoğulculuktan beslenmektedir,
Ekososyall§t Forum enterna§yonal
deneyimlerln izleğ:ınde 

" 
2!. yüzyüda

nasll yaşamah' sorusuna yanlt
alayaca(Il, Biz dünyayl Ve TÜrklye'yi
yaşanlr kllma mücadel€gi içln biİ
araya gellyoruz, sorularlmlz| ve
mücadelemlzi ortak'aştlrmak içln
§izlarl Ekoso§ya llst Forum'da
buluşmaya davğt ediyoruz,

hatta geniş bir problemler zinciri
karşlslnda. ekolojik krizi kapitalizm
karşltı bir mücadele ile aşma ufku,
politik zeminlerİni yaratma
konusunda slklnfi lar yaşmaktadIr.

Bu açıdan bİr dolu sorun yumağ| i|e
karş| karŞlya kaldĞlmlz bir çağda,
yoksullaştlrma Ve yağmaya dayah
egemen politikalar, toplumun geniş
bir kesimini ç|rllçlplak
blrakmaktadlr. Her türıü güVence,
dayanlşma, yardlmIaşma Ve siyasal
alana katlma olanağlnı yitirmiş bu
top|um kesimleri aynl zamanda
yaşama haklannl da
yitirmektedir|er. Yaşama hakkl
bugün bir direnme hakk|na
dönüşmeye başlamlşİr.
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