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KAPĠTALĠZM KISKACINDA: Doğa-Toplum-Teknoloji 

  

  

―Futbolu oyun olarak severiz, 

ancak bugün kullanılış şekliyle sevmemiz 

kendi kalemize gol atmak anlamındadır.” 

(Metin Kurt) 

  

            

 

―Sahada sağ açık‖ oynayan Metin Kurt, 5. Karaburun Bilim Kongresi‘ne katılıp endüstriyel futbola karĢı 

―mücadelede sol açık‖ olarak neler yapılması gerektiğini anlatmıĢtı bizlere. Burukluğumuzla birlikte, bu yılda 

Karaburun‘da, sahada nerde oynarsak oynayalım mücadelede sol açıkta olduğumuzu yeniden göstermek için bir aradayız. 

 

Kapitalizm son yıllarda gerçekleĢtirdiği teknolojik ataklarla hem insanlığı hem de doğayı yeni ve de acımasız bir 

vahĢilikle sarıp sarmalamaya devam ediyor. Teknolojinin nimetleri önümüze sunulurken doğanın ve insanın tahribatı 

önemsiz ve önlenebilir durumlar olarak gösteriliyor. Günümüzde derinlemesine ve bazı durumlarda geri dönülmezin 

ötesine doğru giden-değiĢen doğa-toplum-teknoloji iliĢkisini kapitalizmin kendi gerçek ve vahĢi doğası üzerinden 

açıklama giriĢimi önemlidir. 

 

Bizler Ģu an dayatılanın karĢıtını yarın sokaklarda yaratabilecek olan hayallerimizi büyütmek için bugünden 

buluĢuyoruz. 

 



TeĢekkürler...  
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 Yedi yıldır desteğini esirgemeyen Karaburun halkına, 

 Karaburun Belediyesi, Mordoğan Belediyesi, Karaburun Halk Eğitim Merkezi ve Karaburun Kent Konseyi 

çalıĢanlarına, 

 Karaburun Belediye BaĢkanı H. Serdar Yasa‘ya ve Mordoğan Belediye BaĢkanı Ahmet Çakır‘a, 

 KESK Yürütme Kurulu‘na ve YK üyesi Ali Kılıç‘a, 

 Eğitim Sen Genel Merkezi‘ne, 

 Eğitim Sen Ġzmir 3 No‘lu ġube‘ye ve sendikamız çalıĢanı Yasemin Yasa‘ya, 

 TMMOB Ġzmir Ġl Koordinasyon Kurulu‘na, 

 Katkılarından dolayı Berhan Soner, Zehra Cerrahoğlu Zıraman, BarıĢ Yıldırım ve Ethem Özgüven‘e, 

 Kongremizin Hakem Kurulu üyelerine ve davetimizi kabul edip gerek oturum baĢkanlığı gerekse konuĢma yapan 

değerli hocalarımıza ve dostlarımıza, 

 Film gösterimleri ve sergilerle kongremizi zenginleĢtiren sanatçı arkadaĢlarımıza,   

 Kongrede bildiri sunanlara ve tartıĢmalara katkıda bulunan tüm katılımcılara… 

 
 



Düzenleme Kurulu  
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Ahmet HaĢim KÖSE 

Prof. Dr., AÜ SBF 

 

Aydın ARI 

AraĢ.Gör., DEÜ ĠĠBF 

 

Aydın GELMEZ 

Öğr.Gör., Dicle Üni. Felsefe 

 

Doğan Emrah ZIRAMAN 

Doktora Öğrencisi, MSGSÜ Sosyoloji 

 

Emel YUVAYAPAN 

AraĢ.Gör., DEÜ GSF 

 

Erkin BAġER 

AraĢ.Gör.Dr., DEÜ ĠĠBF 

 

 

 

 

 

Ferda DÖNMEZ ATBAġI 

Yrd.Doç.Dr., Ankara Üni. SBF 

 

M. Meryem KURTULMUġ 

Öğr.Gör.Dr., Marmara Üni. ĠĠBF 

 

Mustafa ÖZĠġ 

AraĢ.Gör., Gazi Üni. ĠĠBF 

 

Nihat KOÇYĠĞĠT 

Öğr.Gör., Ġzmir Üni. YDYO 

 

Suzan ORHAN 

Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üni. GSF 

 

Tansel GÜÇLÜ 

Doktora Öğrencisi, Missouri Üni. Ġktisat 

 

Zuhal OKUYAN 

Prof. Dr. 

 

 



Hakem Kurulu 
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Adnan GümüĢ, Prof. Dr., Çukurova Üni. 

 

Ahmet Öncü, Prof. Dr., Sabancı Üni. 

 

Ahmet HaĢim Köse, Prof. Dr., Ankara Üni. 

 

Aslı Davas, Uzman Hekim, Ege Üni. 

 

Atilla Göktürk, Prof. Dr., DEÜ 

 

Beyza Üstün, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üni. 

 

Emel Yuvayapan, AraĢ. Gör., DEÜ 

 

Ersin Vedat Elgür, Öğr. Gör., Dicle Üni. 

 

Fuat Ercan, Prof. Dr., Marmara Üni. 

 

Gülseren Adaklı, Doç. Dr., Ankara Üni. 

 

Ġsmet Akça, Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üni. 

 

Mehmet Türkay, Prof. Dr., Marmara Üni. 

 

 

 

Mustafa ÖziĢ, Dr., Gazi Üni. 

 

Nida Kamil Özbolat, Uzman, JRC, Sevilla 

 

Nurcan Özkaplan, Prof. Dr., Ġstanbul Üni. 

 

Oğuz Oyan, Prof. Dr. 

 

Ömer Selvi, Dr., JRC, Ispra 

 

Serdal Bahçe, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üni. 

 

Sevilay Çelenk, Doç. Dr., Ankara Üni. 

 

Tanıl Bora, yazar, Birikim Dergisi 

 

Ümit Akıncı, Dr., DEÜ 

 

YaĢar Uysal, Prof. Dr., DEÜ 

 

Yücel Çağlar, Doç. Dr. 

 

Zuhal Okuyan, Prof. Dr. 
 

 

 



Destekleyen KuruluĢlar  
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 

 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

 

Karaburun Belediyesi 

 

Mordoğan Belediyesi 

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Merkez 

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Ġzmir 3 No'lu ġube 

 

DĠSK / Genel-ĠĢ Sendikası  

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ġzmir Ġl Koordinasyon Kurulu 

 

Karaburun Kent Konseyi 

 

 



Kongre Programı  
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SALON BĠLGĠLERĠ 

 

Karaburun (5-7-8 Eylül 2012) 

A Salonu - Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu 

B Salonu - Karaburun Halk Eğitim Merkezi 

C Salonu - Karaburun Belediyesi Küçük Salon 

 

Mordoğan (6-9 Eylül 2012) 

A, B ve C Salonları - Mordoğan Belediye Binası 
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Kongre Programı 

5 Eylül ÇarĢamba (Karaburun) 
 

10.30 Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi) 

Oturum BaĢkanı: Zuhal Okuyan 

* Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, ġeyma ġengür ve Ümit Erdem – 

Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler 

* Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun – Karaburun Yarımadası Doğal 

Defne (Laurus Nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi 

* N. Ozan Veryeri ve Cem Orkun Kıraç – Karaburun/Arslan Burnu, Mimoza Koyu‘nda 2010 

yılında ĠnĢası Planlanan Karaburun Vapur Ġskelesi Çevre ( doğa ve insan) Etkilerinin 

Ġrdelenmesi 

 

14.00 Forum: Karaburun Yarımadası‟nın Sorunları (Nergis Çay Bahçesi) 

Oturum BaĢkanı: Dinçer Mete 

Katılımcılar: 

Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa 

Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır 

Yarımada halkı, dernekleri, sivil toplum platformu, kent konseyi, muhtarlıklar 

Milletvekilleri 
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6 Eylül PerĢembe (Mordoğan) 
 

10.00 A1 Oturumu: Sokağın Bilgisi: Doğa Ġçin Mücadele 

Oturum BaĢkanı: Beyza Üstün 

* Ömür Kurt – Ekmeğini ve Doğayı Savunmak: HES KarĢıtı Mücadeleler 

* Özlem Saadet IĢıl – Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES KarĢıtı Mücadeleler 

* Çağrı Eryılmaz – Toplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES KarĢıtı Yerel 

Hareketler 

* Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir, Arca Atay, Merthan Özcan ve Özgül 

Yahyaoğlu – ġirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel Boyutları: Rio+20, 

ġirket Çevreciliğine Direnmek 

* Esin Candan ve Füsun Kökalan Çımrın – Bergama‘da Siyanürlü Altın Madenciliği ve 

Sonrası 

* YaĢar Aydın – Bir Köylü Hareketi Olarak HES KarĢıtı Mücadele 

 

 B1 Oturumu: Teknoloji – Beden - Cinsiyet 

Oturum BaĢkanı: Gülçin Yörük 

* AyĢe Gökkan – Ġktidar, Teknoloji, Cinsiyet 

* Sevgi Doğan – Kapitalizmin Kıskacında AĢk 

 

14.00 ―Müge Tuzcuoğlu‖ Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Teknoloji 

   (A Salonu) 

Oturum BaĢkanı: Cem Terzi 

* Beyza Üstün – Kapitalizmin Kıskacında Doğa ve YaĢam 

* Fuat Ercan – Doğanın Artan Yıkımı: Niye ġimdi? Nasıl Bir Kamu? Nasıl Bir Sermaye? Ne 

Yapmalı? 

* Arif Ali Cangı – Ekolojik Yıkımın Önlenmesinin Etkili Yolları 
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16.00 A2 Oturumu: Marxizm ve … 

Oturum BaĢkanı: Ferda Dönmez AtbaĢı 

* Hüsamettin Çetinkaya – Paradokslarla DüĢünmek 

* Münevver Çelik ve Sinem Özer – Etik-Politik Bir KuruluĢ Olarak Komünizm: Marx ve 

Spinoza 

 

   B2 Oturumu: Doğa, Enerji ve Politika 

Oturum BaĢkanı: Mustafa Eberliköse 

* Mehmet Yusufoğlu – Enerji Yatırımları, HES‘ler ve Enerji Verimliliği 

* Alp Yücel Kaya – Piyasanın ―Görünmez Eli‖: Enerji Piyasası Kurulunun Acele KamulaĢtırma 

Kararları (2004-2012) 

* Erhan Ġçöz ve Z. Vezan Karabulut – Termik Santraller ve Çevre 

* Mehmet Kartal – Hidroelektrik Santraller (HES‘ler) ve Türkiye‘nin Geleceği 

* Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz – Ilısu HES‘e Alternatif Olarak YoğunlaĢtırıcılı GüneĢ 

Enerji Santralleri 

 

7 Eylül Cuma (Karaburun) 
 

10.00 A3 Oturumu: Tahribatın Doğası 

Oturum BaĢkanı: Nihat Koçyiğit 

* Mahmut Kemal Korucu ve Bora Erdağı – Evsel Katı Atıkların Nihai Bertarafı Ġçin Yer 

Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Analizi Uygulamalarının Bir EleĢtirisi 

* Ebru Arıcan – BeyĢehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri 

* Murat TürkeĢ ve Pınar Bilir – KüreselleĢme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında 

Ġklim DeğiĢikliğiyle SavaĢım, Toplumsal Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve 

Ġklim Etiği 

* Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya ve Songül Sallan Gül – Toplumsal Cinsiyetin ve Çevre 

Eğitiminin Ġlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Çevre Sorunlarına 

Çözüm ArayıĢları 
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* Onur Gülbudak – ―Hamsi Dosen‘t Think Because Knows Everything‖: Hem Kifayetli Hem 

de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı Olarak Hamsi 

* Muharrem GüneĢ, Murat Tek ve Eylem Beyazıt – ―Amik Gölü‘ne Teyyare Kondu‖: Doğa–

Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine Tanıklık 

 

B3 Oturumu: Yeni Üretim ĠliĢkileri ve Esnek ÇalıĢma 

Oturum BaĢkanı: Nilgün Erdem 

Çerçeve SunuĢ: Utku Balaban – Yeni Üretim ĠliĢkilerinde Sermayenin ve Emeğin 

DönüĢümü 

* Arif KoĢar – Esnek ÇalıĢma: Bir Determinizm Hikâyesi 

* Nial Tekin – Emek Süreçlerinin Esnekliği ve Mobil ĠletiĢim Teknolojileriyle DerinleĢen 

Sömürü Biçimi Olarak ĠĢ Uzantısı 

* Ġbrahim Sarıkaya – Esnek ÇalıĢma Rejiminde ĠĢ Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası 

TaĢeron Ocaklar Örneği 

* Eser Sandıkcı – GeliĢen Teknoloji ve Artan Sömürü KarĢısında Emek Eksenli Bir ÇalıĢma 

Psikolojisi Mümkün mü? 

 

―Osman ĠĢçi‖ Oturumu: Hacettepeli Eğitim Sen‟lilerin Hayalinden Gerçeğe: 

 Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek (C Salonu) 

Oturum BaĢkanı: HaĢim Karaman 

* Hakan Mıhçı – 1995‘den Günümüze Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Elemanlarının 

Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi 

* Sibel Özbudun – Kadın Akademisyenler: ―Bir BaĢarı Öyküsü‖ mü? 

* Sedat Yağcıoğlu – Kampüslerin Renkleri Nerede: Siyah – Beyaz Heteroseksist Kampüslerden 

Rengârenk LGBT Dostu Kampüslere Doğru Tespitler ve Öneriler 

* BarıĢ Mutluay – 1990‘lar Türkiye‘sinde Sol-Öğrenci Hareketlerinin Arkaplanı : ‘96 Öğrenci 

Koordinasyonları ve ‗Yeni Sol‘ Ġzleri 

* Selda TaĢdemir AfĢar – Akademisyenlerin ÇalıĢma YaĢam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi 

Üzerinden Okumak 
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13.30 A4 Oturumu: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri 

Oturum BaĢkanı: M. Meryem KurtulmuĢ 

* Melda Yaman Öztürk – Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsel ĠĢbölümü: Tarihsel ve 

Kavramsal Bir Çözümleme 

* Özgün Akduran – Kapitalizm ve Ataerkillik ĠliĢkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa 

* Esin Candan ve Semiha Özalp Günal – Tarımda Kadın Emeği 

* Aslı Davas – ÇalıĢan Kadınların BakıĢ Açısından Sağlık Sektöründe YaĢananlar 

* Meltem Çiçeklioğlu – Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlığına Etkisi 

* Nuray ErgüneĢ – Sosyal Politikada DönüĢümün Etkilerini Biz Kadınlar Nasıl YaĢıyoruz? 

* Nurcan Özkaplan – Ev Teknolojisi ve Kadın ĠĢ Yükü 

* Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut – ĠnĢaat Mühendisliğinde Kadın ÇalıĢanların 

Durumu Üzerine Bazı Gözlemler 

 

B4 Oturumu: Yeni Üretim Süreçleri / Teknolojileri 

Oturum BaĢkanı: Mehmet Türkay 

* Zerrin Arslan – Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe 

Emek Süreçleri 

* Z. Ebru Aksoy, Sevinç AteĢ, Ali Gökmen ve Evren Yılmaz Tekin – SıkıĢtırılmıĢ Toprak 

Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme 

* Esra Oğuz – Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi 

* Utku Zırığ – ÇeĢmelerden Plastik ġiĢelere Ġçme Suyu: ―Teknolojik Ġlerleme‖ mi, ―Metabolik 

Yarılma‖ mı? 
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C4 Oturumu: Gölgeden Çizgiye Mizah ve EleĢtiri 

Oturum BaĢkanı: Doğan Emrah Zıraman 

Çerçeve SunuĢ: Ahmet Sipahioğlu – Büyüklerimize Atılan Çelmeler 

* Hüseyin ÖntaĢ – Kitle ĠletiĢim Araçları Teknolojisindeki DeğiĢimin Toplumsal Yapıya 

Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler ve ġarkılar 

* Peri Efe ve Ahmet AkĢit – Karagöz/Karagiozis Örneğinde UluslaĢma Sürecinde Sisteme 

Dâhil Olma ve Olmama 

 

16.00 B5 Oturumu: Ġnsan, Doğa ve Felsefe 

Oturum BaĢkanı: Ersin Vedat Elgür 

* Deniz Zengin, Duygu Akdoğanbulut, Mehmet Çelik, Bora Sarıca, Serhat Ertuğrul – 

Homo Sapiens‘in Doğa Algısı 

* Selçuk Artut – Veri ile NesneselleĢen Gerçeklik: Teknoloji Meta-Realite ve Materyalite 

Arasındaki Pusula 

* Göksun Yazıcı – Ortak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun BakıĢ 

Açısından) Dünya 

* Ġvan Ergiç – Toplumda Sosyal-Darwinizm ve Piyasa Toplumunda VaroluĢ Mücadelesi 

 

C5 Oturumu: Kapitalizmin Bilim-Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü ve 

 Kapitalist Üretimin ÖrgütleniĢi 

Oturum BaĢkanı: Hacer Ansal 

Çerçeve SunuĢ: Hacer Ansal - Bilim ve Teknolojide Kapitalizmin Tahakkümü ve 

Tahakkümsüzlüğün KoĢulları 

* Emek Göksu DurmuĢoğlu – Kapitalizmin Bilim ve Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü; Bir 

Örnek Nanoteknoloji 

* Erhan Esen – Üretimin ÖrgütleniĢinin Dünü, Bugünü ve Yarını 

* Cemre Can AĢlamacı – Üretimin Örgütlenmesinde Psikoloji Disiplininin Rolü: Endüstri ve 

Örgüt Psikolojisi 
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18.00 A6 Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Afet ve Toplum: Van Örneği 

Oturum BaĢkanı: Zuhal Okuyan 

* Gündüz Akagündüz – 7,2 72. Gün Van (görsel sunum) 

* Handan Tunç – Van Depremine Ulusal Medya YaklaĢımının Sosyal Sorumluluk Bağlamında 

Analizi 

* Aysel Tekerek – Depremden Çok Önce Sarsılan Van 

* Selahattin Parıltı – Depremde Öğretmen Olmak 

* Zeynep BeĢpınar Karaoğlu – Kadınların Depremi: Depremler Vanlı Kadınların YaĢamlarını 

Nasıl Etkiledi? 

 

8 Eylül Cumartesi (Karaburun) 
 

10.00 A7 Oturumu: Marxizmde Teknoloji TartıĢmaları 

Oturum BaĢkanı: Ahmet HaĢim Köse 

* Fevzi Özlüer ve Ilgın Özkaya – Teknodeterminizmin Ekoloji Politiği 

* Engin Karabudak ve Erol Yıldırım – Teknolojinin Diyalektiği: Günümüz Teknolojisinin 

Marksist BakıĢ Açısından Analizi 

* Demir Küçükaydın – Marksizm‘e Ġlerlemecilik ve Tekniği Tarafsız Görme EleĢtirilerinin 

EleĢtirisi 

* Mehmet YetiĢ – Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm: Sınıf, Teknoloji ve Hegemonya 

 

B7 Oturumu: DeğiĢen ve DeğiĢtiren Sanat 

Oturum BaĢkanı: Ufuk TambaĢ 

Çerçeve SunuĢ: Eren Buğlalılar – Sanatta Anlamın Gerçek Yaratıcıları: Halk Kitleleri 

* Eda Aslı ġeran – Yasama Tiyatrosu: ―Mutlu Olmak Ġçin Cesaretli Olun!‖ 

* Burak Bakır – Günümüzde Sinemanın Politik Geri ÇekiliĢi 

* DilĢad TaĢdelenler – Bilim ve Teknolojideki GeliĢmelerin Doğaya Etkileri Üzerine EleĢtirel 

YaklaĢımlara ÇağdaĢ Sanattan Örnekler 

* Serenay ġahin – EtkileĢimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri 
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C7 Oturumu: Kapitalizm, KüreselleĢme, GeliĢme 

Oturum BaĢkanı: Yüksel Akkaya 

* Ġzzettin Önder ve Aynur Uçkaç – Geç GeliĢen Ekonomilerde Teknoloji Konusu 

* Özgür Öztürk – Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir? 

* Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman – Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal 

KüreselleĢme Üzerinden Okumak 

* Serap SarıtaĢ ve Serter Oran – Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt 

Toplayıcıları Üzerine Bir ÇalıĢma 

* Çağla Diner ve Semiha Arı – Batman‘da Mikrokredi Programı ve Sosyal GiriĢimcilik 

Meselesi 

 

13.30 A8 Oturumu: Ekoloji Bağlamında Kapitalizm vs Sosyalizm 

Oturum BaĢkanı: Aydın Gelmez 

* Adnan Avcı – Kapitalizmin Ekolojik Algısı(zlığı) 

* Vefa Saygın Öğütle – Ekolojik Marksizm‘in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden 

Gerçekliklerdir? 

* Zafer Ülger –Ekolojik-Ekonomi Literatüründe Enerji-Değer TartıĢması 

* Hande Atay ve Ethemcan Turhan – Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir 

Tahayyül 

* Stefo Benlisoy – Ekososyalist Stratejinin ĠnĢası ve Ekolojik Devrim 

 

B8 Oturumu: Medya ve Ġktidar 

Oturum BaĢkanı: Sevilay Çelenk 

* Uğur Yağan ve Gülseren Adaklı – Sosyal Medya TartıĢmaları Bağlamında Teknoloji ve 

Kapitalizm 

* Sercan Kıyak – Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika 

* Doğan Emrah Zıraman – Ġnternette ―Ġllegal‖ Mücadele: RedHack 

* Erkan Karabay – Kürt Toplumsalında Bir DeğiĢim Dinamiği Olarak Kürt Medyası 
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* Nurettin Öztatar – Sermaye Ġktidarları Ġçin Kültür, Politika TaĢıyıcısı-Yayıcısı Olarak 

Medya: Gerçek Yalanlar 

 

C8 Oturumu: Doğa ve Toplumun Bir KesiĢme Yeri Olarak Mevsimlik Tarım ĠĢçiliği 

Oturum BaĢkanı: Kuvvet Lordoğlu 

* Ġclal AyĢe Küçükkırca – Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt 

Tarım ĠĢçileri 

* Sidar Çınar – Kırsal DönüĢümün Kayıp Sonucu Olarak Mevsimlik Tarım ĠĢçisi Kadınlar 

 

16.00 A9 Oturumu: Kapitalizm ve Mekân 

Oturum BaĢkanı: Nida Kamil Özbolat  

Çerçeve SunuĢ: Necati Uyar 

* Ġrfan Mukul – Mekânsal Neoliberalizm Bağlamında Kentsel DönüĢüm 

* Esra Sert Akifoglou – Kapitalizm Kıskacında Doğayı DönüĢtüren Mimarlık ve Peyzaj 

Mimarlığı Pratiklerinin KarĢılaĢtırılması 

* Sevgi Canpolat – Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların 

BakıĢıyla Betimlenmesi 

* Çiğdem Yel – Trakya‘ya Yığılan Ġstanbul 

* Arzu Erdinç ve Pervin ġenol – Turizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının 

Yaratımı 

 

B9 Oturumu: Sermaye, Toplum ve Sağlık 

Oturum BaĢkanı: Aslı Davas 

* Deniz Akgün – Üretim ĠliĢkileri ve Sağlık 

* N. Bülay Doğan – Ġlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir Ġlerleme Ġmkânı mı, Yeni Rant 

Biçimleri mi? 

* Ayhan Bilgin – Biyopolitik ve Sağlık 

* Adile Arslan Avar – Doğanın MetalaĢtırılmasında Son Uğraklar: YaĢambilimlerinde 

GenetikleĢtirme ve Biyoteknolojiler 
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C9 Oturumu:  Kapitalizmin KuĢatması Altında Küba: 

Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji YaklaĢımı 

Oturum BaĢkanı: Semiha Günal 

* Esin Saraçoğlu – Kızıl Küba‘nın YeĢil Devrimi 

* Nahide Özkan – Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba‘da Biyoteknoloji 

Deneyimi 

* Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay – Küba‘da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir 

GeliĢme 

* M. Onur Çuvalcı ve N. Göksun Özhan – Küba‘da Afet Yönetimi 

 

9 Eylül Pazar (Mordoğan) 
 

10.00 A10 Oturumu: Neoliberal Tâhkim: AKP 

Oturum BaĢkanı: Ġzzettin Önder 

* Polat S. Alpman – Neoliberal Kalkınma Ġdeolojisi ve Ekoloji-Politik EleĢtirinin Ġmkânı 

* Yasin Durak – Dinî ġefin Ütopyası 

* Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak – ―Ġsraf‖tan ―Refah‖a: Adalet ve Kalkınma Partisi 

Hükümeti‘nin Çevre Söylemi 

* Oğuz Oyan – AKP VahĢi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler 

* Lami Özgen – Son 10 Yılda Kamu ÇalıĢanları Sendikal Mücadelesi 

 

B10 Oturumu: Tarımda Neoliberal Erozyon 

Oturum BaĢkanı: Umut Ulukan 

Çerçeve SunuĢ: YaĢar Uysal – Neoliberal Politikaların Dünyada ve Türkiye‘de Tarıma 

Yansımaları 

* AyĢe Koçak – Çiftçi Destekleme Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal Ġktisadı: Türkiye Tarım 

Politikalarının 2000 Sonrası Dönemde DönüĢümü 
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* Mine ġirin – Hayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi 

Örneği 

* Sabri Karadoğan ve AĢir Yaman – Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım 

Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği) 

 

C10 Oturumu: Üniversitede Neoliberal ÇöküĢ 

Oturum BaĢkanı: Hakan Mıhçı 

* Atilla Göktürk – Kamu Yönetiminde...! Üniversite 

* Süleyman Ulutürk – Yeni Kamu ĠĢletmeciliği YaklaĢımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve 

Üniversitelerde Performans Uygulaması 

* Aslı Odman ve Hakan Arslan – Üniversite-Sermaye ĠĢbirliği mi? Kar Amaçlı Üniversite 

ġirketleri ve Laureate/Bilgi Örneği 

 

13.00 A11 Oturumu: ÇalıĢma Grupları Sunumu 

Oturum BaĢkanı: Özge ĠzdeĢ 

* Kentsel DönüĢüm, Kentsel Kimlik ve Mekân Algısı 

* Kapitalist ModernleĢmede Tahakkümün ÇeĢitli Yüzleri 

* Hukuk ve Teknik Bağlamında Kent ve Çevre Davaları 

* Ekofeminizm 

* HES‘ler, Belgeseller, Mücadele 

 

B11 Oturumu: Poster Sunumları 

Oturum BaĢkanı: Ġlker Özdemir 

* Fethi Demir – Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir BakıĢ 

* Mesure Kaplan – Hazır Gıdalara KarĢı Ev Yoğurdu 

* Eda CoĢlu – Küresel Isınma ve Ekolojik Yıkım 

* Halil EĢiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ – Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın 

Tahribatı 
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15.00 KapanıĢ Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Anayasa TartıĢması (A Salonu) 

 –tutuklu öğrenci ve akademisyenlere ithaf edilmiştir– 

Oturum BaĢkanı: Tülin Öngen 

* Selçuk Kozağaçlı – Yasalara ve Hükümetlere (Zulme) KarĢı Direnme, Anayasal Bir Hak 

Olarak Tasarlanabilir mi? 

* Remzi Altunpolat – Bir "GökkuĢağı Anayasası" Tasavvurundan ĠzdüĢümler 

* AyĢegül Devecioğlu – Anayasa Süreci, Kapitalizme KarĢı Mücadele Açısından Nasıl Ele 

Alınmalı? 
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Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler 

 

Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, ġeyma ġengür ve Ümit Erdem 

 
Ġzmir‘in önemli doğal ve kültürel kaynaklara sahip olan ilçelerinden biri olan Karaburun, uluslar arası öneme sahip olan 

Akdeniz foklarının yaĢama, üreme alanı ve önemli bir kuĢ ve bitki alanıdır. Karaburun, günümüze kadar çevresel baskılardan uzak 

tutulabilmiĢ ender alanlardandır. Bu özelliği ile sürdürülebilir alan kullanım değiĢimlerinin uygulanabilmesi için de önemli bir 

potansiyele sahip olmaktadır. Fakat; ekoloji-ekonomi çeliĢkisi Karaburun‘un ekosistemi ve biyolojik çeĢitliliği için yeni bir tehdit 

unsuru olarak ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır. Gen çeĢitliliğinin korunması ekosistemlerin geleceğe sağlıklı bir Ģekilde taĢınması, 

yaĢamın sürdürülebilirliği için en önemli zorunluluklardır Bu kapsamda; Karaburun‘un, diğer korunan alan kategorilerinden ayrılan 

ve biyolojik çeĢitlilik ve doğal kaynak yönetimi olgularını temel alan Biyosfer Rezerv Alanı olarak belirlenmesi korunması açısından 

önemlidir. Ancak bu statü ile Karaburun için alınacak olan plan kararları öncelikli olarak ekonomik değil, ekolojik kaygıları ön planda 

tutmuĢ olacaktır. 

Bu yüzden; bu çalıĢmada da Karaburun‘un doğal ve kültürel dokusu yerel değerleriyle birlikte irdelenmiĢ, dünya mirası 

konumunda olabilecek bu yörenin UNESCO kapsamında ―Biyosfer Rezerv Alanı‖ olması gerekliliğinin böylece yolunun açılması 

yolunda düĢünce ve öneriler geliĢtirilmiĢ, değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.  
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Karaburun Yarımadası 

Doğal Defne (Laurus Nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

 

Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun 

 
 Defne ağacının anavatanı Küçük Asya ve Balkanlar olmakla birlikte antik devirlerde Akdeniz kıyılarında da 

görüldüğü bildirilmektedir. Bugün Akdeniz‘in karakteristik bitkilerinden birisi olan defnenin Dünyadaki yayılıĢ alanı Akdeniz 

ikliminin hüküm sürdüğü bütün Akdeniz ülkeleri (Ġspanya, Fransa‘nın güneyi, Ġtalya‘da Korsika adası, Kuzey Afrika, Ġsrail ve Kıbrıs) 

ve kültüre alınarak yetiĢtirildiği Rusya‘nın Karadeniz kıyıları ile Hindistan‘dır. 

Günümüzde defne yaprağına olan dıĢ pazar talebinin artıĢının yanı sıra, toplayıcı ve denetleyicilerin teknik esaslara 

uymaması, kesilen defnelerin yerine yeni defneliklerin kurulması için herhangi bir giriĢimin olmaması gibi değiĢik nedenlerle baĢta 

Ege bölgesi olmak üzere bir çok defne sahasında tahribatlar meydana gelmiĢ, bu tür sahaların büyük kısmı verimliliklerini kaybetmiĢ 

yada tamamen üretim dıĢı kalmıĢlardır. Bu nedenle yeni ve bilinçli defne sahalarının kurulması gerekmektedir. Doğada yapılan 

tahribatlar sonucunda yeni defne alanlarının kurulması bir zorunluluk haline gelmesine karĢın, hangi bireylerle bu alanların kurulması 

gerektiği bilinmemektedir. Ülkemizin defne ihracatında hemen hemen tek olma özelliğini kaybetmemesi için, ihracatta aranılan 

özelliklere sahip bireylerle yeni plantasyonların kurulması gerekmektedir. 

 

 Bu çalıĢmada, doğal populasyonda bulunan istenilen özelliklere sahip defne bireylerinin belirlenmesi amacıyla, Ege 

Bölgesi‘nde Karaburun Yarımadası‘nda yapılmıĢtır. 

 

Yaprak boy değerlendirmesinde 2 yaĢlı yapraklarda yaprak boyunun % 50 oranında 6-7 cm arasında olduğu görülmüĢtür. 

Yaprak en değerlerine bakıldığında 2 yaĢlı yapraklarda sırasıyla % 66,7 oranında 2-3 cm arasında yaprak en değerlerinin dağıldığı 

görülmüĢtür. Kalınlık değerlerine bakıldığında 2 yaĢlı yapraklarda 0,250 mm ile 0,300 mm arasında % 79,2 oranında olduğu 

Karaburun‘da yaprak boy, en ve alan değerlerinde dönemlerin hiçbir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Yaprak kalınlığında 2 yaĢlı 

yapraklarda eylül döneminde diğer dönemlere göre daha kalın yapraklara sahip olduğu belirlenmiĢtir. Karaburun‘da 2 yaĢlı 

yapraklarda renk değerlerinde haziran döneminin öne çıktığı belirlenmiĢtir. 
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Karaburun/Arslan Burnu, Mimoza Koyu‟nda 2010 yılında ĠnĢası Planlanan Karaburun Vapur Ġskelesi Çevre  

(doğa ve insan) Etkilerinin Ġrdelenmesi 

 

N. Ozan Veryeri ve Cem Orkun Kıraç 

 
2011 yılı itibariyle Karaburun Ġlçesi Mücavir Alanı içerisinde yapılması planlanan Arabalı Vapur YanaĢma Mendireği, Çevre 

Etki Değerlendirme sürecine Çevre ve ġehircilik Bakanlığı talimatıyla dahil olan Sualtı AraĢtırmaları Derneği‘nin sürece bakıĢ açısı 

―tartıĢma konusu ―olarak ele alınacaktır. Aynı makale içerisinde 2009 -2010 yılları içerisinde o dönemdeki adıyla Çevre ve Orman 

Bakanlığı Ġl Çevre Müdürlüğü‘nün açmıĢ olduğu ihale neticesinde tamamlanan ―Karaburun Yarımadası‘nda Akdeniz Foku‘nun 

Ġzlenmesi ve Korunması‖  konulu araĢtırma çalıĢması sonuçları da irdelenecektir. Kıyı ve deniz alanlarının mekansal planlama ve 

uygulama kararları tespit sürecinde yerel resmi kurumların konu hakkında konusunda ihtisaslaĢmıĢ ilgili sivil toplum örgütleri ve 

bilim adamları ile iĢbirliği içerisinde olmalarının faydaları ve önemi ele alınacaktır. Ġhtiyaçlar ve doğa koruma kavramları arasındaki 

iliĢkilere klasik yönetim anlayıĢını reddeden prensiplerle yaklaĢan BütünleĢik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetimi‘nde paydaĢlarla 

iletiĢime verilen önem, katılımcıların yorumları ve katkılarıyla ele alınacak ve tartıĢılacaktır. 
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Ekmeğini ve Doğayı Savunmak: HES KarĢıtı Mücadeleler 

 

Ömür Kurt 

 
 Kapitalist sistemde, sistemin kendine içkin sermaye birikimi mantığının sonucu olarak, sermaye piyasa mantığına 

tabi hale getirilecek yeni birikim alanları yaratmak durumundadır. Bu bağlamda neoliberal dönemde, sermayenin birikim krizine yanıt 

olarak önceden piyasa kurallarına tabi olmayan birçok alan sermaye birikimine açılmıĢtır. Su alanları da, ormanlar, kentler ve diğer 

birçok alan gibi bu sürecin hedeflerinden biridir. Diğer bir deyiĢle, piyasa mantığının sınır tanımadan yaĢamın her alanına sızması, 

kapitalizmin neoliberal döneminde karĢımıza iĢgal edilmiĢ yeni alanlar çıkarmaktadır. Bu süreçte Fuat Ercan‘ın deyimiyle ―doğanın 

sermaye olarak dönüĢtürülmesi‖ büyük bir ivme kazanmıĢtır.
1
 Dünya Bankası tarafından ―doğa sermayesi‖ kavramı kullanıma 

sokulmuĢ olup, doğal sermaye, beĢeri sermaye, sosyal sermaye ve mamul ürünlerin yanında bir ülkenin refahını oluĢturan unsurlar 

arasında sayılmıĢ; hatta koruma altındaki alanlar dahi doğa sermayesine dâhil edilmiĢtir.
2
 Benzer Ģekilde ―Tabiatı ve Biyolojik 

ÇeĢitliliği Koruma Yasa Taslağı‖nda ―ülkemizin neredeyse tüm korunan alanları özel kiĢi ve Ģirketlere tahsis edilebilir hale 

getirilmekte, "üstün kamu yararı ve stratejik kullanım" tarifi ile izin, intifa ve irtifak hakkı verme yetkisi Bakanlar Kurulu‗na 

verilmektedir.‖
3
 Bu sene yaĢadığımız Van depreminin ardından depreme karĢı konutları güçlendirme ve riskli bölgeleri baĢka yerlere 

taĢıma gerekçesiyle gündeme getirilen ―Acele KamulaĢtırma Yasası‖ da,
4
 aslında acele mülksüzleştirme olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunun sonucunda kamu mülkiyetinin yanı sıra, dereler, göller, araziler vb. üzerinde tarihsel olarak tesis edilmiĢ kolektif mülkiyet, 

özel mülkiyetle yer değiĢtirmektedir.
5
 

 

 Son yıllarda birçok örnekte karĢımıza çıkan ‗su‘yun ticarileĢtirilmesi saldırıları da, bu bağlamda, esasen doğanın bir 

parçası olması itibariyle bir biyolojik kaynak veya ekonomik bir mal olmayan su alanlarının piyasalaĢma sürecinde sermaye 

                                                 
1
 Ercan, Fuat (2011) ―AKP ile Doğanın Sermayeye DönüĢtürülmesi Hızlandı‖ Birgün, (eriĢim tarihi: 23 Ocak 2011),  

http://www.birgun.net/report_index.php?news_code=1295793805&year=2011&month=01&day=23,. 
2
 ―Natural Capital Accounting‖, Dünya Bankası resmi sitesi, (eriĢim tarihi: 25 Ocak 2011), 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23168586~pagePK:64885161~piPK:648844

32~theSitePK:5929282,00.html. 
3
 ―Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı‘na ĠliĢkin TMMOB GörüĢü‖, TMMOB resmi sitesi, (eriĢim tarihi: 5 ġubat 

2012), 

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6790&tipi=19. 
4
 ―Kentsel DönüĢüme Acele KamulaĢtırma Yetkisi‖, (eriĢim tarihi: 29 Ekim  2011), 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25292914/. 
5
 ―Acele KamulaĢtırma mı Yoksa Acele MülksüzleĢtirme mi‖, (eriĢim tarihi: 14 Nisan 2012), 

http://www.supolitik.org/acele_mulksuzlestirme.htm. 

http://www.birgun.net/report_index.php?news_code=1295793805&year=2011&month=01&day=23
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23168586~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23168586~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6790&tipi=19
http://www.ntvmsnbc.com/id/25292914/
http://www.supolitik.org/acele_mulksuzlestirme.htm
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birikiminin gereklerine tabi kılınıp meta formuna dönüĢtürülmesini ifade etmektedir. Bu süreç, kapitalizmin doğayı metalaĢtırmasının 

bir parçasıdır. Bu sebeple son dönemde dünyada ve ülkemizde büyük ivme kazanan hidroelektrik santral (HES) inĢaatları ve çeĢitli 

yörelerde bu santrallere karĢı yürütülen ‗HES karĢıtı mücadeleler‘ olarak bilinen direniĢler, içerik itibariyle metalaĢmaya karĢı verilen, 

değiĢim değerinin karĢısında doğayı kullanım değeriyle birlikte tahayyül eden bir ideolojik hatta yürütülen mücadelelerdir. 2011 yılı 

içinde, Ezgi Akyol, Umut Kocagöz, Volkan IĢıl ve Özlem IĢıl tarafından HES direniĢlerini anlatmak amacıyla Rize'nin Fındıklı, 

ÇamlıhemĢin, HemĢin, Senoz, Ġkizdere vadilerinde; Artvin'in Borçka, ġavĢat, Kabaca ve Macahel vadilerinde; Kastamonu'nun Loç 

vadisinde ve 9 Nisan 2011 Ankara'da gerçekleĢen "Doğa'nın ve YaĢamın Yağmalanmasına KarĢı" mitinginde çekilen ― Akıntıya 

KarĢı‖ belgeselinde bir köylünün HES inĢaatı için toprağı satın almak isteyen sermayedarın ―Bu toprağın tapusu sende mi‖ sorusuna 

karĢı verdiği ―Bu toprak benim değil; hepimizin… Doğanın tapusu sende mi?‖ Ģeklindeki yanıt bu konuda çarpıcı bir örnektir. Yine 

belgeselde bir köylünün belirttiği üzere halk, toprak üzerinde nesillerdir süregelen bir ‗ortak kullanım‘ yaratmıĢtır.
6
 Yöre halkının 

savunduğu sözel olarak böyle değerlendirilmese de ideolojik olarak kullanım değeridir.  

 

 Bu noktada David Harvey‘in sermayenin geniĢleme sürecinde birikim krizini aĢmak amacıyla emekçi sınıfları 

mülksüzleĢtirerek birikim yapmaya yönelmesini anlatmak için kullandığı ―mülksüzleĢtirme yoluyla birikim‖ kavramı açıklayıcıdır. 

Bu süreçte sermaye, emeğin doğayı yeniden üreterek kendini de yeniden üretmesinin olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Yine 

yukarıda sözü geçen belgeselden örnek verecek olursak, köylülerin sermayedara karĢı söylediği ―rızkımızı elimizden alıyorlar‖ sözü 

çok anlamlıdır. Sermayedarın buna karĢı verdiği cevap ―ben de rızkımın peĢindeyim‖ Ģeklindedir. Halbuki emeğin kastettiği rızık, 

kendini yeniden üretim koĢulları iken, sermayedarın kastettiği ise, sermaye birikiminin buyruklarıdır. Bu anlamda hak sujesini sınıfsal 

- toplumsal konumundan ayrı olarak izole biçimde otonom birey olarak algılayan egemen insan hakları paradigması bu gerilimi 

açıklayamamakta; zira sermaye ile emeği eĢit düzlemde birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gereken iki özne olarak algılamakta 

ve algılatmaktadır. Bu noktada kolektif emeğin üretici faaliyetine referans veren bir kolektif hak anlayıĢı ancak bu saldırılara cevap 

verebilir.
7
 Zira bu mücadelelerde tam da emeğin yeniden üretimi için mücadele ile doğa için mücadele birleĢmektedir. Diğer bir 

ifadeyle ekmek mücadelesi, deresini, toprağını savunmak biçimini almaktadır..  Bu mücadelede doğaya bir meta olarak bakan, insanla 

iliĢkisinden kopararak sömürü iliĢkisi içinde ele alan ve doğayı yeniden üretilemeyecek hale gelecek ölçüde tahrip etmeyi göze alan 

sermaye ile doğayı yeniden üretirken kendini de yeniden üreten emek karĢı karĢıya gelmektedir.  

 

 Bildiride bu her iki unsurun nasıl kaynaĢtığına bakılacak ve bu mücadelenin sınıf mücadelesi halini aldığı 

savunulacaktır. Bunun için de HES direniĢleri içindeki Suyun TicarileĢtirilmesine Hayır Platformu,  Derelerin KardeĢliğin Platformu, 

Karadeniz Ġsyandadır Platformu gibi çeĢitli platformlarla görüĢmeler gerçekleĢtirilecektir. 

                                                 
6
 Bkz. ―Akıntıya KarĢı‖, http://www.akintiyakarsi.org/, ―ġirketler Akıntıya KarĢı‖, (eriĢim tarihi: 1 Mart 2012), 

http://www.bianet.org/biamag/cevre/136441-sirketler-akintiya-karsi.   
7
 Özdemir, Ali Murat ve Aykut, Ebubekir (2010) ―Marksizm ve Hak Kavramı: Kuramsal Bir YaklaĢım Denemesi‖, İnsan Hakları 

Yıllığı, Cilt 28, 2010‘dan ayrı basım, s. 34-35. 

 

http://www.akintiyakarsi.org/
http://www.bianet.org/biamag/cevre/136441-sirketler-akintiya-karsi
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Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES KarĢıtı Mücadeleler 

 

Özlem Saadet IĢıl 

 
Neo-liberalizmin, sermaye birikimini aktarması için yeni çevreleme hareketine duyduğu ihtiyacı David Harvey ―ikinci 

çevreleme hareketi‖ olarak açıklar. Bu yeni çevreleme hareketinin yöneldiği üretim alanlarından biri doğa olarak belirir. ―El koyarak 

birikim‖ ortak olanın el değiĢtirmesi/ yok edilmesi olarak kendini gösterirken, farklı düzlemlerde birçok mücadele pratiği ile karĢı 

karĢıya kalmaktadır. 

 

Son yıllarda yapımı hız kazanan Hidro Elektrik Santraller ile su yani ortak olan çevrelenmektedir. Ortaya çıkan mücadeleler ise 

ekolojik bir yıkıma sürüklenmenin yanında mekansal ve kültürel bir yıkıma da sürüklendiklerinin iddiasını taĢımaktadırlar. Neoliberal 

politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan bu tahribatların karĢısında konumlanan HES karĢıtı mücadele pratiklerinin, nasıl ortaya 

çıktığını, bu öznel deneyimlerin siyasal alan içinde nasıl varlıklarını kurduklarını, hangi kültürel ve siyasal formlardan beslendiklerini, 

örgütlenme deneyimlerini ve mücadele içerisinde kullanılan eylem repertuarlarını tartıĢmaya çalıĢacağım. Ayrıca Hes karĢıtı 

mücadele deneyimlerinin, toplumsal hareketler tartıĢmaları içerisinde (yerel ekolojik hareketler, sınıf hareketi, köylü hareketi) nasıl 

değerlendirilebileceğini tartıĢmaya açmayı umuyorum.                          
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                   Toplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES KarĢıtı  Yerel Hareketler 

 

Çağrı Eryılmaz  

 
Küçük Ölçekli Hidroelektrik santraller 2007 itibarıyla Türkiye‘nin gündemine girdi, ülke çapında mümkün olan tüm 

bölgelerde dereler üzerinde yaklaĢık iki bin HES inĢaatı planlandı. Küresel kapitalizmle bütünleĢme sürecindeki ülkenin enerji 

güvenliği politikası gereği, petrol ve doğalgaz ithalâtını azaltmak ve mevcut ülke içi doğal kaynakları enerji üretiminde kullanmak 

için hem enerji temininde hem de yeni pazarların oluĢturmasıyla ekonominin büyümesinde rüzgâr, güneĢ, kömür, su ve nükleer enerji 

santralleri gündeme geldi. Bu süreçte en çok tepki çeken HESler oldu, zira iki bin HES inĢaatı ülke coğrafyasına dağılmıĢ halde çoğu 

bölgede yerel halkın geçimini ve yaĢamını tehdit etti. Buna karĢı çoğu yerde yerel halk geçici örgütlenmeler oluĢturdu ya da mevcut 

yerel  çevre STKları üzerinden çeĢitli eylemler organize etti ve gündeme geldi. 

 

ÇalıĢmada Türkiye‘de HESlere karĢı yükselen yerelde ve yaygın çevre hareketleri, Toplumsal Ekoloji çerçevesinden 

etkinlikler, örgütlenme, politika ve çevre konularına yaklaĢımlarının bütüncül analizinin yapılması amaçlanmıĢtır. Türkiye‘de 

Bergama Altın Madenine karĢı yerelde ve doğrudan vatandaĢ katılımına karĢı geliĢen hareketten sonra ilk kez ve yaygın bir yerel 

çevreci/doğacı hareket geliĢmektedir. Geleneksel kentli, profesyonel, lobici, ılımlı, uzlaĢmacı ve biyoçeĢitlilik odaklı çevrecilikten 

farklı olarak yerelde, doğrudan vatandaĢ katılımına dayanan, çevreyi ―bir yaĢam alanı olarak savunan ve toplumdan ayırmayan‖, yatay 

örgütlenen bir harekete dönüĢüm saptanmaktadır.  

 

ÇalıĢmanın birinci araĢtırma sorusuna ―HES karĢıtı hareket toplumsal ekolojiye göre nasıl analiz edilir?‖ cevap verebilmek 

için geliĢtirilen ikinci sorusunu ―Çevreci hareketler toplumsal ekolojik çerçevesinden nasıl analiz edilir?‖ geliĢtirdim. Ġkinci soruya 

cevap olarak Toplumsal Ekoloji‘nin politik programının temel alınarak çevreci ekonomi politik farklılıkları gösteren Sınıflandırma 

Tablosu (ST) geliĢtirdim. ST kullanılarak gerçekleĢtirilen alan çalıĢmasının sonuçlarına dayanarak birinci araĢtırma sorusu 

cevapladım. 

  

ÇalıĢmanın kuramsal çerçevesi olan toplumsal ekolojiye göre çevre sorunları aslında ekolojik krizdir ve toplumun doğaya 

tahakkümünün sonucudur. Doğaya tahakküm ise insanın insana tahakkümünden; yani toplum içindeki tahakküm iliĢkilerinden 

kaynaklanır. Ekolojik krizin nedeni toplumsaldır. Toplum içinde kadına, emekçiye, yoksula, engellilere, etnik ve dini azınlıklara, 

doğaya yani tüm ötekilere olan tahakküm iliĢkilerinin birlikte çözülmesi gerekir. Kapitalizm ve ataerki ayrı ayrı, ya da birlikte çözülse 

bile diğer tahakküm iliĢkileri devam edecektir. Tahakkümcü bir toplum ekolojik krize neden olabilir, özgürlükçü bir toplum ise 

doğayla uyumlu yaĢama potansiyeline sahiptir. Buna göre toplumsal ekoloji mevcut tahakküm iliĢkilerini sorgulamayan ve kapitalist 

sistem içinde bir sektöre dönüĢen liberal çevreciliğe, temel çeliĢki olarak emek-sermaye çatıĢmasına saplanan ekonomik indirgemeci 

Marksizme ve çözümü insanlığın doğanın tahakkümüne girmesinde göre derin ekolojiye eleĢtirel yaklaĢır. Çevre yerine doğa, 

çevreciliğin karĢısına ekolojiyi çıkaran toplumsal ekolojiye dayanarak geliĢtirdiğim ST ile HES karĢıtı yerel hareketin çevrecilik ve 

ekoloji özelliklerini değerlendirmeye çalıĢtım. 
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Türkiye‘de HES karĢıtı yerel hareketin yaygın ve güçlü olduğu Karadeniz Bölgesi için üç alan farklılıkları ve benzerlikleri ile 

ST‘nin uygulanabilmesi için seçilmiĢtir. Artvin‘de yerel ÇSTK, Düzce‘de birlik ve Doğu Karadeniz Kıyısında yerel ve bölgesel 

platformlar incelenmiĢtir. Artvin‘de yerel ÇSTK esnaf ve üniversitedeki geçici akademisyenlere dayanan üye yapısıyla liberal refah 

çevreciliği özellikleri göstermekte; devletin gerekli düzenlemeleri ve planlamayı yapmasını talep etmektedir. Yerel halkın kendi 

kararlarını vermesini desteklemekle birlikte geleneksel çevreciliği tercih etmekte ancak ĢirketleĢen ulusal ÇSTKları liberal piyasa 

çevreciliği temelinde eleĢtirmektedir. Düzce/Aksu Vadisi‘nde birlik, geleneksel olarak muhafazakar olan ve ilk kez toplumsal 

eylemlere katılan vatandaĢların oluĢturduğu gönüllü ve geçici bir yapıdır. Liberal refah çevreciliğine ait ÇSTK yapısının dıĢında, 

doğrudan halkın katılımına dayanan yatay ve anti-hiyerarĢik bir yapı oluĢturulmuĢtur. Yatay, vatandaĢa dayalı örgütlenme ve karar 

verme süreçlerine doğrudan katılım talepleri liberal refah çevreciliğinin sınırlarının toplumsal ekoloji yönünde zorlanmasıdır. Doğu 

Karadeniz Kıyısındaki platform ise hem yerel hem bölgesel örgütlenmektedir. Yatay, doğrudan vatandaĢ katılımına dayalı ve aĢağıdan 

yukarıya örgütlenme ile su ve çevre konularının dıĢında karar alma süreçlerine katılım talep etmektedir. HESler sonrasında da 

sürebilecek yapısı ve çevreci mücadelenin ―yaĢam savunusuna‖ dönüĢmesi toplumsal ekolojinin özelliklerine uyumu göstermektedir.  

 

ÇalıĢmanın araĢtırma sorularına daha yetkin cevaplar geliĢtirebilmek adına Karadeniz Bölgesi dıĢındaki HES karĢıtı 

hareketin, nükleer ve termik santral karĢıtı etkinliklerin incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu çalıĢmanın devamında yerel 

hareketlerin karĢı çıktığı merkezi, geleneksel, profesyonel ve lobici ulusal ÇSTKlara ve Ģirketlere dayanan liberal piyasa/refah 

çevreciliğinin analizinin yapılması gerekmektedir. Türkiye çevreciliğinin analizinin tamamlanması için tarihsel geliĢimin ST 

çerçevesinde analiz edilebileceği sözel tarih çalıĢması ve derinlemesine görüĢmeler gerekmektedir. 
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ġirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel  Boyutları: Rio+20, ġirket Çevreciliğine 

Direnmek 

 

Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir, Arca Atay, Merthan Özcan ve Özgül Yahyaoğlu 

 
 

3-4 Haziran 1992‘de gerçekleĢen Rio BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED*), çevre ve yoksulluğun 

küresel krizine dikkat çekerken çok uluslu Ģirketler dünya sahnesine ilk kez çevreci sıfatıyla çıkıyorlardı. Ekolojik ve Ekonomik 

küreselleĢmenin aynı potada eritilmesini içeren ―Ģirket çevreciliği‖ bu kapsamda ortaya çıktı ve bu konferansta kabul edilen ilkeler 

sonucunda eskiden çevre sorunlarının baĢ sorumlusu olarak görülen Ģirketler, sorunların çözümünde ve gezegenin sürdürülebilir  

geleceğinin korunmasında temel aktörlere dönüĢtüler. 

92 Rio Zirvesi‘nde Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi (CDB), BirleĢmiĢ Milletler Çerçeve SözleĢmesi ve ÇölleĢmeyle Mücadele 

SözleĢmesi kabul edilmiĢti. Sunumda bu sözleĢmelerin politik olarak neye tekabül ettiğine dair daha ayrıntılı bir sunum 

gerçekleĢtirilecektir. 

Bu sözleĢmelerle Ģirket çevreciliğinin 4 ilkesinin belirlendiğini söyleyebiliriz. Ġlkeleri Ģöyle sıralayabiliriz;  

 Sürdürülebilir kalkınmanın temelde açık ve rekabete dayalı ticarete bağlı olması, 

 Çevresel maliyeti karĢılama amacıyla ücretlendirme mekanizmalarının oluĢturulması, 

 Kendi kendine düzenleme mekanizmalarının en etkili yöntem olduğunun benimsenmesi, 

 Daha temiz üretim ve kaynakların daha verimli kullanılması için teknoloji ve üretim pratiklerinin geliĢtirilmesi. 

Bu ilkeler çerçevesinde, kalkınma ve çevre sorunlarını çözmek için ortaya atılan ―Sürdürülebilir Kalkınma‖  geçen bu yirmi yılda 

hiçbir sorunun çözülmesine yardımcı olmadı. Aksine gıda sistemi büyük firmaların eline geçti ve dünyada açlık çeken insanların 

sayısı daha da artmaya devam etmektedir. Aynı Ģekilde iklim değiĢikliği sözleĢmesi karbon ticaretinin önünü açarak karlı ve 

spekülatif bir meta icat edip, OrmansızlaĢmadan ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması ( Reducing 

Emisssions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)) gibi düzenlemeler yoluyla büyük Ģirketler için daha fazla 

kirletmenin izinlerini oluĢturmakta. Ayrıca, yeĢil ekonomi, biyoteknoloji, jeomühendislik gibi  farklı alanlarda yapılan çalıĢmalar da 

ekolojik ve biyolojik sistemin kapitalizmin hizmetinde kalmasına olanak sağlamaya devam etmekte. 

Bu yıl haziran ayında, Rio Zirvesinin 20. Yılında Brezilya‘nın Rio De Janeiro Ģehrinde gerçekleĢecek olan BirleĢmiĢ 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (bilinen adıyla Rio+20)   geçen yirmi yılın kapsamlı bir değerlendirmesini 

gerçekleĢtirecek. Tarih, Kyoto Protokolü‘nün birinci taahhüt döneminin de sonuna denk gelmesi açısından önem taĢımakta. 
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Rio+20‘nin geçen yıl yapılan hazırlık toplantılarında tartıĢılan baĢlıklar aslında bizleri nasıl anlaĢmaların beklediği 

konusunda korkutmaya yetiyor. Zira tartıĢmalarda, tarım iklim değiĢikliğinin sebepleri arasında gösterilerek, endüstriyel tarımla köylü 

tarımı arasında ayrım yapılmıyor. YeĢil ekonomi yoksulluk açlık ve sefalet çeken ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı uygulatmanın 

bir yolu olarak pazarlanıyor. 

BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Rio+20 için 2012 haziranında 3 ana konu üzerinden tartıĢmayı 

açmayı öneriyor; 

 1992 den günümüze geçen yirmi yılda uzlaĢılan taahhütlere yönelik neler yapıldığının değerlendirilmesi, 

 YeĢil ekonomi, 

 Sürdürülebilir kalkınmanın yapısı. 

Dolayısıyla konferansın önümüzdeki mücadele alanlarına dair belirleyeceği pek çok Ģey var. 

Gıda egemenliğinin uygulanmasını ve doğal kaynakların korunmasını savunan milyonlarca köylünün yerli halkların sesi olan 

Via Campesina** gibi pek çok örgüt, konferansı protesto etmek için hazırlıklara baĢlamıĢ durumda. Küresel bir etkinlik olarak 

Rio+20, küresel dayanıĢmanın önünü açacak olan ve dünyanın pek çok yerinden gelen insanların ortak bir vizyon için mücadele 

edeceği bir alan olacak.  

18-26 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleĢecek olan bu büyük etkinliklerin ve konferansta alınan kararların, imzalanacak olan 

sözleĢmelerin derinlemesine analizinin yapılması oldukça büyük önem taĢımakta. Sunumda da Rio+20 konferansının ayrıntılı bir 

analizine, Ģirket çevrecilerinin iklim krizi karĢısında takındıkları tutumun çözümsüzlüğüne ayrıntılarıyla değinilecektir. 
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* UNCED: United Nations Conference on Environment and Development 

**Via Campesina:  Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika'da olmak üzere yaklaşık 70 ülkede 150 yerel ve ulusal 

örgütün dahil olduğu çiftçi birliği. Toplamda, yaklaşık 200 milyon köylüyü temsil etmektedir. 

http://www.viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=44 

 

http://www.viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=44
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Bergama‟da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası 

 

Esin Candan ve Füsun Kökalan Çımrın 

 
Bu çalıĢma, Bergama‘da 1990‘lı yılların baĢından itibaren faaliyet göstermeye baĢlayan siyanürle altın arama çalıĢmalarının 

özellikle madene en yakın köyler üzerinde yaratmıĢ olduğu toplumsal değiĢme dinamiklerini görünür kılmayı amaçlamaktadır. Yerel 

bir coğrafyada küresele eklemlenebilen toplumsal bir hareket ve baĢkaldırının da hayata geçtiği Çamköy, Narlıca ve Ovacık 

köylerindeki sosyo-ekonomik değiĢimlerin saptanması, bu çalıĢmanın ana eksenini oluĢturmaktadır.  

 

Maden ocağı çevresinde konumlanmıĢ olan üç köyde yapılan uygulamalı çalıĢmalar sonucunda yerel halkın ikiye bölündüğü 

(madenciler-çevreciler) ve geleneksel yaĢam motiflerinin zedelendiği (birbirlerinin düğünlerine, cenazelerine, bayramlarına 

gitmemeleri) saptanmıĢtır. Siyanürle altın arama faaliyetinde bulunan maden ocağı, köylerde geleneksel yaĢam döngüsünü de zamanla 

değiĢtirmiĢtir. 

 

ÇalıĢmanın iki yönelimi vardır; bir yandan yirmi yıllık bir sürece denk gelen Türkiye‘de uzun erimli olarak kabul 

edebileceğimiz bir toplumsal mücadele dinamiğinin bugünkü koĢullarını gözler önüne sermek, diğer yandan da siyanürlü altın arama 

çalıĢmalarının kırsal hayatta yarattığı ekonomik ve toplumsal dönüĢümü ve dinamiklerini açığa çıkarmaktır.  
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Bir Köylü Hareketi Olarak HES KarĢıtı Mücadele 

 

YaĢar Aydın 

 
Türkiye‘de tarım yıllardır bilinçli bir tercih olarak siyasal iktidarlar tarafından geri bırakıldı. Çiftçiler emeği ile geçinemez, 

yaĢadığı topraklarda karnını bile doyuramaz hale getirildi.  

Buna bağlı olarak da köy yaĢantısı ve köylülük değiĢim gösterdi. BoĢalan köyler, bırakılan tarım arazileri herkesin 

kanıksadığı görüntüler haline geldi. 

Israrla ve inatla yaĢadıkları yerde geçimini sağlayan, köklerinden ayrılmayan köylüler de var. Bunların çok önemli bölümü 

aile tarımı yapıyor.   

 

Nispeten küçük ölçekli üretim yapan köylülerin için her maliyet sonun baĢlangıcı olur. Bu anlamda tarım için mutlak gerekli 

olan ve maliyeti olmadan ulaĢabildikleri su, onları ayakta tutan en temel varlık haline geliyor.  

Ürünlerini ekip-biçmede, pazarlamada ciddi sorunlar yaĢayan köylülerin tarım yapmaya devam edebilmeleri için suya 

maliyetsiz ve sınırlama olmadan ulaĢmaları gerekiyor.  

 

DOĞU KARADENĠZ‘DE HES OLGUSU 

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde yaĢayan ve tarım yapan köylülerin neredeyse yüzde yüze yakını aile tarımı yapıyor. 

EndüstriyelleĢmiĢ bir tarımdan bahsetmek mümkün değil. Bu bölgede üretilen her tarımsal ürün su kaynaklarının yanı baĢında ya da 

oraya kolaylıkla ulaĢılabilecek bölgelerdedir.  

Suyun maliyetlendirilmesi ya da rahat ulaĢılmasını engelleyecek her adım köylülerin hala tarım yapabilmesini sağlayan son 

dalında kesilmesi anlamına geliyor.  Bu yüzden Doğu Karadeniz köylüsü için HES inĢaatları çevresel bir olgudan çok yaĢamsal bir 

olgu haline gelmiĢtir. 

 

HES inĢaatları, köylüler için tarım yapmalarını sağlayan suya ulaĢmalarındaki koca bir duvar. Dikkat edilirse HES‘lere karĢı 

kitlesel karĢı koyuĢların yaĢandığı bölgeler hala tarımın yapıldığı, iyi-kötü insanların ürettikleri ile geçindikleri bölgelerdir.  

Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan HES‘ler sadece ekolojik bir değiĢikliğe yol açmayacak aynı zamanda tarımsal üretim 

biçimlerinde, ürünlerde de değiĢikliklere yol açacaktır.  

Modern sulama teknikleri gerektirecek, maliyeti yüksek tarım bugün orada yaĢayanların altından kalkabilecekleri bir durum 

değil. Orada yaĢayanlar bunun farkında ve mücadele aslında onlar için bir varoluĢ mücadelesi haline gelmiĢtir. 

Doğu Karadeniz‘de köylü isyanına benzer kalkıĢmalar Erzurum Tortum‘da, Antalya‘nın köylerinde ve Fethiye‘de görülebilir. 

Bu bölgelerin en temel özelliği her Ģeye rağmen insansızlaĢmamıĢ olması ve tarımsal üretimin devam etmesi. Bir baĢka adlandırma ile 

köylülerin varlığı.  
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Tahribatın çok daha yoğun yaĢandığı ana nispeten boĢalmıĢ ve tarımın yapılamadığı Giresun‘un dağ köylerinde aynı oranda 

bir itirazdan ve mücadeleden bahsedemezken, fındık üretimi yoğun Ģekilde devam eden Bulancak ilçesinde ciddi bir muhalefet hızla 

geliĢiyor. 

 

 

ĠġĠN SAHĠBĠ KÖYLÜLER 

 

Bu temelde HES karĢıtı mücadele bu bölgelerde esas olarak aktivistlerin değil, köylülerin üzerinde yükseliyor ve geliĢiyor. 

Köylülerin yaĢam alanlarını koruma mücadelesi bugün HES karĢıtı mücadelenin ilk dönemlerinde çokça kullanılan eko-sistemi 

koruma eğilimlerinin çok önüne geçmiĢtir.   

HES karĢıtı mücadelenin baĢarısı bu bölgelerde ancak gerçek bir köylü hareketi haline gelmesi ile mümkündür. Mücadele 

bunun ipuçlarını barındırmakla birlikte, henüz tüm karakterleri oturmuĢ bir kimliğe sahip değildir.     
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Ġktidar, Teknoloji, Cinsiyet 
 

AyĢe Gökkan 
 

Ġktidar sistemi bitkiler, canlılar, hayvanlar üzerinden geliĢti. Ġktidar basamakları doğadaki canlıların bedeni üzerinden 

çocuklara, çocuklar üzerinden kadınlara, kadınlardan halklara sıçradı. Bu talan sistemi kapitalizm adıyla hırsa dönüĢtü, düĢmanlık 

politikalarını geliĢtirdi. Artık insan gücüyle yapamayacak düzeye gelence adım adım teknolojiyi yarattı. Barınma ihtiyacı olan köy 

evlerinden dav gökdelenlere, beslenme ihtiyacından hormonlu seri üretim tarımına, savunma ihtiyacından kimyasal silahlara, havadan 

halkları bombalama sanayisine geçti.  

 

BaĢlangıçta zorunlu ihtiyaçlar olarak belirlenen savunma, barınma, beslenme üçlüsü insanlığı yutan üçgene dönüĢtü. 

DevletleĢme ve kapitalizm bunun yasalarını oluĢturdu. Bu yasalar öncelikle toplumu cahil, disiplinsiz, yeteneksiz ilan etti. Toplumun 

vicdan ve ahlak öğretisi olan canlılara, çocuklara, yaĢlılara ve kadınlara tanınan dokunulmazlık, iktidarı koruyan erkek devlette 

milletvekili dokunulmazlığına dönüĢtü. Daha sonra yasalarla kadın-erkek, doğa-toplum, emek-sermaye, insan-toplum iliĢkisini 

iktidarın bedeni parçalayan ideolojisi resmileĢti. 

 

Devlet örgütlenmesine bakıldığında cumhurbaĢkanı, baĢbakan, bakanlar kurulu, parlamento, valiler, kaymakamlar bedenidir. 

YerleĢim alanlarına bakıldığında aynı sistemdir. BaĢkent, büyükĢehir, il, ilçe, belde, köy, mezradır. Aile reisi erkek, erkek çocuklar, 

anne, kız çocuklar, kadınlardan olan torunlar, erkeklerden olan torunlar sistemidir. 

 

Tüm bu iktidar ağları kadının rahmi cinsel kırılma olarak parçalandı sonra tohumun ve atomun çekirdeği parçalandı. Cinsiyet 

üzerinden toplumun bedeni talan edildi. Cinsel kırılmaları yaratanlar parayı yarattı. Para tek değer oldu. Devlet-toplum-aile 

sisteminde para eril olan herkesin bir üst basamağı oldu. 

Kim mücadele ettiyse modern-ilkel duvarına çarptı. Köyde yaĢamak ilkel, Ģehirde yaĢamak modern oldu. Kadınlar savaĢta 

köle olmaya karĢı çıktı, uluslar arası pazara dönüĢtü, kumaya karĢı çıktı, metres oldu, namus cinayetine karĢı çıktı, aĢk-kıskaçlık 

cinayetine döndü. Bedendeki duygu parçalandı. 

  

YerleĢim alanları da iktidar alanlarına dönüĢtü. BaĢkentler baba oldu, iller erkek çocuk oldu, ilçeler kadın. 

Dokunulmazlıklarda buna göre sıralandı. Bir köydeki bitki örtüsüne, yaĢayan canlılara, doğaya bütçe ayrılmadı, kentlerin nüfus 

oranlarına göre bütçelendirme yapıldı.  

 

Bu sistemde önce kadın parçalandı. Erkeğin ‗yap‘ dediğini yapmak kadınlık oldu, erkeğe kadın oldu, sonra ezilen halklar 

egemen devlete kadınlık yaptı, egemen devlet bir baĢka egemene kadınlık yaptı. Dünyanın kadınlık yaptığı, savunma sanayisi güç, 

kimyasal silahı olan, parayı elinde tutan, bu olanaklarla dünyayı yönetiyorum diyen güçtür. 
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Sonuç olarak, 21.yyda demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü, katılımcı ekonomi ihtiyacı doğdu. Kadın hakları, çocuk 

hakları, hayvan hakları, insan hakları, doğanın korunması evrensel haklar ve bildirgeler oluĢturuldu. Tüm bunlar talan çığırtkanlığına 

karĢı zorlu insanlık mücadelesi sonucu ortaya çıktı. 
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Kapitalizmin Kıskacında AĢk 

 

Sevgi Doğan 

 

            AĢkın “Gerçeklik(i) ve hakikat(i) için korkma”
1
 

Kapitalizmin kıskacında olan, sermayenin ayakları altında deforme edilen doğa mı sadece; yahut sömürüyle adı eĢleĢen 

toplum mu; yoksa her gün yeni bir buluĢla sermayedarlara yol açan teknolojinin kendisi mi? Peki ya duygularımız, ya ‗aĢkımız‘ bizim 

hiçbir zaman dıĢında olamadığımız bu kıskacın içinde değil mi? Yani kapitalizmin kıskacında aĢk!  

Felsefeden Kant‘ın özellikle dıĢlama çabasında olduğu duygular yani tutkularımız, eğilimlerimiz, arzularımız, endiĢelerimiz, 

bir baĢka deyiĢle, öznelliğe dayanan bu hissiyatlar, aklın kâbusları, Kant‘ın deyimiyle, iyileĢtirilemez, kanserler olarak zihnin 

inanılmaz düĢmanlarıdırlar. Bu kadar çok bu tutkulardan kaçmasının nedenini anlamak çokta zor olmasa gerek, en basitinden 

diyebiliriz ki, bütün bu kaçıĢların nedeni sadece aklı öznellikten kurtarmak değil fakat aynı zamanda acıdan kaçınmanın da en keskin 

sebebidir. Belki de bütün insanlık tarihinin ―acıdan kaçınmanın‖ tarihi olduğunu söyleyerek tarihe ait bir tanımı da biz ekleyebiliriz, 

en azından buna dayanaklarımınız tarihteki yaĢanmıĢ olaylar ve bilhassa felsefedeki belirlenimler, tanımlar, sistem kurma çabaları 

gösterge olarak karĢımızda duruyor. Yani akıl ve duygular arasında bir uyum kurma çabası sadece bireysel—kiĢisel—yaĢamın 

kendisinde söz konusu değildir. Aynı zamanda sosyal ve siyasal yaĢamda da bu duyguları dengede tutma çabaları kaçınılmaz olarak 

gözlemlenebilir. Böylesi bir uyumu sağlama çabası ya herhangi birinin üstünlüğü ve ya birinin yok sayılmaya çalıĢılmasıyla, iki farklı 

özelliğe sahip yetinin çatıĢmasından kaynaklanır.   

Hangi anlamda aĢktan bahsettiğimizi Ģimdiden belirtmekte fayda var. Meselemiz aĢk olduğunda uğranılacak en doğru nokta 

romantikler olsa gerek. Schiller‘in alıntısından yaptığımız ufak bir değiĢiklik esasında dönemimizin aĢka dair korkusunun, doğru bir 

ifade ile onun hakikatine, gerçekliğine olan dayanılmaz endiĢesini yansıtır. 

AĢkın sömürüsü sadece ‗sömürüye‘ karĢı olan çevrelerde değil, hatta bilhassa orada, daha liberal (özgürlük yanlısı), 

anarĢikler arasında hâkimiyetini derinden hissettirir. Dolayısıyla bu noktada, felsefi sorunlara ya da sorulara bir terapi Ģeklinde 

                                                 
1
J. C. Friedrich Von Schiller, Letters Upon The Aesthetic Education Of Man, 27‘inci yani son mektuptan alıntılanmıĢtır.   
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yaklaĢmak gerektiğini, Felsefi Soruşturmalar
2
 adlı çalıĢmasında, ileri süren Wittgenstein‘in bu belirlenimini dikkate alacağız, her ne 

kadar bu araĢtırmamızı ‗metafizik‘ bir kavram olarak değerlendireceği aĢk terimi dolayısıyla boĢ görecek olsa da. 

1801-2 yıllarında döneminin bir mecmuası olan Eleştiri Dergisi‘nde Hegel, döneminin felsefecilerinden birinin çalıĢmasına 

dair yazdığı bir inceleme makalesinin baĢında, felsefenin artık gözlerini karanlık bürümüĢ filozoflar üzerindeki iki bin yıllık örtüyü 

kaldırma vaktinin geldiğini söylediğinde cümlesini söyle sonlandırır: ―Sabır sonsuz değildir.‖
3
 Hegel kuĢkusuz, çok anlamlı bir Ģey 

için bu ifadelerde bulunur, felsefenin artık hakikati görmesi gerektiğini söyleyerek bu karanlıktan çıkmasını salık vermektedir. Bunu 

günümüz aĢk bakıĢına uyguladığımızda ise yirmi birinci yüzyılın aĢk konusunda sabırlı olmadığını yani emekle paralellik gösteren 

anlayıĢın sabırsızlıkla yıkıldığını yahut zarar gördüğünü söylemek gerek. AĢka dair bu karanlık perdenin kaldırılması dolayısıyla 

felsefeye düĢmektedir. Kapitalizm bireyi üreten ve tüketen olarak, Marx‘ın özellikle Grundrisse‘de belirttiği gibi, ikiye ayırmaktadır. 

Ancak bu Hegel‘in kavramlarıyla ne ―kendin için‖ üretim ne de ―kendin için‖ tüketimdir bu ―bir baĢkası için‖ yani sermayedar için 

üretim ve tüketimdir. Kapitalizm kendi ruhunu aĢka, duygulara, insanlığın ta derinlerine kadar temas ettirmiĢtir.  

Kapitalizm duyguları kıskacına alır, onların yaĢanmasına izin vermez. Nasıl bunu yapar peki? AĢkı yaĢayacak alan 

bırakmadığı gibi aĢkı yaĢayacak vakitte vermeyerek. Vakit ve mekân aĢkın tahribatına yol açan iki kavram ve bu iki kavram 

kapitalizmin kıskacında sıkıĢmıĢ durumda. Kapitalizm size sadece vakit olarak tüketeceğiniz vakit ve mekân olarak alıĢveriĢ yerlerini 

yani tüketim mekânlarını sunar. Kapitalizm kendini ruhunu o kadar çok içinize iĢler ki siz bile farkına varmazsınız onu yaĢarken. Size 

en büyük liberal söylemini aĢılar: özgür birey! BoĢ bir kavram mı incelemeye değer! 

Bu çalıĢma aĢkın kapitalizmde mümkün olup olmadığını sorgulamaktan ziyade aĢkın kapitalizme rağmen nasıl varoluĢunu 

ayakta tutmaya çalıĢtığını Hegel‘in köle efendi analizindeki diyalektik yöntem aracılığıyla ‗karĢılıklı tanınma‘ kavramsallığı 

içerisinde çözümleyecektir. Kendini bir diğerinde gerçekleĢtirme ve tamamlama iĢte korkulmaması ve hatırlatılması gereken Ģey: aĢk 

böyle bir Ģey! Ġhtiyacımız olan bir Ģey değil mi! 

 

                                                 
2
 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, çev. G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, 1958, paragraf 255: ―The 

philosopher's treatment of a question is like the treatment of an illness.‖ 
3
 Walter Kaufmann, Hegel: A Reinterpretation, Doubleday Anchor Book, Garden City, New York, 1966, s.63 
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Kapitalizmin Kıskacında Doğa ve YaĢam 

 
Beyza Üstün  

 

 
Anadolu; toprakları, suları, kıyıları, vadileri, yer altı ve yerüstü doğal varlıkları ile; Dünya Bankası kredilerinin desteğinde ve 

devlet yönetiminde hızla sermaye birikimine sokulmaktadır. Devlet; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile enerji lisanları 

vererek, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına bağlı Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) ile su kullanım hakkı anlaĢmaları  imzalayarak
1
, Çevre nazım 

planları ve alt ölçek planları yapma, onama yetkileri ile Enerji yasasında değiĢiklik yapıp lisans dağıtılan Hidroelektrik Santraller 

(HES ler)‘ in yerlerinin imar planlarına iĢlenmesi yasallaĢtırılarak
2
 su havzalarını (suyun aktığı tüm alanı, vadileri, kıyıları, ormanları, 

yeraltını Ģirketlerin kullanımına açmaktadır. Bu amaçla kamu kurumlarında düzenlemeler yapılmakta, yasalar değiĢtirilmekte, kanun 

hükmünde kararnameler çıkarılmakta, çevre nazım planları Ģirketlerin lehine yeniden düzenlenmekte, Ģirketler idari yetkilerle  

donatılmakta, yada idari kurumlar ĢirketleĢtirilmekte, devletin güvenlik birimleri ordusu ve polisi ile Ģirketler için çalıĢmaktadır.  

 

Devlet tüm canlıların ortak yaĢam alanlarını uzun süreli (HES‘ler için dereler ve su havzaları 49 yıllığına, Meralar 29 

yıllığına) Ģirketlere devretmekte, böylece suyun, su havzalarının metalaĢtırılmasında en önemli rolü oynamaktadır.  

 

Kaz Dağlarında, Ġzmir- Efem Çukuru‘nda, UĢak- EĢme‘de, Kütahya GümüĢköy- Dulkadir köyü2nde olduğu gibi siyanürlü, 

siyanürsüz madecilik için, HES, Termik Santral ve diğer enerji yatırımlarının yapılacağı alanlarda kum ve taĢocakları için ya da 

Koçyiğitler Köyü‘nde, AkkuĢ Köyü‘nde olduğu gibi köy tüzel kiĢiliğinde olan alanlarda karakol yapmak için meralar ve ormanlık 

alanlar Ģirketlere devredilmektedir.  

 

Bu yağmalama sürecinde tüm canlıların ortak yaĢam alanları olan dereler, ormanlar, meralar, kıyılar Ģirketlerin kontroluna 

geçerken, Ģahıslara ait taĢınmazlara da acele kamulaĢtırma kararları el konulmaktadır.   

 

Bakanlar kurulundan 2004 yılında aldığı yetki ile (EPDK) tarafından, hem de doğrudan bakanlar kurulu tarafından; HES 

(Örn: Amasya- TaĢovada, Dersim Peri‘de, Kastamonu-Loç da  nehir tipi HES için, Hasankeyf de Ilısu Barajı ve HES yapımı için), 

RES (Rüzgar Enerji Santralleri), GES (GüneĢ enerji Santralleri) için, Termik Santral, Nükleer santral yapmak için, Ģirketlerin bu 

                                                 
1
 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı teĢkilat esasları 648 sayılı KHK] ve Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere ―Su 

Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖  26.06.2003 (25150) 
2
 [6094 sayılı enerji yasasında değiĢiklik yasası 2011) 
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santrallarda ürettiği enerjiyi taĢıyacakları nakil hatlarını geçirmek için, petrol, ulaĢım ve kentsel dönüĢüm projelerini uygulayabilmek 

için Ģahıslara ait taĢınmazlara el konulmaktadır. Kentlerde; Ġzmir‘de, Ġstanbul‘da, Ankara‘da aynı yağma afet yönetimi ve kentsel 

dönüĢüm, ―sokağın sağlıklaĢtırılması‖ adı altında evlere el koyma projeleri ile uygulanmaya çalıĢılmaktadır. 16.12 2011 tarihli 

bakanlar kurulu kararı ile Mersin ili Akdeniz ilçesi Özgürlük, Çilek ve Çay mahallelerinde kentsel DönüĢüm için acele kamulaĢtırma 

uygulanmaktadır. 2011 yılından beri  EPDK, Resmi Gazete'de yayınlamaya bile gerek kalmadan istediği taĢınmazlara el koymaktadır. 

TOKĠ de kentlerde gecekondu mahallelerinde aynı yetkiye sahiptir
3
.   

 

Sermayenin doğayı kıskacına alabilmesinin en kritik aĢaması Ģirketlerin iĢ makinalarını ve inĢaat malzemelerini vadilere 

sokmalarıdır. Tüm yasal ve idari düzenlemelere rağmen Ģirketler için bu aĢama gayri meĢru uygulamalarının en zor aĢamasıdır. Çünkü 

yöre halkı  karĢılarında sermayeye geçit vermemekte, vadisini korumakta, yaĢamını ve doğayı savunmaktadır. Bu aĢamada Ģirket 

adına en önemli desteği jandarma, polis ve tüm yetkilerle donatılmıĢ özel güvenlik kuvvetleri vermektedir. Bir yanda Ģirket ve 

devletin güvenlik kuvvetleri diğer yanda halk vadilerde karĢı karĢıya gelmektedir. Canlar yanmakta, her geçen gün halkın üzerindeki 

devlet baskısı arttırılmaktadır. 

 

Halkın mücadelesi; Anadolu‘nun her yerinde Hopa‘da, Fındıklı‘da, Loç‘da, Solaklı‘da Uzun Göl‘de, Amasya- TaĢovada 

Senoz‘da, YeĢilırmak Vadisi‘nde, Munzur‘da, Peri Suyunda, Manavgat‘da, Fethiye‘de, Erzurum Tortum‘da HES‘leri, Trakya‘da 

Ergene‘de, Çorlu AĢağı Sevindik ve Gerze‘de Termik santralleri, Mersin akkuyu‘da Nükleer santral için Samandağ‘da Karaburun‘da 

Rüzgar Santrallerini, Doğu ve güneydoğu Anadolu‘da GES (GüneĢ enerji santralleri)  tarlalarının yapımını önlemek için 

sürdürülmektedir. Ġzmir‘de, Ġstanbul‘da, Ankara‘da ise sokağın sağlıklaĢtırılması, afeti önleme adı altında kentsel dönüĢüm ve 3. 

Köprü projeleri ile yaĢayanların hakları ve yaĢam alanları Ģirketlere devredilmekte ve kentlerde de yaĢam mücadelesi sürmektedir.  

 

Son yıllarda hızlanan/Ģiddetlenen hukuksuzluk kamu-özel ortaklığının; doğayı ve yaĢam alanlarını sermaye birikimlerine 

sokmaya, bu alanlardaki tüm varlıkları da bir piyasa malı haline getirmeye kararlı olduklarını göstermektedir. Suyun ve su 

havzalarının metalaĢtırılmasından sonra hedeflerinde o havzalarda yaĢayan/üreyen/büyüyen biyolojik türler olduğu açıktır
4
. 

 

Bu yıkıma yaĢamını, emeğini, doğayı kapitalizme karĢı koruyan halkın mücadelesi karĢı koymaktadır/koyacakdır. Mücadele 

Ģirketler doğadan elini çekene kadar sürecektir.  

                                                 
3
 Peri Suyu Koruma Kurulu, ve Munzur Koruma Kurulu basın açıklaması (2012): acele kamulaĢtırma 

4 Tabiat Ve BiyoçeĢitlilik Yasa Tasarısı  

ve  

―Avrupanın Kültürel ÇeĢitliği için Türkiye‖  BaĢbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,Avrupanın Geleceği için Türkiye BroĢürü,  
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Doğanın Artan Yıkımı: Niye ġimdi? Nasıl Bir Kamu? Nasıl Bir Sermaye? Ne Yapmalı? 

 

Fuat Ercan 
Doğanın hızla tahrip edildiği bir yaĢanmıĢlığın içinden geçiyoruz. Ġlk bakıĢta insan-doğa arasındaki çeliĢkili iĢleyiĢten 

kaynaklanan ve bu anlamda neredeyse doğallaĢtırılan, doğallaĢtırıldığı için  normalleĢtirilen bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci doğa-

insan çelişkisinin ana çeliĢkiye dönüĢtüğü bir gerçeklik olarak tanımlıyoruz. Ama ilk bakıĢta. Ġnsan dediğimiz kim ve niye ana çeliĢki 

burada yaĢanmaya baĢladı sorularına cevap verilmesi gerekiyor. 

  

Niçin ana çeliĢki emek-sermaye değil de insanlık ve doğa arasında? Niçin tahribatın hızı inanılmaz ölçüde arttı?  

Sorulara cevap vermek için ilk uğrak yaĢanan bugünleri de içine alacak tarihsel gerçekliği içeren teorik-kavramsal bir 

düzenek olmalı. Bu düzeneğin temel referanslarını tarihsel olarak yaĢanmıĢlıklar (kapitalistleşme-modernleşme-sanayileşme) 

üzerinden biçimlendirdiğimizde dinamik bir süreçle karĢılaĢırız.  Dinamik süreç ise kendi içinde görece daha bir dengeli olan içsel 

bağlantıları iĢaret eden dönemleri öne çıkarıyor.  

 

Evet, dönemlendirmeler önemli, çünkü sermaye birikim süreci değiĢim değerinin egemenliğini, değiĢim değerinin 

egemenliği ise doğayı iĢleme/dönüĢtürme tarzı olarak sanayileĢmeyi ve her iki tarihsel örtüĢmenin yarattığı modernleĢme ise gündelik 

yaĢamın rutin biçimlerini ele veriyor.  

 

Somut varoluĢ olarak birbirinden ayıramayacağımız bu içsel olarak iliĢkili ama çeliĢkilerle dolu iĢleyiĢ artık bugün bir yıkım 

makinesine dönüşmüştür. Sermaye birikim sürecinin temel belirleyeni olan doğadan elde edilen ürünler üzerinde iĢlem yapmak 

doğanın ilk elden dönüĢümünü sağlayan üretimi iĢaret ederken, doğadan elde edilen hammaddenin iĢlenmesi için makineler ama 

doğrudan doğayı ilgilendiren enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. Her üretim artıĢı aynı zamanda doğadan elde edilecek hammadde ve 

dolayısıyla enerji ihtiyacını artırır. Tabii bu iki dinamik iliĢki arasındaki içsel bağlantılar aynı zamanda üretim sürecinde doğayı 

yeniden devreye sokacak/tahrip edecek atıklar sorununu gündeme getiriyor. Üretimin ihtiyaç için değil de değiĢim değeri için 

gerçekleĢtirilmesi, aynı zamanda artan üretimin sonucu açığa çıkan ürünlerin realizasyon/ tüketimi zorunluluğunu sermayeler/sistemin 

yeniden üretimi için zorunlu kılar.  

 

Sermaye açısından realizayon, ihtiyaç/istek sahipleri için tüketimin miktar ve çeĢit olarak artması ve hatta yeni malzemelerle 

üretilen ürünün tüketilmesi çöp olarak doğanın tahrip edilmesinin diğer boyutunu oluĢturuyor.  

Üretim ve dolaĢımın doğaya yönelik bu etkileyici/yıkıcı etkilerinin günümüzde tehlikeli hale gelmesinin nedenleri nelerdir 

Temel değiĢken artan üretim-realizayona karĢılık enerji ihtiyacının muazzam artması ve dolayısıyla enerjiye duyulan ihtiyaç en 

belirleyici değiĢken olmuĢtur. Ġkinci ve bu geliĢmeyle bağlantılı değiĢken ise artan sermaye birikiminin yani bir önceki emek-sermaye 

arasındaki uzlaĢmaz çeliĢkinin yarattığı değerlerin yeniden değerlenme sorununun giderek sistemin temel krizi haline dönüĢmesidir.  

Yeniden değerlenme bireysel kapitalistlerin ayakta kalma mücadelesinin en önemli değiĢkenlerinden biri haline gelmiĢtir. Sermayenin 
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emek üzerinden yarattığı değerler, yeniden değerlenme için baĢta enerji olmak üzere doğaya yönelmesi yani doğanın bir yeniden 

değerlenme alanına dönüĢmesi, değerlenme süreci içine çekilmesi gerçekliği ile karĢı karĢıyayız.  

Sermayenin farklılaĢarak geniĢleyen yeniden üretiminin doğa üzerinden gerçekleĢmesi, sadece emek-sermaye çeliĢkisini 

biriktirilmiĢ ölü-emek –doğa arasındaki iliĢkinin derinleĢerek artmasına neden olmamıĢ aynı zamanda sermayenin yeniden üretiminin 

tarihsel olarak ulaĢtığı bu aĢamada kamu/devletin de dönüşmesine neden olmuĢtur. Teorik olarak dönüĢümü devlet/kamunun sermaye 

tarafından içerilmesi olarak tanımlıyoruz. DönüĢümün somut/güncel anlamı ise kamunun finansal kısıt karĢısında ayakta kalma 

çarelerine yönelmesi olmuĢtur. Sunulan kamu hizmetleri ve daha da önemlisi egemenliği altındaki doğanın hızla finansal kaynak 

olarak değerlendirilmesi doğanın hızla birikim sürecince içerilmesine neden olmuĢtur. Bu çifte süreç sermayenin yeniden değerlenme 

krizine çare olurken, kamunu ise kaynak kısıtının aĢılmasına olanak sağlamaktadır.  

Ama süreç doğanın yıkımının hızlanarak artmasına neden olduğu oranda, ana çeliĢki sermaye-ile doğa arasında yaĢanmaya 

baĢladı. 

Sermaye-doğa ana çeliĢkisi için belirleyici olan daha önce emek-gücünden çekilip alınan değerlerin içine girdiği kriz iken, bu 

krizi aĢma adına gerçekleĢtirilen her yeniden-değerlenme çabası krizin sermaye-doğa arasında gerçekleĢmesine yol açmaktadır. Bu 

emek-sermaye arasındaki ana çeliĢkinin bittiği anlamına gelmez, tam tersine bu çeliĢkinin artarak, biçim değiĢtirerek devam ettiğine 

iĢaret eder.  

Peki, ne yapmalı?  
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Ekolojik Yıkımın Önlenmesinin Etkili Yolları (ArayıĢı) Çevre Hareketleri, Ekolojinin Siyaseti 

 

Arif Ali Cangı 
 

Bugün uygulanan ekonomik sistem, insanın emeğinin sömürüsünün yanı sıra doğal varlıkların da kaynak haline 

getirilmesiyle  doğa da sömürünün konusu haline dönüĢtürdü. Bunun sonucunda sürekli büyümeyi hedefleyen endüstri toplumunu 

yarattı. Sürekli ve hızlı büyümeyi hedefleyen endüstrileĢmenin geldiği aĢamada, yenilenemeyen doğal kaynak rezervleri hızla 

tükenmekte, oluĢan atıklar çevrenin taĢıma kapasitesinin çok üzerinde kirlilik oluĢturmaktadır. Teknolojik geliĢmelerle var olan 

kapitalist sistemin sürekliliği sağlanmaya çalıĢılmaktadır. YaĢam kaynaklarının hızla tüketilmesi, yaĢam alanlarının kirletilmesi, 

küresel iklim değiĢikliği ekolojik yıkımın kapımıza dayandığını gösteriyor. 

 

Diğer yandan bu sistem,   eĢitsizliklerin, hiyerarĢinin ve merkezileĢmenin sürekli hale geldiği, Ģiddetin kurumsallaĢmıĢ 

biçimde gündelik yaĢamın parçası haline geldiği, dayanıĢmanın yok edildiği bir toplum düzeni yaratmaktadır. Yani aynı zamanda 

toplumsal yıkım projesiyle karĢı karĢıyayız. 

 

Pek çok bilimsel çalıĢma, dünyadaki canlı yaĢamının tehlikede olduğunu gösteriyor. Dünyada yaĢamın sürmesini tehlikeye 

atan geliĢmelere karĢı çeĢitli alanlarda mücadeleler sürüyor. Bir yandan da mücadelelerin etkili olmasının arayıĢları devam ediyor.     

 

Bu yazının konusunu, yıkımın durdurulması, yaĢamı güvence altına alacak bir dönüĢümü ve yeni bir toplum düzeninin 

kurulmasını sağlayacak etkili yollar arayıĢı oluĢturmaktadır. Bu amaçla Türkiye Ekoloji Hareketinin öncülü iĢlevini gören Bergama 

Köylü Hareketi ele alınacak, hareketin baĢarısı, baĢarısızlıkları üzerinden, en önemli eksiklik olarak görülen ekolojinin siyaseti 

konusunda önermelerde bulunulacak. 
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Paradokslarla DüĢünmek 

Hüsamettin Çetinkaya 

Bu çalıĢma birincisi ‗gerçek kapsam‘ ve ikincisi ‗diyalektiğin paradoksu‘ olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci 

bölümde küreselleĢmenin ekonomik ve politik anlamda ‗gerçek kapsam‘ı tartıĢılmakta, özellikle Marks‘ın ‗sermayenin gerçek 

boyunduruğu‘ analizleri bağlamında, dolaysız üretim sürecinin değer teorisi irdelenmektedir. Ġkinci bölümde geleneksel Marksizmin 

mevcut diyalektik düĢünme tarzıyla küresel kapitalizmin gerçek kapsamını gerek kavrama gerekse sol bir alternatif üretmek açısından 

yetersiz olduğu ve yanıt veremediği iddia edilmektedir. Bu yetersizliğin doğasına yönelik bir tartıĢma olarak öncelikle Hegelci 

diyalektiğin paradoksal doğası açıklanmakta ve daha sonra bu diyalektiğin Marksizm üzerindeki yansımaları kısaca irdelenmektedir.  

Sonuç bölümünde ise diyalektik olmayan bir olumsuzlama örneği olarak, Marks‘ın ‗mülkiyetin olumlu kaldırılıĢı‘ teması ile 

Deleuze‘un içkinci ontolojisi yine kısaca ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. 
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Etik-Politik Bir KuruluĢ Olarak Komünizm: Marx ve Spinoza 

Münevver Çelik ve Sinem Özer 

Sermaye, doğa, toplum ve teknoloji arasındaki iliĢkilere sınıfsal niteliğini veren toplumsal bir üretici güçtür. Bu nedenle, bu 

iliĢkilerin kapitalizmdeki yapılanıĢı üzerine herhangi bir inceleme, sermayenin toplumsal gücünün niteliği üzerine de bir incelemeyi 

içermek zorundadır. Bu incelemede benimsenecek bakıĢ açısının, anti-kapitalist toplumsal iliĢkilerin örgütlenmesinin, insanın doğa ve 

insan ile komünalist bir temelde yeniden iliĢkilenebilmesinin olanaklarını görebilmek açısından önemli sonuçları olacaktır. Bu bildiri, 

emeğin politikliğinin olumlanmasına dayalı bir bakıĢ açısına yerleĢmenin, bu olanakların keĢfinde ve komünizme dair kavrayıĢımızda 

yaratacağı farkı Marx‘a ve Spinoza‘ya dönerek tartıĢmayı amaçlamaktadır. 

 

Öncelikle, sermayenin tarihini üretici güçlerin geliĢiminin bir tarihi olarak ele alan Marksist okumalarda, sermayenin 

yukarıda atıfta bulunduğumuz toplumsal gücü, ekonomik bir temele indirgenir ve sınıfsallığının politikliğinden koparılır. Sermaye, 

üretici güçleri, yani toplumsal emeğin üretkenliğini artırarak toplumsal olarak gerekli emek-zamanın kısaltılmasını mümkün kılacak 

teknolojik ve bilimsel temeli geliĢtirebildiği oranda ilerici bir toplumsal güç olarak olumlanır. Tarih, üretici güçlerin geliĢiminin 

tarihidir. Bu bakıĢ açısından, feodalizmden kapitalizme ve kapitalizm içi bir dönemleĢtirme olarak biçimsel boyunduruktan gerçek 

boyunduruğa geçiĢ, üretici güçlerin geliĢimindeki niteliksel bir sıçrama olarak görülür. Sermayenin üretim iliĢkilerinin üretici güçlerin 

geliĢimine engel olduğu kriz aĢamasından sonra ise üretici güçlerin bu geliĢimi ancak komünizmde sürdürülebilir. Komünizm, 

sermayenin nihai krizine gireceği tarihsel ve toplumsal koĢulların olgunlaĢmasını beklemelidir. 

 

Oysa Marx, sermayenin tarihine iliĢkin bu dönemleĢtirmesinde, üretici güçlerin geliĢimini, yansız bir bilimsel ve teknolojik 

ilerlemenin değil, emeğin ücretli emek biçimi altında sınıflaĢtırılmaya ve sermayeleĢtirilmeye direniĢinin bir sonucu olarak okur. 

Üretici güçlerin geliĢimi, sınıflar mücadelesine içkindir. Sermayenin geliĢimi ve krizi tarihsel değil, sınıflar arası güç çatıĢmasına 

bağlı olarak doğrudan politiktir. Emek ve sermaye arasındaki antagonizmayı temel alan bu ikinci bakıĢ açısından, üretimin teknik ve 

bilimsel temelinde ve buna bağlı olarak üretim sürecindeki iĢbölümünde meydana gelen her yenilik, aslında emeği üretim sürecinin 

tahakkümü altına alamayan sermayenin emeğin direniĢini kırmasının bir aracıdır. Marx, bunun bir örneği olarak, iĢçi sınıfının çalıĢma 

saatlerinin kısaltılması için verdiği mücadelenin, biçimsel boyunduruktan gerçek boyunduruğa geçiĢe neden olduğu Ġngiltere'yi  

gösterir. ĠĢçi sınıfının mücadelesi, sermayeyi, çalıĢma saatlerinin uzatılmasına bağlı mutlak artı-değer üretiminden, makinelerin 

devreye sokulmasıyla aynı çalıĢma süresi içinde emeğin üretkenliğinin artırılmasına bağlı nispi artı-değer üretimine geçiĢe zorlar. 

Öyleyse üretici güçlerin geliĢimi politik olarak okunduğunda, sermayenin geniĢleyerek yeniden üretimi, sermayenin emek üzerindeki 

tahakkümünün geniĢleyerek yeniden üretimiyle aynı anlama gelir. Emeğin ücretli emek biçimi altında sermayeye tabiiyetinin daha da 

derinleĢmesinin zorunlu bir koĢulu olarak görülebildiği oranda, sermayenin üretici güçleri geliĢtirme dinamiğinin herhangi bir ilerici 
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yanı yoktur. Sermayenin üretici güçleri geliĢtirmesi, kendini ancak geniĢletebildiği ölçüde koruyabilen değer olarak sermayenin emek, 

doğa ve bütün toplumsal iliĢkileri tahakküm altına alarak metalaĢtırmasına içkindir. 

 

Sermayenin tarihini, üretici güçlerin geliĢiminin bir tarihi olarak okumak ile sınıflar mücadelesinin politik tarihi olarak 

okumak arasındaki bu fark, insanın doğayla ve insanın insanla iliĢkisinin özgürleĢtirici bir temelde yeniden kuruluĢunu mümkün 

kılabilecek komünizm tahayyülünde de bir farka yol açar.
1
 Birinci okumanın temelinde, hayatın üretimi ve yeniden üretiminin 

özgürlükçü bir örgütlenmesinin ancak ekonomik bir temel üzerinde mümkün olabileceği varsayımı yer alır. Emek öncelikle temel 

yaĢam gereksinimlerinin karĢılanmasına dönük bir geçim aracıdır. Emeğin geçim aracı olarak zorunlu bir etkinlik olmaktan çıkıp 

toplumsal bireyin her yönden geliĢmesine katkı sunan özgür bir etkinliğe dönüĢebilmesinin koĢulu, geliĢmiĢ bir teknolojik temelde 

yaĢam gereksinimlerinin tümünü karĢılayabilecek toplumsal bir artının, maddi bir toplumsal zenginliğin yaratılmasıdır. YaĢamak için 

çalıĢmanın zorunlu olmaktan çıkmasını sağlayacak böyle bir toplumsal zenginlik yaratılasıya kadar, sermayenin üretiminin ve yeniden 

üretiminin koĢulu olan gerekli emek-zaman ile artı-emek zaman diyalektiği devam ettirilmelidir. Kapitalizmde olduğu gibi kâr 

biçiminde özel mülkiyet altına alınmamak koĢuluyla, toplumsal bir artının yaratılması için, emek hâlâ ücretli emek olarak iĢe 

koĢulmak zorundadır. Bu anlamda bu okuma, emeği her yönden mülksüzleĢtirerek ücretli emeğe, salt temel yaĢam gereksinimlerinin 

karĢılanmasının bir aracına indirgeyen kapitalizmle aynı önvarsayımı paylaĢır. Buna göre, zenginlik toplumunun yaratılmasına kadar, 

ekonomi-politik devam etmeli, insanın doğayla ve insanla kurduğu bütün toplumsal iliĢkiler, hâlâ toplumsal bir artının yaratılmasının 

nesneleĢtirici ve mülkleĢtirici mantığına tabi olmalıdır. Öyleyse bu bakıĢ açısından, kapitalizmden komünizme geçiĢ aĢamasında 

sermayenin kiĢilikleĢmiĢ biçimi olarak kapitalistler ortadan kalkar, toplumsal iliĢkilerin üretimi ve yeniden üretimi olarak sermaye 

devam eder. Bu aĢamadan sonra gelecek olan komünizm ise ekonomik bir cennete indirgenir. Ekonomi-politiğin eleĢtirisi, ekonomi-

politiği yeniden üretir. 

 

Oysa kapitalizmin ekonomi-politiğinin eleĢtirisinin asıl anlamı, onun politik özünün açığa çıkarılmasıdır. Toplumsal hayatın 

üretimi ve yeniden üretimi politiktir. Tarih, sınıflar mücadelesi tarihidir. Marx‘tan bize kalan en önemli miraslardan biri de budur. Bu 

miras, emeğin kendini olumlayabilmesini ekonomik bir cennetin kurulmasına bağlı toplumsal bir ilerlemeciliğe kapatmak yerine, 

bugünden politik olarak özgürleĢtirebilmeyi tahayyül edebilmenin önünü açar. Emeğin kendini gerçekleĢtirebileceği koĢullarla 

özgürce buluĢabilmesi, insanın doğa ve insan üzerindeki egemenliğinin ortadan kalkması, tarihsel evrimin nesnel bir sonucu değil, 

doğrudan güncel ve politiktir. Ġnsanı doğa içindeki bir krallık olarak tanımlamak yerine, insanı ve doğayı aynı kudretin farklı 

dereceleri haline getirerek barıĢtıran ve toplumsal bedeni üreten ve yeniden üreten gücü, etik-politik bir temelde tanımlayan Spinoza, 

bizce böyle bir komünizm tahayyülünü büyüten ve zenginleĢtiren bir alet çantası olarak Marx ile birlikte okunmayı beklemektedir. Bu 

bildiri, komünizmi üreten ve yeniden üretici gücü ekonomik ve teknik olarak değil, etik-politik olarak yeniden tanımlayabilmenin 

olanaklarını araĢtıran böyle bir okuma denemesidir. 

                                                 
1
 Marx‘ta, her iki okumaya da temel oluĢturan göndermeler mevcuttur. Alman İdeolojisi‘nde komünizm bir ideal ya da tarihsel bir erek yerine 

kapitalizme son verecek hareketin kendisi ve dolayısıyla politik olarak tanımlanırken, Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi‘nde komünizm bir 

zenginlik toplumu olarak konularak ekonomik bir tahayyülün sınırları içine kapatılır. 
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                    Enerji Yatırımları, HES‟ler ve Enerji Verimliliği 

 

       Mehmet Yusufoğlu 

Enerji ithalatının cari açığa doğrudan katkısı enerji yatırımlarında en çok sözü edilen konu. Bunun yanında sermayenin belli 

düzlemlerde birleĢen ihtiyaçları açısından üretimde ve özellikle ihracatta enerji maliyetleri ve döviz kuru oynaklığı ve petrol arzının 

sınırlı olmasından kaynaklanan küresel fiyat risklerden kaçınma önemli bir nokta olarak öne çıkarılıyor. Bu noktada ―yerli‖ ve 

―yenilenebilir‖ kaynaklar, maliyet olarak daha tahmin edilebilir ve birincil kaynaklar olarak  gündeme gelmekte; ancak bu yatırımlar 

yeni kar alanları açma ve ekonomik belirsizliklere karĢı kullanılan opsiyonlar Ģeklinde. Kaynakların yenilenebilirliği değil aslında 

―yerli‖  olması önemseniyor. AB ve ABD kaynaklı kriz ile yoğunlaĢan ve finansmanı zorlaĢan cari açıktan söz edildiğinde üretim 

yapısının enerji yoğunluğu, ihracatın ithalata bağımlılığı, hızlı büyüme politikaları ve tüm bunları mümkün kılan küresel kapitalist 

finansal durum ve hükumetlerin bu çerçevedeki tercihlerini sorgulamak gerekiyor.  Neoliberal çerçevenin yarattığı sorunlar HES 

yatırımlarının gerekçesi yapılıyor.  Neoliberal küresel yapılanma içinde DTÖ kuralları tarafından çizilen çerçevedeki yönelimler 

açısından ―sanayi desteklerinin‖ yeni biçimi altyapı girdilerini sermaye için ucuzlatma biçiminde uygulanmakta.  Enerji verimliliği 

kavramı da bu çerçevede bir ―önlem‖ olarak söylemsel dile girerken, aslında az önce ifade edilen üretilen malların ihracatı  açısından 

rekabet ve bunun gerektirdiği  enerji maliyetlerini ucuzlatmanın ve makine altyapısını yenilemenin bir aracı olarak kurgulandığı 

görülüyor. Bu anlamda enerji üretimindeki bu yeni ―düzenleme‖ neoliberal reformlar açısından post-washington uygulamalarına ve 

son dönemde dünya bankası literatüründe görülen ―inclusive growth‖ yaklaĢımına yeni bir pratik  katıyor . Yenilenebilir enerji ve 

enerji verimliliği uygulamalarında küresel ekonomik rekabet çerçevesinde hırslı birikim politikaları, bölgesel iddialar belirleyici, 

ekolojik ve toplumsal kaygılar değil. Alternatif enerji alternatif toplumsal tahayyüller ile birlikte düĢünüldüğünde gerçekten alternatif 

olacaktır. Bu anlamda alternatifler,  öngörüler ve bugünden somut deneyimler vardır. 
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              Piyasanın “Görünmez Eli”: Enerji Piyasası Kurulunun Acele KamulaĢtırma Kararları (2004-2012) 

Alp Yücel Kaya 

Son yıllarda giderek daha çok duyar olduğumuz ―acele kamulaĢtırma‖ uygulaması, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu‘nun 

27. maddesine göre ya olağanüstü bir durum ya da olağanüstü bir durumu tespit eden bir Bakanlar Kurulu kararı sonucu sözkonusu 

olmaktadır. Bakanlar Kurulu‘nun böylesine bir durum tespiti sonucu aldığı ―acele kamulaĢtırma‖ kararları, her Bakanlar Kurulu kararı 

gibi, Resmi Gazete‘de yayımlanmaktadır. Kanunun çıkıĢ tarihi 1983‘ten 2004‘e kadar Resmi Gazete‘de bu Ģekilde yayımlanan 11 

―acele kamulaĢtırma‖ kararı mevcuttur. Buna karĢılık 2004‘ten bu yana ise 133 tane ―acele kamulaĢtırma‖ kararı sözkonusudur. Bu 

artıĢ gözönüne alınınca 2004‘ten günümüze Türkiye‘nin olağanüstü bir dönemden geçtiği, en azından Bakanlar Kurulu‘nun bu 

dönemi bu Ģekilde değerlendirdiği açıktır. 2004‘te 5, 2005‘te 7, 2006‘da 7, 2007‘de 15, 2008‘de 17, 2009‘da 11, 2010‘da 18, 2011‘de 

33, 2012‘nin ilk üç ayında 20 tane ―acele kamulaĢtırma‖ kararı çıktığına göre, Türkiye vahameti giderek ivme kazanan bir olağanüstü 

dönemden geçmektedir.  

 

Peki bu olağanüstülük tespiti hangi alanlara yöneliktir? Alınan ―acele kamulaĢtırma‖ kararlarına bakınca olağanüstü durumun 

51 kararla ulaĢım yolları yapımında, 18 kararla kentsel dönüĢüm uygulamalarında, 17 kararla baraj ve HES yapımında yoğunlaĢtığı 

gözlenmektedir.  Ama bu Ģekilde oluĢan tablonun bize tüm ―acele kamulaĢtırma‖ kararlarını listelemekten uzak olduğunu da 

belirtmek gerekir. Çünkü, 2004‘te çıkmıĢ ―Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Yapılacak KamulaĢtırmalarda 2942 Sayılı 

KamulaĢtırma Kanununun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar‖la Bakanlar Kurulu, KamulaĢtırma Kanunu‘nun 27 maddesi 

ile sahip olduğu ―acele kamulaĢtırma‖ yetkisini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na (EPDK) devretmiĢtir. Türkiye‘de enerji 

konusundaki olağanüstü durumlara dair karar verme mercii böylece kendisi siyaset alanında, kararları Resmi Gazete‘de görünür olan 

Bakanlar Kurulu‘ndan, kendisi enerji piyasasında görünen ama kararları görünmez olan Enerji Piyasası Kurumu‘na geçmiĢtir. 

Bakanlar Kurulu üyelerinin son yıllarda alarm çanları çaldıkları enerji alanında, EPDK tarafından ne kadar ―acele kamulaĢtırma‖ 

kararı verildiği bu nedenle bilinememektedir. Halihazırdaki HES projelerinin sayısının iki bini geçtiği düĢünülürse, EPDK tarafından 

verilen ―acele kamulaĢtırma‖ kararlarının Bakanlar Kurulu‘nun verdiklerini katlamıĢ olması kuvvetle muhtemeldir. 

 

Bu çerçevede ortaya çıkan ―acele kamulaĢtırma‖ kamulaĢtırma, yani kamu yararı için istimlak değildir, aksine 

piyasalaĢtırmadır, yani ekonomik çıkar gruplarının hükmettiği piyasanın yararı için istimlaktır. Dolayısıyla aslında Bakanlar  

Kurulu‘nun olağanüstülük tespiti piyasalaĢmanın önceliğinden, acilliğinden baĢka bir Ģey ifade etmemektedir. Zaten kamunun (TEK, 

Petrol Ofisi, Petkim, vb.) özelleĢtirildiği, kamu faaliyet ve yatırımlarının (yol, su, elektrik, vb.) Kamu Ġhale Kanunu çerçevesinde 

piyasaya tamamen devredildiği bir dönemde yapılan her türlü kamulaĢtırmanın ekonomik çıkar gruplarının hükmettiği piyasa için 

yapılması pek de ĢaĢırtıcı olmayacaktır. Hatta arada bu piyasalaĢtırmaların dozu kaçmakta, bazı ―acele kamulaĢtırma‖ kararları belli 

bir Ģirket adına tekelleĢmeyi bile getirebilmektedir. Alıcısı olsa da satılmak istenmeyen gayrimenkullerin zorla alıcı lehine 

sattırılmasıyla sonuçlanabilmektedir. 2006 ve 2008‘de TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Ananomi ġirketi‘ne, 2007‘de 

Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ‘ye tahsis edilmek üzere alınan ―acele kamulaĢtırma‖ kararları buna örnektir. 
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―Acele kamulaĢtırma‖ bu özellikleri ile Türkiye coğrafyasını olağanüstü hal ilan ederek piyasalaĢtırırken, hukuki mücadele 

sürmektedir. Bakanlar Kurulu‘nun aldığı Ġzmir Efemçukuru‘ndaki ―acele kamulaĢtırma‖ kararlarına karĢı DanıĢtay‘da  iptal davası 

açılmıĢtır, sonucu beklenmektedir. EPDK‘nın Bakanlar Kurulu‘ndan devraldığı ve uyguladığı ―acele kamulaĢtırma‖ kararına karĢı 

DanıĢtay‘da iptal davası açılmıĢ, DanıĢtay Altıncı Dairesi  14.12.2011‘de yürütmeyi durdurma kararı almıĢtır. 2004 yılında EPDK‘ya 

devredilen yetki DanıĢtay‘ın Ģu gerekçesi ile uygulanamaz hale gelmiĢtir: ―Bakanlar Kurulu‘na tanınan yetkinin baĢka makam ya da 

mercilere takdir edilerek kullanılmasına olanak sağladığı, mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden 

belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınıflandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeyerek zedelendiği görülmektedir. Bu 

itibarla, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın uygulanması yolundaki kamulaĢtırma iĢleminde hukuka uyarlık 

bulunmamıĢtır.‖ Bu karar, 2004 sonrasında inĢa edilen olağanüstü hal durumuna ve zayıfların aleyhine güçlülerin lehine 

piyasalaĢtırmaya dur demektedir.  

Biz bu bildiride, ―acele kamulaĢtırma‖ uygulamalarını, Bakanlar Kurulu‘nun görünür kararları çerçevesinde değil EPDK‘nın 

görünürlüğü sınırlı olan  kararları çerçevesinde tartıĢacağız. Bunu yapabilmek için Bakanlar Kurulu‘nun EPDK‘ye ―acele 

kamulaĢtırma‖ karar yetkisini devrettiği 2004 yılından bu yana EPDK‘nın gazetelerdeki ―acele kamulaĢtırma‖ ilanlarını izleyecek, 

listeleyecek ve inceleyeceğiz. Böylesine bir araĢtırma, EPDK‘nın neoliberal piyasa ve mülkiyet anlayıĢı çerçevesinde doğayı 

dönüĢtürme ve piyasalaĢtırma yönündeki etkisini somutlaĢtırdığı kadar piyasanın görünmez elini görünür kılmaya çalıĢacaktır. 
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Termik Santraller ve Çevre 

Erhan Ġçöz ve Z. Vezan Karabulut 

 

Kömür, gaz ve fuel-oil ile çalıĢan Termik Santraller, yakıttaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüĢtüren tesislerdir. 

Santralde bu enerji değiĢimi bir çok kademede gerçekleĢir. Yakıtın kimyasal enerjisinin ısı enerjisi Ģeklinde açığa çıkması için 

kimyasal bir olay olan yakıtın yanma iĢlemi gerçekleĢmelidir. Buhar, önce türbinin yüksek basınçlı bölümünde ve daha sonra yeniden 

çok ısıtıldıktan sonra orta ve alçak basınçlı bölümlerde geniĢler. Bu geniĢlemeler sırasında ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüĢür.  

 

Termik santrallerde üretilen enerjinin sadece %30-40 oranındaki bir bölümü elektrik enerjisine 

dönüĢtürülebilmekte; kalan kısmı ise “kaçak enerji” olarak adlandırılmakta ve santral kazanından radyasyon ile çıkmakta ya 

da baca gazıyla birlikte bacadan atılmaktadır. Termik santrallerin en önemli çevresel etkilerinden biri de soğutma suyuyla ilgilidir 

ve termik santrallerin soğutma suyu gereksinimi büyüktür. Deniz, akarsu ve göllere yapılan atık ısı boĢaltımları biyolojik yaĢamı 

tehlikeye sokar  

 

Termik santrallerin en çok Ģikâyet edilen ve çevreye zararı dokunanı kül atıklarıdır. Kül atıkları çevreyi ve denizi kirletir. 

Yakılan kömür, bu kirliliklerin,  külün içerdiği kadmiyum, civa, kurĢun, arsenik v.b. ağır metallerin de çevreye yayılarak kirletmesine 

sebep olmaktadır.  

 

Türkiye‘de elektrik enerjisinin %70'i çevre kirliliği yaratan ve küresel ısınmaya yol açan fosil yakıtlardan (%31-doğal gaz; 

%29-linyit, %10 petrol türevleri, taĢ kömürü, vb.) elde edilmektedir.  

 

2000-2006 yıllarına ait termik santral su ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre, termik santraller tarafından 2000 yılında 

1,90 milyar m
3
, 2006 yılında ise 2,72 milyar m

3 
su temin edilmiĢtir. 2000-2006 yılları arasında temin edilen suyun ortalama %96‘sı 

denizden çekilmiĢ, ortalama %98‘i ise soğutma suyu olarak kullanılmıĢ, atıksuyun ortalama %99‘u denize deĢarj edilmiĢtir (TUĠK). 

 

Diğer çevresel etkilerin baĢında baca gazları (SO2, CO, CO2 ve NOX ; Uranyum, Thoryum gibi radyoaktif elementler ve kül 

olarak sıralanabilir. bacadan kaçan partiküllerin tutulma oranı parçacık büyüklüğüne bağlıdır. %99.8 verimle çalıĢan elektrostatik 

tutucularda çapları 10 µm'den küçük olan partiküllerin filtrelenme oranı %60 olmaktadır. 
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Hidroelektrik Santraller (HES‟ler) ve Türkiye‟nin Geleceği 

Mehmet Kartal 

 Ülkemizde çok sayıda HES baĢvurusu var. Bakanlık bunların büyük kısmına onay verdiği gibi HES kurulmasına ek 

olarak SU KULLANIM HAKKI anlaĢması ile ülkemizin su kaynaklarını ticari Ģirketlerin karlarına açmıĢ oluyor. Enerji üretimi 

yaftası altında su kaynakları özelleĢiyor. Ülkenin kurulu gücünün %60‘ını tüketen ülkemizde daha fazla HES yapılmasının nedeni 

farklıdır. Ekosistemin vazgeçilmezi olan sudan, potansiyel enerji kinetik enerjiye çevrilerek, elektrik enerjisi elde edilir. Bu dönüĢüm 

hidrolik santrallerle gerçekleĢtirilir. Hidrolik santraller (HES‘ler) su biriktirmeli (barajlar) ve biriktirmesiz (nehir tipi) olmak üzere 

ikiye ayrılır. Su biriktirmeli santraller yöresinde, biriktirmesiz hidrolik santraller ise kurulduğu yörede ve geçtiği tüm bölgelerdeki 

doğal yaĢam üzerinde etkileri vardır.  Her iki hidrolik santralin tarım ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Su 

biriktirmesiz hidrolik santrallerle su, yatağından saptırılarak boru içine alınır ve belli bir yüksekliğe çıkarılır. Daha sonra suyun aĢağı 

düĢmesi sağlanarak, akarsuya verilmeden önce jeneratör çevrilerek elektrik üretilir. Su, yatağına tekrar verildiği anda diğer Ģirketin 

borusuna girer ve neredeyse denize ulaĢtığı noktaya kadar bu duruma devam edilebilir. Bu mesafelerde suyun doğa, hava ve diğer 

canlılarla bağı kesildiği ve suyu oluĢturan mineral ve daha birçok yararlı madde oluĢamadığı için su, su olmaktan çıkar. Dolayısıyla 

boruların bitiminde akarsuya geri verilen suyun artık kendisine ve yaĢam verdiği diğer canlılara eskisi kadar yararı olamayacaktır. 

 

Türkiye‘de hidrolik santraller aracılığıyla enerji üretimi yakın zamana kadar yalnızca kamu eliyle yapılmaktaydı. 

Günümüzde ise özel sektör de, tıpkı kamu gibi, elektrik üretim ve satıĢı yapmaktadır. Fakat özel sektörün elektrik üretip satabilmesi 

için bir dizi yasal düzenlemeler gerekmiĢtir. Enerji alanında özelleĢtirmenin yolunu açmak için ―Yap-ĠĢlet‖ modeli geliĢtirilmiĢtir. 

16/07/1997 tarih ve 4283 sayılı ―Yap-ĠĢlet‖ modeli ile ―Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve ĠĢletilmesi ile Enerji 

SatıĢının düzenlenmesi Hakkında Kanun‖ çıkarılmıĢ, böylece yasal alt yapı oluĢturulmuĢtur. Daha sonra 20/02/2001 tarih ve 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğince enerji üretim tesislerinin yapımı tamamen özel sektöre devredilmiĢtir. 

 

Türkiye‘de Ģu anda iĢletmede olan HES sayısı 288′dir. Yapımı devam eden 1019 HES için Su Kullanım AnlaĢması 

imzalanmıĢtır.2011 yılı baĢında 0.5 MW‘dan fazla üretim yapacak olan Ģirketlere verilen lisans sayısı ise 2000‘i geçmiĢtir. 0.5 

MW‘dan daha düĢük kapasitede elektrik üretecek HES‘ler için Ģirketlere dağıtılacak lisansların da 5000 ile 10000 arasında olacağı 

düĢünülmektedir. 

 

0.5 MW üretim kapasitesinde Mikro HES olarak isimlendirilen HES lisanslarının bu kadar geniĢ sayı aralığında olmasının 

nedeni ise halen üretimde yada yapım aĢamasında olan HES‘ler için Ģirketlerin, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması ile sahip oldukları dere 

parçasının dıĢında yan vadilerdeki ne kadar kılcal dereyi ya da yeraltı sularını kendi santrallerine akıttıklarının tespit ed ilememesidir. 

Planlanan HES projelerinin 700‘e yakını Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer almaktadır. 
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Türkiye'nin elektrik enerjisindeki toplam kurulu gücü, Nisan ayı itibariyle, 50 bin 422,7 Megavata (MW) ulaĢtı. Rakamlara 

bakıldığında Türkiye'nin elektrik üretiminde ciddi bir payı bulunan doğalgaz üretim santrallerindeki artıĢ ise dikkat çekiyor. 

Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi (TEĠAġ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yapılan 

derlemeye göre, toplam kurulu gücün yüzde 40,3'ünü Elektrik Üretim Anonim ġirketi'ne (EÜAġ) ait santraller üretiyor.  

Yüzde 7,6'sını EÜAġ'ye bağlı ortaklık santralleri, yüzde 1,4'ünü iĢletme hakkı devredilen santraller, yüzde 0,5'ini mobil 

santraller, yüzde 12,11'ini yap-iĢlet santralleri, yüzde 4,8'ini yap-iĢlet-devret santralleri, yüzde 27,2'sini serbest üretim Ģirketleri, yüzde 

6,1'ini otoprodüktör santralleri, oluĢturdu. 

 

Nisan itibariyle bu projelerden 180'i baĢvuru (17 bin 902 MW), 794'ü (41 bin 258 MW) inceleme-değerlendirme, 347'si (10 

bin 301 MW) uygun bulma ve 958'i (44 bin 934 MW) lisans verilme aĢamasında bulunuyor.  

 

Ülkemizde HES‘Ler üzerinden su kullanımı yaygınlaĢıyor ve özel Ģirketler ülkenin tüm suyunu ele geçiriyor. En temel 

yaĢam kaynağı olan sular özel Ģirketlerin güdümünde ve gelecekte bu suları para vermeden içmek mümkün olmayacak. 
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Ilısu HES‟e Alternatif Olarak YoğunlaĢtırıcılı GüneĢ Enerji Santralleri 

Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz 

 YoğunlaĢtırıcılı güneĢ enerji santralleri güneĢ enerjisinden elektrik elde etmede kullanılan sistemlerden biridir. Bu 

tip üretim tesislerinde güneĢ enerjisinin termal değeri 70 ile 3000 kata kadar çıkarılabilmektedir. Yakın gelecekte bu tip santrallerin 

enerji üretiminde önemli bir rol oynayacağı düĢünülmektedir. Bu bildiride yoğunlaĢtırıcılı güneĢ enerji santrallerinin yapısı incelenmiĢ 

ve farklı tipteki santrallerden örnekler sunulmuĢtur. Güney Doğu Anadolu Bölgesi‘nde güneĢ enerji potansiyeli göz önüne alınarak bu 

tip santrallerin alternatif bir üretim sistemi olarak Türkiye‘de tesisi ele alınmıĢtır. Tarihi Hasankeyf kentini sular altında bırakacak 

Ģekilde yapımı projelendirilen Ilısu HES gibi riskli barajlar yerine bu tür temiz enerji santrallerinin yapımının maliyetleri etüt edilmiĢ 

ve alternatif bir çözüm olarak sunulmuĢtur. Böylelikle barajlardan dolayı bozulan ekosistem, yok olan canlı çeĢitliliği ve göç gibi 

olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması sağlanması hedeflenmektedir. 
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Evsel Katı Atıkların Nihai Bertarafı Ġçin Yer Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Analizi 

Uygulamalarının Bir EleĢtirisi 

Mahmut Kemal Korucu ve Bora Erdağı 

Evsel nitelikli katı atıkların bertarafı için ―en uygun yerin seçilmesi‖ süreci, atık yönetimi çalıĢmalarının sorunlu 

aĢamalarından biridir. Bu ve benzeri sorunlu aĢamaların neden olduğu nihai problemler; ekolojik kriz olarak adlandırılan yıkıcı 

sendromun/durumun ruhunun belirleyicilerindendir. Bir baĢka ifade ile ―atık bertarafı için yer seçimi problemi‖ hem ekolojik krizin 

hem de en hafifinden mevcut problemli insan-doğa iliĢkisinin patolojik semptomlarından yalnızca bir tanesidir. Ekolojik kriz ve özel 

bir problem olarak ―atık bertarafı için yer seçimi problemi‖ insan-doğa iliĢkisinin bütünlüğünün bozuĢması neticesinde karĢımıza 

çıkmıĢ bulunmaktadır. O halde bu patolojik semptom; ekolojik rasyonalite ve sosyal adalet lehine çözüm arayıĢı mücadelelerinin 

doğal bir teması ve müttefikidir. Ekolojik krizin ulaĢtığı yıkıcı boyutlar ―yangın alarmı‖‘nın siren sesi duyulmadan önce mutlaka 

çözülmek zorundadır. 

Mevcut ekolojik problemlerimizin çözümü için sıklıkla baĢvurduğumuz ―çevrecilik‖ anlayıĢı bu problemlerin çözümünden 

çok, mevcut düzenin sürdürülebilirliğine hizmet etmektedir. Söz konusu problemlerin ekolojik rasyonalite yönünde bir çözüme 

ulaĢtırılabilmesi için, tüm bu problemlerin temelinde yatan insan-doğa iliĢkisi anlayıĢı yeniden yapılandırılmak zorundadır. Ekolojik 

krizin parçalarından her birinin ekosistem üzerindeki olumsuz yansımalarının boyutu birbirinden farklı derecelerde olsa da, temelde 

hepsinin ortaya çıkıĢı sorunlu insan-doğa iliĢkileri ve bu iliĢkinin yanlıĢ yapılandırılması neticesinde gerçekleĢir. Ekolojik krizin 

bütünüyle ve bir anda çözülmesini beklemek, hele kapitalizmin azgın kâr güdüsü yerli yerinde duruyorken, mevcut sosyoekonomik 

yapının iç dinamiklerini görmezden gelmek anlamına gelir. Bunun yerine, bu krize içkin tüm tekil eko-patolojik durumların kendi 

kıyaslanamaz yapıları içerisinde çözüm aramak ve bu çözümleri ekolojik bir döngünün tüm diğer unsurları ile bütünleĢmeye yönelik 

olarak hazır tutmak daha akılcı olabilir.  

Bu sunumda; ekolojik problemlere iliĢkin yürütülen tartıĢmalar açısından sorunlu bir noktaya konumlandırılabilecek olan 

―yer seçiminde çok amaçlı karar verme teknolojisi‖nin mevcut yapısının insan-doğa iliĢkisi ekseninde bir eleĢtirisi yapılacaktır. 

Yapılan bu eleĢtiri temel alınarak uygulamaların çözüm bulmakta yetersiz kaldığı temel sorunlu noktalar tanımlanacak ve ardından, 

sözü edilen sorunlu noktaların çözümüne yönelik olarak mevcut yöntemin yapısında yapılabilecek bazı değiĢiklikler önerilecektir. 

Nihayetinde ise, yöntemin yapısıyla ilgili olarak yapılan eleĢtiriler ve önerilen yeni metodolojinin uygulama açısından bir 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

ÇalıĢmaya konu edilen yer seçimi probleminin mevcut yapısına iliĢkin dikkat çekilmek istenen temel sorunlu noktaları iki 

ana eksende özetlemek mümkündür. Öncelikle; yer seçimi uygulamalarında son dönemde sıklıkla kullanılmakta olan çok amaçlı karar 

verme yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemleri birlikteliğinden oluĢan karar verme teknolojilerinin, yer seçimi probleminin çözümüne 

yönelik olarak büyük kolaylıklar sağladığı söylenebilir. Öte yandan kullanılan geleneksel kriter yapıları insan-doğa iliĢkisini 
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tanımlamada sorunlu bir noktada konumlandığı için bu türden uygulamalarda ―ekosistemin güvenliği‖ çeĢitli öznel kararların 

inisiyatifine bırakılmaktadır. Doğa ve toplum adına kararlar verme yetkisini kendinde bulan yöneticiler bu hakkı çoğu zaman 

ekonomik rasyonalite yönünde kullandığı için ekosistemin güvenliği arka planda kalmaktadır. Ekonomik rasyonalite ile ekolojik 

rasyonalitenin her durumda örtüĢemeyeceği gerçeği de ekolojik krizin ortaya çıkıĢında kendini göstermektedir. Ġkincil olarak, mevcut 

kullanımlarında genellikle az sayıda yerel yönetici tarafından gerçekleĢtirilen karar verme iĢlemi, sorunun asıl muhatapları olan bölge 

halkını dıĢarıda bıraktığı için süreç kamusallaĢamamakta ve buna bağlı olarak çeĢitli sosyal problemler ortaya çıkmaktadır. Karar 

verme mekanizmasının katılımcı bir yapıya dönüĢtürülememesi, çevresel adaletsizlik ve çevresel ırkçılık gibi sorunları ortaya  

çıkarmakta olup diğer tüm sosyal dinamiklerin de etkisi ile olumsuz bir risk algısına ve buna bağlı olarak da büyük sosyal maliyetlere 

dönüĢmektedir.  

Yer seçimi sürecinin temel sorunlu noktalarına çözüm getirebilmek beklentisi ile önerdiğimiz yeni metodolojide, yer seçimi 

için kullanılan karar ağacı 3 yerine 4 ana kriter grubu olarak tanımlanmaktadır. Her bir kriter grubunun küçük bir yönetici tarafından 

belirlenmesi ("0") veya geniĢ katılımlı ademi merkezi bir yapı tarafından belirlenmesi ("1") Ģeklinde iki farklı durum için bir 

değerlendirme yapıldığında karĢımıza 16 farklı yapı olasılığı çıkmıĢtır. Temel hedef yeni bir insan-doğa iliĢkisi anlayıĢını iĢlevsel hale 

getirmek olduğuna göre; söz konusu 16 olasılık arasından hem en az merkezi özelliği bulunan hem de ekosistemi doğrudan 

ilgilendiren konularda öznel kararları ortadan kaldıran yapıyı belirleyerek yer seçimi sürecinin temel problemlerini ortadan 

kaldırmamız gerekmektedir. Bu amaçla önerdiğimiz 4 ana kriterli yapıda, mevcut 3 ana kriter gruplu yapının (―sağlık-güvenlik 

kriterleri‖, ―ekonomik kriterler‖ ve ―sosyal kriterler‖ grupları) ne Ģekilde olacağı; tamamıyla merkez tarafından kontrol edilen mevcut 

yapısının aksine problemin tüm taraflarının etkin katılımını sağlayan ademi merkezi bir yapı tarafından belirlenir. Bu sayede özellikle 

atık bertaraf tesisleri ile ilgili olumsuz algıların temelinde yatan sürece katılamama durumu da ortadan kaldırılabilecektir. Öte yandan 

önerilen metotta 4. ana kriter grubu olan ―ekolojik kriterler‖ grubunun diğer gruplardan farklı olarak merkezi bir yapı tarafından 

belirlenmesi geçiĢ aĢaması için önerilen bir durumdur. Bu yolla bireylerin ekosistem üzerindeki öznel tutumları en azından ekolojik 

rasyonalite lehinde gerçekleĢebilecek kültürel bir dönüĢüme kadar güçlü bir denetleme mekanizması tarafından kontrol altında 

tutulacaktır. 

Mevcut yapıya alternatif olarak sunduğumuz bu yeni yapıda ekolojik kriterler üzerindeki merkezi otorite etkisi eleĢtiriye son 

derece açık bir durumdur. Ekosistem üzerindeki insan tahakkümünü ortadan kaldırmayı amaç edinen bir alternatif yapıda ekosistemi 

ilgilendiren kriterler üzerinde merkezi bir etkinin var olması gerektiğini savunmak bir çeliĢki olarak değerlendirilebilir. Ancak 

ekosistem ve ekolojik iliĢkiler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimi gerektiren bu türden bir kriter yapısının bu konuda her  hangi bir 

bilgisi bulunmayan kiĢiler tarafından Ģekillendirilmesine izin vermek ekosistemin güvenliği açısından istenmeyen kararların 

alınmasını da neden olabilir. Bu bakımdan en azından toplumun ekosistem konusundaki bilinç dönüĢümünün tamamlanması için 

aĢılması gereken geçiĢ sürecinde, karĢılaĢılan acil durumlar için bu kriter grubunun konuya hakim bir grup uzman tarafından 

belirlenmesi daha sağlıklı olacaktır.   
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BeyĢehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri 

 

Ebru Arıcan 

 
Cindi Katz‘ın da ifade ettiği gibi, doğa 1970‘lerde değiĢti. 1960 ve 1970‘lerdeki çevre hareketleriyle birlikte kapitalist 

aktörler doğal kaynakların sınırsızlığı konusunda o kadar da emin olmamaya baĢladılar. Doğa kapitalizm için ekonomik büyüme alanı 

olarak sınırları o kadar da açık bir alan değildi artık. 1970‘lerin baĢlarında doruk noktasına ulaĢan sömürgesizleĢtirme, çevre 

hareketleri ve petrol krizinin dayattığı sınırların ardından, kapitalizm altında sınırları belirlenen doğa yeniden çalıĢılmaya baĢlandı. 

Doğanın zamanı ve mekânı geri alınamaz biçimde değiĢti. Bu değiĢim doğanın bir biriktirme stratejisine dönüĢmesiyle tetiklendi. 

KuĢkusuz doğanın ve insanın sömürüsü devam etti ancak doğanın kapitalizmde (yeniden) üretimi farklı bir mekânsallığı ve 

zamansallığı temsil etmeye de baĢladı. Marksist ve eko-feminist kuramcılar doğa ve insan sömürüsü arasındaki silsileleri ortaya 

koyup analiz ederken, bir biriktirme stratejisi olarak doğa nosyonu, sermayenin doğa üzerindeki çıkarları için daha geniĢ ve 

değiĢtirilmiĢ bir alanı beraberinde getirdi. Ġlk olarak, doğa gelecek için bir yatırım halini aldı. Ġkinci olarak, bu yatırımı garanti altına 

almak için doğa metalaĢtırıldı ve özelleĢtirildi Son olarak da, sermayenin doğaya eriĢim araçları artık sömürgecilik, koruyucu-korunan 

iliĢkileriyle garanti altına alınmamaya baĢladı; doğayı ve çevreyi kontrol altına alma kanalları ve araçları yeniden biçimlendirildi. 

Birbiriyle bağlantılı üç pratik de, bir biriktirme stratejisi olarak doğanın yeniden üretimiyle iliĢkilidir. Çevreci literatür koruma, 

yatırım ve gelecek kazanımları gibi metaforlarla doludur. (Katz, 2001). 

 

Örneğin, biyo-çeĢitlilik araĢtırmaları baĢladıktan sonra, belli habitatların ve de ekolojik dengenin korunması retoriği, henüz 

bilinmeyen organizmaların ve türlerin korunması anlayıĢına da vurgu yapmaya baĢlamıĢtır: Doğadaki hiçbir türün yok olmasına izin 

verilmeyecektir çünkü bugün farkında olunmasa bile söz konusu potansiyel türlerin gelecekte faydalı olma ihtimalleri vardır. Bu 

anlayıĢla, türlerin, doğanın ―uygun‖ olmayan kullanımlarına engel olmak için hükümetler, yerel yönetimler, STK‘lar, çevre örgütleri 

vb. arasında sürüp giden tartıĢmalar ve çekiĢmelere tanık olunmaktadır (Katz, 2001). Ancak buradaki asıl soru toprağın, doğanın, 

türlerin vb. ―uygun‖ kullanımına karar verme hakkının kimde olduğudur.  

 

 

Bilim insanları, karar vericiler, hükümetler, çevre örgütleri vb. ―iĢbirliği‖ halinde ―genel‖ ve ―evrensel‖ olanın iyiliği adına 

bazı bölgelerin korunması gerektiğine karar vermektedir. Bu amaçla, belli doğa parçaları zaman ve mekânda ayrılmakta, kültürün 

dıĢında konumlandırılmakta ve sabitlenmekte, yerli halk kendi toprağında iĢgalci olarak kabul edilmektedir. Koruma altındaki 

bölgelerde yaĢayan nüfuslar, kendilerini ve çıkarlarını daha önemli ve bölgeler arası kabul eden taraflarca ―yerli halk‖ olarak 

tanımlanırken kendi topraklarındaki kaynaklara eriĢim haklarından mahrum bırakılmaktadırlar (Katz, 2001). Kenya gibi ülkelerde 

olduğu gibi yerli halk türlerin ve ekolojik dengenin korunması adına kendi topraklarından zorla uzaklaĢtırılmaktadırlar (Castree, 2001: 

9). 
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Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de belli doğa parçaları benzer Ģekilde koruma altına alınmaktadır. Bu Ģekilde koruma altına 

alınan bölgelerden birisi de BeyĢehir Gölü Milli Parkı‘dır. BeyĢehir Gölü ortalama 650 kilometrekare yüzey alanıyla Türkiye‘nin 

ikinci büyük gölü ve en büyük tatlı su gölüdür. Konya Kapalı Havzası‘nın güneyinde yer alan BeyĢehir Gölü ağırlıklı olarak sulama 

suyu sağlamada kullanılmaktadır. Konya ve Isparta il sınırları içindeki göl havza alanında 8 ilçe, 34 belediye, 22 köy ve 2 milli park 

bulunmaktadır. BeyĢehir Gölü, göl çevresindeki yerleĢim birimlerinde yaĢayanların iktisadi ve sosyal yaĢam pratiklerini önemli 

ölçüde etkileyen, değiĢtiren sorunlarla karĢı karĢıyadır. Bu amaçla farklı kurumlar, STK‘lar, üniversiteler vb. tarafından BeyĢehir Göl 

havzasında farklı çalıĢmalar yürütülmüĢtür ve yürütülmektedir. Bunlardan birisi de 2011 yılında derinlemesine mülakat, odak grup ve 

anket tekniklerinden yararlanılarak farklı disiplinlerden akademisyenlerle yürütülen alan çalıĢmasıdır. Alan çalıĢmasının sosyologlar 

tarafından yürütülen kısmında, görüĢülen kiĢilere, köy hayatını, geçim faaliyetlerini, sağlık, barınma sorunlarını, yerel yönetimle, 

komĢu köylerle olan iliĢkilerini, sosyal aktivitelerini, kooperatifçilik faaliyetlerini, köylerinin altyapı sorunlarını; çevre, doğa, göl, 

eko-turizm, alternatif-organik tarımdan ne anladıklarını; bir geçim kaynağı olarak balıkçılıkla ilgili her türlü değiĢimin (gölde balık 

sayısının ve çeĢidinin azalması gibi) ve milli park yasaklarının iktisadi ve sosyal pratikleri üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik 

sorular yöneltilmiĢtir. Yürütülen alan çalıĢmasının en önemli sonuçlarından birisi, Milli Park yasaklarının bölge halkının gündelik 

pratiklerini, geçim kaynaklarını değiĢtirdiğidir. Ortaya çıkan sonuçlara göre bölge halkı Milli Park yasaklarının tamamen karĢısında 

değildir ancak yasaklarla birlikte değiĢen gündelik hayatlarının ve geçim kaynaklarının baĢka Ģekillerde telafisini ve karĢılaĢılan 

sorunların alternatif çözüm önerilerini talep etmektedir. Sunulması planlanan bildiride, söz konusu alan çalıĢmasının sonuçlarından 

yola çıkılarak, BeyĢehir Gölü Milli Park yasaklarının yerleĢik nüfuslara, yerleĢik nüfusların gündelik pratiklerine, geçim kaynaklarına 

nasıl yansıdığı, bunları nasıl etkilediği tartıĢılmaya çalıĢılacaktır. Alan araĢtırması tüm göl havzasını ve/veya Türkiye‘deki milli 

parkları temsil eder nitelikte olmayıp, seçilen örneklem üzerinden doğanın bu Ģekilde (yeniden) inĢasının bölge halkına nasıl  

yansıdığını, dünyadaki diğer örnekleriyle birlikte anlamaya yöneliktir. 
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KüreselleĢme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında Ġklim DeğiĢikliğiyle SavaĢım, Toplumsal 

Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve Ġklim Etiği 

 

Murat TürkeĢ ve Pınar Bilir 

 

“Ancak özgür insanlar müzakere yapabilir. Senin ve benim özgürlüğüm farklı olamaz” 

Nelson Mandela 

Ġklim değiĢikliği ile savaĢım ve iklim sistemini (olumsuz insan etkilerinden) korumanın en önemli küresel yasal yolları 

durumundaki BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS) ve Kyoto Protokolü, küreselleĢme ve Pazar 

ekonomisi düzeneklerine dayalı kapitalist esneklik düzeneklerinin (Salım Ticareti, Ortak >Yürütme ve Temiz Kalkınma Düzneği, vb.) 

baskısı altındadır. Kyoto sonrası yeni iklim rejiminin de daha farklı olmasını düĢünmemizi sağlayacak herhangi bir ‗olumlu‘ bir 

geliĢme ve uzlaĢma da henüz ortaya çıkmıĢ değildir. Bu olgu, insanın bugünkü ve gelecek kuĢakları için, ciddi bir iklim güvenliği ve 

etiği sorunsalının, geniĢ açılı bilimsel bir yaklaĢımla çözümlenmesini ve bireĢiminin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

Bu yüzden bu çalıĢmada, Türkiye ve hükümetlerarası (BM) bağlamı gözetilerek, iklim değiĢikliği ile savaĢım, iklim 

güvenliği ve etiği açısından, gelecek kuĢaklara karĢı sorumluluklar, bilimcilerin genel etik sorumlulukları, Ar-Ge alanındaki etik 

sorunları, küresel adalet (tarihsel sorumluluklar, ortak ama farklılaĢtırılmıĢ yükümlülükler, vb.), demokrasi ve insan hakları (eĢitlik, 

yoksulluk ve gönenç, kadının durumu ve rolü, vb.) arasındaki iliĢkiler ve kesiĢim noktaları ayrıntılı olarak çözümlenerek 

tartıĢılacaktır. 
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Toplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin Ġlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve 

Çevre Sorunlarına Çözüm ArayıĢları 

 

Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya ve Songül Sallan Gül 

 

 
Çevrenin bir parçası olan insanların, insani ve ekonomik geliĢmeyi baĢarabilmek için yine aynı çevrenin sunduğu kaynaklara 

gereksinimi vardır. Bu amaçla, insanoğlu doğal kaynakları denetimine alarak kalkınma amacıyla kullanagelmiĢtir. Ancak, kapitalist 

geliĢmeye paralel olarak yoğunlaĢan kaynak kullanımı, 1940‘larda savaĢ ve sonrasında artan kalkınma hızına, 1980‘lerden sonra da 

kapitalizmin küreselleĢmesine ve teknolojinin sunduğu olanaklarla üretim kapasitesinin önemli oranda geniĢlemesine koĢut olarak 

daha öncesinde görülmedik ölçüde artmıĢtır. Ancak,  bu süreçte insanlar sadece çevreye değil, aynı zamanda tüm insanlığa zarar 

vermiĢlerdir ve vermeye devam etmektedirler. Bu nedenle, günümüzde hem doğal kaynakları ve çevreyi korumak hem de insani ve 

ekonomik geliĢmeyi sağlamak en temel ikilem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü bu iki amacın bir arada tam olarak gerçekleĢmesi 

mümkün değildir. Bu ikilemi aĢarken, günümüzün nesillerinin gereksinimlerini karĢılarken ve özgürlüklerini geniĢletirken, gelecek 

nesillerin haklarını kullanabilmeyi ve temel gereksinimlerini karĢılayabilme kapasitesinden mahrum bırakmamayı, yani sürdürülebilir 

bir kalkınmayı, ilke edinmek, yeterliliği halen tartıĢılsa da, bir zorunluluk olarak gözükmektedir. 

 

Bu süreçte ise, en önemli gerekliliklerden biri, değiĢik eğitim faaliyetleriyle insanlar, özellikle de çocuklar arasında çevre ve 

çevreye zararlı davranıĢlar ve faaliyetler konusundaki duyarlılığı artırmaktır. Bu tür eğitim faaliyetleri açısından ise, özellikle ilkokul 

öğrencileri en önemli hedef kitleler arasındadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmanın temel sorunsalı; bu türden eğitim faaliyetlerinin etkinlik 

düzeyi ile bu süreçte toplumsal cinsiyet değiĢkeninin rolünün ne olduğunu belirlemektir. Bu bağlamda çalıĢma, TÜBĠTAK tarafından 

desteklenen ve Isparta Gölcük Ulusal Park Alanında 4 Temmuz ile 22 Temmuz, 2011 tarihlerinde gerçekleĢtirilen Sosyoloji Yaz 

Kampı çerçevesinde, 120 ilkokul 7. sınıf öğrencisinden elde edilen verileri kullanarak, eğitimin ve toplumsal cinsiyetin çevre bilgisi 

ve duyarlılığı üzerindeki etkisini belirlemeyi hedeflemektedir. Doğal olarak çalıĢma, alan çalıĢmasına temel oluĢturan, temel kavram 

ve yaklaĢımlarla, önceki çalıĢmaların bulgularını da kısaca sunmaktadır. Ayrıca, çevre konusunda son yıllarda ortaya çıkan temel 

sorun alanları ile bu sorunlara yol açan geliĢmeler ve dinamikler de kısaca ele alınmaktadır. 
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“Hamsi Doesn‟t Think Because Knows Everything”: Hem Kifayetli Hem de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı 

Olarak Hamsi 

 

Onur Gülbudak 

 
Türkiye denizlerinin tümünde avlanan toplam balığın %78‘inin Karadeniz‘den elde edilmesi, Karadeniz‘den elde edilen 

toplam su ürünlerinin ise yaklaĢık %90‘ınn hamsi olması, baĢka bir deyiĢle Hamsi‘nin en azından lezzet düzeyinde Karadeniz 

bölgesinin sınırlarını çokça aĢması, Hamsi‘nin derdinin ve akıbetinin ülkenin memleket meselesi olma mertebesine ulaĢmasını 

beraberinde getirmiĢtir. Bu sebeple, doğa  ve denizler iĢkence tezgâhından geçerken hamsi‘nin bu süreçten nasıl etkilendiği geçmiĢe 

göre daha fazla insanın ilgi konusu olmaktadır. 

 

Bir yanda Karadenizlililer ile hamsi arasında kurulan eski kültürel stereotipler yeni biçimleri ile devam ederken, diğer yanda 

bu kıraathane anlayıĢının tam karĢısında, Hamsiyi ideolojik nosyon olarak telakki eden sol yaklaĢım uç vermektedir. 

 

Hamsi‘nin besin zincirinin en alt basamaklarında yer alması, baĢka deyiĢle denizin en yoksul ve geniĢ ezilen kitlesini 

oluĢturması, örgütlenem kapasitesinin çok yüksek olması, bununla birlikte beslendiği planktonları ta sahra çölünden ithal ederek 

denizdeki en komplike ve zor beslenme rutinine sahip olması, hamsinin sol ile piskolojik bir akrabalığının olması için pekala yeterli 

dayanaklardır.  

 

Açıkçası, hamsinin istisnai bir Ģekilde algılanıĢı, Karadeniz toplumunun hamsi ile ilgili öz kavrayıĢındaki geleneksel 

radikalliğin hem nedeni hem de sonucudur. Bu da temel olarak Ģu argümana dayanır: Denizde iki tür vardır: 1) Balıklar 2) Hamsi.  

 

Yüzyıllardır, gurbete çıkan Karadenizlilere ―hamsi‖ adı takılmıĢ, hamsi Karadenizlillerin kimliği olarak tanınmıĢ ve hamsinin 

yalnızca Karadeniz‘de yaĢadığı Ģeklinde toplumsal bir mit geliĢmiĢtir. 

 

Oysa ki, Karadeniz hamsisi, Arjantin kıyılarından, Hollanda açıklarına, Japonya‘dan Kalifornaya kadar 60 derece kuzey ile 

50 derece güney enlemleri arasındaki bütün denizlerde rastlanan geniĢ bir sülalenin üyesidir. Ne var ki, Karadenizliler -ve dahi 

Türkiyeliler-, ceddi büyük olan bu sülalenin kendi hamsileri dıĢında kalan kısmını en iyi ihtimalle hamsi diasporası olarak 

değerlendirmekte, çoğu zaman da varlıklarını inkâr etmektedir. 

 

Bununla birlikte bir deniz canlısının, yaĢadığı denizin kıyılarında ikamet eden insanların kültürelerine bu denli etkisi 

olduğuna dünyada Karadeniz‘den baĢka bir yerde rastlanmadığı söylenmektedir.  

 

Hamamizade Ġhsan‘ı 1928 yılında bir Hamsi divanı yazmaya zorlayan bu istisnai durum, kuĢkusuz yöre halkının hamsiden 

referans alan bir çok ilginç inanıĢına dayanmaktadır. Örneğin, bazı önemli iĢlerin akıbetini tahmin etmek için hamsi falı 
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bakılması,yeni doğmuĢ çocukların saçlarının gür çıkması amacıyla baĢlarına kurutulmuĢ hamsi sürülmesi, ilk çıkan hamsiden bir adet 

cebinde saklayanların Ģeytan Ģerrinden korunacaklarına inanılması, yine ilk çıkan hamsiden bir adedi bir kesede saklayarak bereket 

bekleme geleneği bu inanıĢlardan yalnızca bir kaçıdır.  

 

Hamsi‘nin bolluğu ve ucuzluğu, tuzlama yöntemi sayesinde de çıkmadığı dönemlerde dahi tüketilebiliyor oluĢu, denizlerin 

ezileni ile karadaki yoksullar arasında güçlü bir duygusal bağa neden olmaktadır. Hülasa, hamsi fakirin yiyeceğidir, yöre teolojisinin 

bir unsuru olacak kadar etkilidir ve denizden çıkıĢı sosyolojik bir bayram olarak karĢılanmaktadır.  

 

Aslında bu iliĢki, insanların ekolojik taarruz altındaki bir deniz canlısı ile empati kurabilmeleri açısından özgün bir olanak 

tanımaktadır.  

 

Karadeniz hamsisi, önemli bir kısmı (bazı yıllarda büyük kısmı) balık ununa/yağına dönüĢmek üzere resmi rakamlara göre 

yılda 350 bin ton kadar avlanmaktadır. Gerçek rakamların ne olduğunu tahmin etmek ise güçtür. Karadeniz‘e kıyısı olan diğer 

ülkelerin avlanma miktarları elbette bu rakamın dıĢındadır. Özellikle son 20 yıldır hamsi avında kullanılan yüksek teknoloji, hamsinin 

neslini ciddi Ģekilde tehdit etmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında düĢman deniz altılarını izlemek için geliĢtirilen sonar (SOund, 

NAvigation and Ranging) sistemi hamsi üzerindeki en büyük teknolojik tehdittir. Trol ve gırgır ağları ile birlikte sonar sistemi 

hamsinin Stalingrad kuĢatmasıdır.   

 

Balık avı teknolojisinin ithalata dayalı ciddi sermaye yatırımı haline geldiği 70‘li yıllardan itibaren, hamsi avında üst 

teknoloji sürecine esas destek devletten gelmiĢtir. 70‘li ve 80‘li yıllarda çıkarılan yasalar ve ilerleyen yıllardaki kararnameler ile 

sonar-ekosounder sistemi tüm vergilerden muaf tutulmuĢ, böylece kontrolsüz ve oransız hamsi avı dönemi baĢlamıĢtır. 

 

Bahtı-kara-deniz 

 

Kıta Avrupasının nedereyse üçte birinin kanazilasyonu Karadenize boĢalmaktadır. Bu bölge içinde 17 ülkenin büyük 

kısımları, 3 baĢkent, 160 milyon insan bulunmaktadır. 

Biraz daha açarsak, Karadeniz‘e, çevresindeki ülkelerden her yıl 10 milyon ton organik madde, 400 bin tonun üzerinde petrol 

kökenli kimyasal dökülmektedir. Karadeniz‘e dökülen onlarca çeĢit, binlerce tonluk bu maddelerde aĢırı miktarda azot ve fosfor 

bulunmakta, deniz suyunda bulunan milyonlarca ton organizmayı kalıcı Ģekilde etkileyen bu durum hamsinin beslenme olanaklarını 

her geçen gün sınırlandırmaktadır. 

 

Karadeniz‘de, bazı yerlerde atıklar doğrudan denize veya çevre bakımından önemli sazlıklara boĢaltılmaktadır. Karadeniz‘de 

petrol taĢıyan tanker kazalarının sayısı da çoktur. Geldiğimiz noktada Karadeniz ve çevresi, biyo-çeĢitlilik, doğal alanlar, balık 

kaynakları, estetik ve su kalitesi bakımından önemli ölçüde kirletilmiĢ, ucuz bir nakliye yolu ve katı ve sıvı atıkların atıldığı uygun (!) 

bir yer haline gelmiĢtir. 
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1980‘lerin ortasında bir yük gemisinin atık suyu içinde Karadeniz‘e gelen  ve "Mnemiopsis leiydi" adı verilen deniz anasına 

benzeyen bir canlı türünün Karadeniz sularını istila etmesiyle, Hamsi, tarihindeki en büyük jenositle karĢı karĢıya kaldı. Öyle ki, bu 

canlı, hamsi larvalarının beslendiği planktonlarla ve doğrudan hamsi yumurtaları ile beslendi. Zamanla toplam ağırlığı 900 milyon 

tona ulaĢan Mnemiopsis leiydi, hiç de isabetsiz sayılmayacak bir analoji ile Karadeniz‘in beyaz orduları olarak Hamsi‘yi dehĢet bir 

yok olma sendromuna soktu.  

ĠĢte hamsi, denizler aleminde öylesi bir dimağa sahip olan tek canlı olduğundan ve genetik olarak Karadeniz‘i çok iyi tahkim 

ettiğinden olsa gerek, bir yandan sonarlı avcıların kuĢatmasıyla, bir yandan beyaz ordularla, diğer yandan nehirlerden taĢan zehirlerle, 

baĢka bir yandan da, yunusların, palamutların olmadık eĢkiyalıkları ile Teksas‘a dönen Karadeniz‘de ayakta kalmayı baĢararak,  

kendisine ömür biçen bilim insanlarını ĢaĢırtmaya devam ediyor.   

Bu makalede, Hamsi‘nin hem kiyafetli, hem de muhteris özelliği anlatılacak, hem psiko-sosyal anlamda bir politik fenomen 

olarak addedilen, hem de ekolojik tarumarın en ciddi mağdurlarından olan, buna rağmen varlığını sürdürebildiği için bir ekoloji 

fenomeni olarak kabul görmesi icap eden hamsinin denizler aleminde ―baĢka‖ bir canlı olduğu argümanını destekleyecek  

dayanaklardan bahsedilecektir.  
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“Amik Gölü‟ne Teyyare Kondu”: Doğa–Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine Tanıklık 

 

Muharrem GüneĢ, Murat Tek ve Eylem Beyazıt 

 
Teknolojinin bu denli kutsandığı bir baĢka yüzyıl olmuĢ mudur? Kapitalizmin zaferini teknolojinin yükseliĢine bağlayanlar, 

geleceğin nasıl Ģekilleneceği konusunda sadece ―bugünü‖ yaĢamaktadırlar. Onlar için ―dün‖, artık para etmediği için üzerinde 

durulmasına gerek bile duyulmayan tarihsel bir yığın. Kapitalist süreçte teknolojinin bu kadar ―kutsiyet‖ kazanmasının en önemli 

faturası, hiç Ģüphe yok ki doğa üzerinden insanlara çıkarılmaktadır. Dokunulamaz, engellenemez, tartıĢılamaz dayatmalarla kendini 

yok eden bir sürecin ortağı olmaya zorlanmaktayız. Her düzeydeki ―tanıklıklarımız‖, yazılmadan, çizilmeden yok olmakta. 

 

Amik Gölü, Hatay‘da Amik Ovası‘nın ortasında yüzlerce uygarlığa tanıklık etmiĢ bir göl iken kurutulmuĢ, sonrasında ÇED 

raporları görmezden gelinerek, olmadı ―delinerek‖ üzerine bir havaalanı inĢa edilmiĢtir. Kenti havayolu üzerinden pazarlama kaygısı 

o hale gelmiĢtir ki, havaalanını istemeyenler kamuoyu gözünde ―vatan haini‖ olarak nitelendirilmiĢtir. Göl yaklaĢık 40 yıl sonra 

yağıĢlarla beraber kendini, üzerindeki binlerce tonluk beton örtüye rağmen, yeniden ortaya çıkarmıĢtır. 

 

ÇalıĢma, söz konusu doğa cinayeti sürecini, kapitalizmin doğayı nasıl kuĢattığı çerçevesinde, bir örnek olay olarak Amik 

Gölü ve üzerine yapılan havaalanı konusunu irdelemektedir. Amaç, bir doğa cinayeti tanıklığının tüm yönleriyle kayıt altına 

alınmasını sağlamak ve yeni tanıklıklar açısından farkındalık yaratmaktır. 
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Esnek ÇalıĢma: Bir Determinizm Hikâyesi 

Arif KoĢar 

Teknolojik geliĢmelerin toplumsal yaĢamda önemli bir yere sahip olduğu genel bir kabul görmektedir. Ancak, bu konumun 

toplumsal yaĢam ve çalıĢma iliĢkilerinde, genel olarak üretim iliĢkileri ve dolayısıyla sınıflar arasındaki iliĢkide nasıl bir biçim aldığı, 

bu iliĢkiler bütününü nasıl etkilediği çok farklı görüĢlerin yer aldığı bir tartıĢma alanıdır.  

Teknolojik geliĢmelerin üretim araçlarında ve buradan yola çıkarak çalıĢma iliĢkilerinde etkileri olduğu da kuĢkusuz. Son 30 

yıla baktığımızda özellikle mikroelektronik ve bilgi teknolojisinin üretim sürecine uyarlanması, üretim sistemlerinde önemli bir 

verimlilik artıĢını beraberinde getirdi. 1970‘li yıllarda sermaye krizden çıkıĢ için teknolojinin bu olanaklarını da kullanarak üretim 

yapısı ve istihdam biçiminde değiĢikliklere gitmiĢtir.   

 

Tek birimde yapılan meta üretiminin, farklı birimler arasında hiyerarĢik bir iliĢkiye dayalı üretim ağlarına dağıtılmasıyla 

üretim süreci parçalanmıĢtır. Küçük ve orta ölçekli üretim, tekelci üretim sürecinin doğrudan bileĢenleri haline gelmiĢtir. 

Üretim sürecindeki bu değiĢimlere istihdam biçimindeki farklılaĢmalar da eĢlik etmiĢtir. Alt iĢveren iliĢkisinin ortaya çıkıĢı, 

esnek çalıĢma, hafta tatilinin belirsizleĢmesi, kısa süreli, uzaktan, evden ve çağrı üzerine çalıĢma, özel istihdam büroları aracılığıyla 

istihdam, bütün bu çalıĢma biçimleri güvenceli ve kadrolu istihdamın yerini hızla almıĢtır. Bu değiĢimlerin bir kısmına tekno lojik 

geliĢmelerin olanak sağladığı kuĢkusuz doğrudur.  

 

Neoliberal paradigma, iĢte bu teknolojik geliĢmelere (biliĢim ve mikro-elektronik teknolojilerindeki ilerleme) dayanarak hem 

üretim hem de çalıĢma biçimlerinin değiĢmek zorunda olduğunu; buradan ola çıkarak esnek çalıĢmanın kaçınılmaz bir zorunluluk 

olduğunu iddia ediyor. Elbette, bu yaklaĢımda, tek (en azından ana) belirleyici teknolojinin ‗Hegelci‘ seyridir ve sınıf mücadelesine 

yer kalmamaktadır. 

 

Oysa, teknolojik geliĢmelerin, çalıĢma biçimlerinde olanak sağladığı esneklik uygulamaları bir zorunluluk değil kapitalist 

rasyonalizasyon doğrultusunda sınıfsal bir tercihtir. Dolayısıyla hem egemen uluslararası kapitalist kurumlar hem de neoliberal 

uzmanların iddia ettikleri gibi esnek çalıĢma biçimleri kaçınılmazlık kategorisinde olgular değildir, alternatifleri vardır.  

 

Çünkü esnek çalıĢma sermayenin emeğin örgütlenmesinde tercih ettiği bir biçimdir. Farklı güç dengeleri ya da farklı üretim 

iliĢkileri içerisinde bu teknolojik geliĢmeler daha farklı biçim ve içerikte çalıĢma biçimlerine olanak sağlayacaktır. 
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Emek Süreçlerinin Esnekliği ve Mobil ĠletiĢim Teknolojileriyle DerinleĢen Sömürü Biçimi Olarak ĠĢ 

Uzantısı 

Nial Tekin 

Kapitalizmin evrimi ancak krizler ve onları aĢmak için yapılan sosyo-ekonomik unsurların yeniden düzenlenmesiyle 

mümkündür. Kapitalizm, teknoloji gibi öğeleri de ekonomik büyüme katalizörü biçiminde kullanarak, « denge-kriz-yeni denge » 

devinimini takip eder ve Baechler‘in iĢaret ettiği üzere, « kapitalizm denge kopuĢlarının fermantasyonudur. »
1
 Burada temel nokta, 

kapitalist sistemdeki böyle bir değiĢmenin çalıĢma biçimleri ve sosyal alana etkilerini doğru bir biçimde analiz etmektir.  

1960‘ların ikinci yarısından itibaren kâr oranlarının düĢme eğiliminden ötürü baĢlayan kriz 70‘li yıllara dek uzamıĢ ve çözüm 

olarak kapitalist üretim sisteminin yeniden yapılandırılmasını beraberinde getirmiĢtir. Esas itibariyle erken kapitalistleĢen ülkelerde 

ortaya çıkan bu krize karĢı, üretken sermayenin uluslararasılaĢması, emek üretkenliğini yükseltmeye odaklanan kalite yönetimi, 

esneklik ve performans kavramları üretimde giderek baĢat bir konuma yükselmesi gibi bir dizi strateji geliĢtirilmiĢtir
2
. Kâr oranlarının 

düĢme eğiliminden kaynaklanan bu kriz, ancak erken kapitalistleĢen ülkelerde yoğunlaĢmıĢ sermaye ve dolayısıyla üretim araçlarının 

az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere yöneltilerek, üretim sürecinin parçalara ayrılmasıyla görece/geçici olarak aĢılabilmiĢtir.
3
 Post-

fordizm olarak da adlandırılan bu yeni üretim biçimi, ulus-devlet sınırları içine sıkıĢmıĢ üretken sermayenin uluslararası Ģirketler 

biçimini alarak, genel kâr oranının düzeyini ulusal olmaktan çıkarıp dünya düzeyine yükseltmiĢtir.
4
 

Bu kriz aĢılırken artık keynezyen sosyal devlet anlayıĢı terk edilerek ulaĢım, haberleĢme, eğitim ve sağlık gibi kamu 

hizmetlerinin piyasa ekonomisine açılmaktadır. Böylece gittikçe büyüyen bir hizmet sektörü ekonomide baĢat rol alırken, bu alanlar 

artı değer üretmenin bir baĢka yöntemi halini almıĢtır. Öte yandan teknolojinin geliĢmesine paralel olarak biliĢim ve iletiĢim alanları 

gittikçe büyüyen hizmetlerin baĢındadır ve bu durum bazı araĢtırmacılar tarafından beyaz yakalılar olarak adlandırılan bir hizmet 

sektörü iĢçisi tipi öne çıkarmaktadır.  

Krizi aĢmada somutlaĢan küreselleĢme olgusuyla birlikte bilinen çalıĢma biçimleri değiĢmiĢ, esnek çalıĢma sistemleri olarak 

bilinen yeni çalıĢma biçimleri ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢma biçimlerinde iĢ, iĢ yeri ve çalıĢma zamanı kavramları bazı değiĢikliklere 

uğramıĢ, artık iĢ belirli bir iĢyeri çatısı altında yapılıyor olmaktan çıkmıĢ, daha kısa zamanda, farklı mekan ve farklı saatlerde yapılan 

iĢler halini almaya baĢlamıĢtır. Esnek çalıĢma modelleri literatürde ya istihdam biçimleri bakımından (evden çalıĢma, ödünç iĢ iliĢkisi, 

taĢeronluk) ya da çalıĢma süreleri bakımından (part-time çalıĢma, çağrı üzerine çalıĢma, yoğunlaĢtırılmıĢ haftada çalıĢma, iĢ 

paylaĢımı) anlatılmaktadır.  

                                                 
1
Jean Baechler, Le capitalisme tome I: les origines, Paris: Eds. Gallimard, 1995, s. 262. 

2
 Gaye Yılmaz, ―Para-Meta-Para-Finans Bulmacasında 2008 Krizini Anlamak‖, Praksis, No: 22, 2010, s.111. 

3
 1994 Meksika Krizi, 1997 Asya Krizi ve son olarak 2008 Kriziyle bunun esasen geçici bir çözüm olduğu kanıtlanmıĢtır.  

4
 Gaye Yılmaz, a.g.e. s.112. 
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ÇalıĢma modellerinin bu Ģekilde esnekleĢtirilmesinde teknolojik geliĢmelerin temel bir rolü vardır. Zira, teknolojik 

geliĢmeler, endüstri iliĢkilerinin tarihi geliĢim sürecinde belirleyicidirler. Örneğin, sanayi devrimi, 18. Yüzyılın ikinci yarısında buhar 

makinesinin icadıyla baĢlamıĢ ve bir sanayi iĢçisi tipi meydana getirerek dönemin çalıĢma modellerini yaratmıĢtır. Benzer bir 

biçimde, özellikle 1970‘li yıllarda yükselen biliĢim ve iletiĢim sistemleri birçok farklı dinamikle birlikte yeni çalıĢma biçimlerini 

tetiklemiĢtir. Bugün esnek çalıĢma modelleri olarak adlandırılan bu uygulamalar, iĢçiler açısından haklarını koruyacak yeni 

düzenlemelerin olmaması, ücretlerin düĢüklüğü, iĢ güvencesizliği ve sendikasızlaĢma gibi birçok mahsuru barındırmakta ve tüm 

dünyada hukuki yapılandırmalarını da tamamlayarak uygulanmaktadır. 

Bu çalıĢmada ise; esnekliğe dair yapılan tüm eleĢtirilere katılmakla birlikte bağlamının daha fazla geniĢletilmesi gerektiği 

üzerinde durulacaktır. BiliĢim/iletiĢim alanında olan geliĢmelere paralel olarak bugün artık özellikle beyaz yakalı olarak adlandırılan 

hizmet sektörü iĢçileri çalıĢma hayatına aralıksız ve sınırsız bir Ģekilde bağlanmıĢ ve bu alanda yapılan artı değer sömürüsü iĢçinin 

iĢ/iĢ dıĢı hayatını kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir. ĠĢçiye verilen mobil iletiĢim araçları (cep telefonları, taĢınabilir bilgisayarlar) 

sayesinde, iĢ günü bitmiĢ olmasına rağmen iĢ bitmemiĢ ve özel zaman olarak adlandırılan iĢçinin kendini yeniden üretmesine yarayan 

süre de iĢ ve iĢveren tarafından gasp edilmiĢtir. Bu biçim bir çalıĢma Ģekli özellikle hizmet sektöründe görülmektedir. Zira Tisk‘in de 

açıkladığı gibi; “SanayileĢme sürecinin baĢlarında istihdam imalat sektöründe toplanmıĢ daha sonra özellikle 2. Dünya SavaĢından 

sonra hizmet sektöründeki geliĢmeler istihdamın burada yoğunlaĢmasına yol açmıĢtır. Turizm, taĢımacılık, iletiĢim, medya, 

bankacılık, gıda, tamir-bakım, akaryakıt dağıtım, sağlık, perakende ticaret ve diğer yeni hizmet alanlarında artan müĢteri ve birçok 

hizmet kolunda 24 saat durmaksızın çalıĢma düzeni kurulması gerekliliği esnekliği doğuran bir baĢka faktör olmuĢtur.‖
5
 Bu 24 saat 

çalıĢma hali vardiya sistemleri biçiminde ya da özellikle finans, sigortacılık, medya gibi alanlarda iĢçilere verilen mobil iletiĢim 

araçlarıyla iĢin devamlı kontrolünü sağlanarak da yapılmaktadır. 

Yasal olarak hiçbir çerçevesi bulunmayan bu ―uzamtılmıĢ mesai‖ iĢçi açısından birçok farklı etki ve sonuca sebebiyet 

vermektedir. ÇalıĢma boyunca bu sonuçlar üç argüman etrafında Ģekillenecektir. Üzerinde durulacak ilk nokta, bu teknolojik araçlarla 

―donatılmıĢ‖ iĢçi için artık mesai 7 gün 24 saate çıkartılarak iĢ yaĢamı/özel yaĢam ayrımı silikleĢmekte ve artı değer sömürüsü iĢçinin 

kendini yeniden üretmesi için kullanacağı zaman üzerinden de yapılmaktadır. Cep telefonları ve bilgisayarlarla uzaktan çalıĢma 

biçimi veya home office çalıĢma biçimi çalıĢanın saatlerini dilediği gibi ayarlama rahatlığı veriyormuĢ hissi yaratarak daha özgür 

hissetmesi gibi bir yanılsamaya da neden olmaktadır. Ġkinci olarak, mobil iletiĢim araçları sayesinde iĢçi her zaman denetim ve 

gözetim altında tutulmaktadır. UlaĢılabilirliği 24 saat olarak kabul edilen iĢçi ve iĢveren için iĢ yeri ve zamanı kavramları her yer ve 

her an olarak kabul edilmekte, denetlenebilirliği sayesinde iĢi ihmal etme ya da erteleme ihtimali kalmamaktadır. Son olarak ise, tüm 

bu teknolojik ürünlerin gösterge değerleri dolayısıyla iĢçinin, iĢini rızası kapsamında sahiplenmesine neden olmakta, sömürüyü 

görünmezleĢtirirken yabancılaĢmayı arttırmaktadır. Beyaz yakalılar arasında yaygın olan bu Ģirket telefonu/bilgisayarı kullanma hali 

birer statü göstergesi
6
 halini almaktadır. Bu statü ise, iĢçinin kendi sınıfına yabancılaĢmasına kadar uzamaktadır. Zira bu sahip 

                                                 
5
 TĠSK, “ÇalıĢma Hayatında Esneklik”, 1999, s.12.  

6
 Jean Baudrillard, Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir EleĢtiri, Çev. Oğuz Adanır, Ali Bilgin, Ġstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, 2009. 
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oldukları/ödünç aldıkları onu, bu araçlara sahip olmayanlara göre üstün kılmıĢ yanılsamasına yaratır. Bu nedenle devamlı bir durum 

halini alan sömürü, tercih hakkı olmayan bir ―seçim‖ olarak iĢçilerin rızası paydası üzerinden yükselmektedir.  

 Zaten kendisi güvencesizlik ve yoğunlaĢmıĢ sömürü biçimi alan esnek çalıĢma sistemleri arasında görülmesi gerektiğini 

düĢündüğümüz mobil iletiĢim araçlarıyla ―uzatılmıĢ mesai‖ hali toplumlarda normalize edilen ve dolayısıyla görünmezleĢen bir 

sömürü biçimidir. Pratik hayatta aralıksız örneklerine rastladığımız bu durum teknolojik geliĢmelerle bir yandan denetim/gözetim bir 

yandan yabancılaĢmayla son derece girift fakat yaygınlığından dolayı da elzem bir analiz gerektirmektedir. 
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Esnek ÇalıĢma Rejiminde ĠĢ Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası TaĢeron Ocaklar Örneği 

Ġbrahim Sarıkaya 

Kongrenizin "Yeni üretim teknolojileri – üretim iliĢkileri – iĢ ve iĢyeri" altbaĢlığı altında incelemeyi uygun gördüğüm " 

Esnek ÇalıĢma Rejiminde ĠĢ Kazaları: Zonguldak TaĢkömürü Havzası Örneği" baĢlıklı çalıĢmam neoliberal sermaye birikim rejiminin 

en temel dayanaklarından biri olan esnek çalıĢma rejiminin neden ve nasıl iĢ kazalarına uygun bir ortam hazırladığı sorusuna 

ülkemizde ve dünyada iĢ kazalarının yoğun olarak yaĢandığı madencilik sektöründeki esnekleĢme politikaları ve bunların iĢ kazaları 

ile iliĢkisi üzerinden aradığım cevaplara dayanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde aynı baĢlıkla sürdürdüğüm 

yüksek lisans çalıĢmama dayanan bu bildiri Zonguldak TaĢkömürü Havzası'nda yaptığım alan çalıĢmasını da kapsamaktadır.  

 Bir toplumsal süreç olarak sermaye birikim koĢullarının tamamının esnekleĢtiği neoliberal dönemin en önemli 

özelliklerinden biri mutlak ve göreli artık değeri artıran esnek çalıĢma koĢullarının bir norm haline gelmesidir. Yeni karlılık imkanları 

oluĢturmak amacıyla üretim sürecinin parçalara ayrılması sonucu alt sözleĢme iliĢkilerinin yaygınlaĢtığı bu süreçte iĢçi sağlığı ve 

güvenliği sermaye açısından sıradan bir "maliyet unsuru"na indirgenmiĢtir. Sermaye açısından karlılık koĢulları devam ettiği sürece iĢ 

kazaları ve meslek hastalıkları "katlanılabilir" görülmektedir. Günümüz dünyasında giderek yaygınlaĢan iĢsizlik ve sermayenin 

hareket imkanlarının hiç olmadığı kadar artması iĢçiler üzerinde önemli denetim mekanizmaları oluĢturmaktadır. ĠĢsizlik sermayeye 

"ya bu sağlıksız ve güvensiz koĢullarda çalıĢırsın ya da aç kalırsın" deme gücü vermektedir. Sermayenin hareket imkanlarının artması 

ise, iĢçilerin mücadeleleri sonucu önemli kazanımlar elde etmeleri halinde sermayeye emek gücünün daha ucuz ve örgütsüz olduğu 

yerlere kayma imkanı vermektedir.  Bütün bu süreç içerisinde konumu gitgide sermaye için bir kolaylaĢtırıcı olmaya indirgenen 

devlet bir yandan enformal sektörün geniĢlemesine göz yumarken bir yandan da gerekli yasal temelleri hazırlamaktadır. Dolayısıyla iĢ 

kazalarını ihmal, takdir-i ilahi, doğal sonuç olarak gören anlayıĢların tersine bilinçli politik tercihler olarak ele almalı, iĢ kazalarını 

emek gücünün metalaĢtığı koĢullarda doğası itibari ile eĢitsiz olan emek sürecinin içine yerleĢtirerek anlamaya çalıĢmalı, sermaye, 

devlet ve emekçilerin gerilimli iliĢkilerinin buluĢtuğu kavĢağa odaklanmalıyız. Bu kavĢağın tahakküm ve eĢitsizliği barındırdığı kadar 

direniĢi de barındırdığını vurgulamalıyız.  

 1980 sonrasında uygulamaya konulan özelleĢtirme ve Kamu Ġktisadi TeĢekküllerinin tasfiyesi politikalarına paralel 

olarak Türkiye TaĢkömürü Kurumu da özelleĢtirilmek istenmiĢtir. Fakat taĢ kömürünün çıkarılmaya baĢladığı 1840'lı yıllardan 

1990'lara kadar ülkemizin en büyük iĢçi havzalarından biri olan Zonguldak TaĢ Kömürü Havzası'nda maden iĢçilerinin örgütlülüğü bu 

politikanın uygulanmasına engel olmuĢtur. 1989-91 Grev Süreci'nde bizzat Turgut Özal'ın ağzından TTK'nın özelleĢtirileceği 

tehditlerini duyan maden iĢçileri önemli bir direniĢ gerçekleĢtirmiĢtir. Aileleri, destekçileri ile birlikte sayıları yüz binleri bulan maden 

iĢçileri Ankara'ya yürüyüĢe geçmiĢ, örgütlü emeğe büyük darbe vuran 1980 Darbesi'nden sonra Ģahit olduğumuz en büyük 

direniĢlerden birini örgütlemiĢtir. Bu direniĢi durdurmadan TTK'nın özelleĢtirilemeyeceğini anlayan devlet ve sermaye kesimleri 

özelleĢtirmeden önce iĢçilerin örgütlü gücünü kırmaya yönelik politikaları uygulamaya koymuĢtur.  

 ĠĢçilerin örgütlü gücünü kırmaya yönelik politikalardan biri artık karlı görülmeyen bir sektörde emekli olanların 

yerine yeni iĢçi almama yoluyla gerçekleĢen tasfiye sürecidir. Bir diğeri dünya ölçeğinde yaĢanan petrol ve doğalgazın taĢkömürünün 

yerini alması sürecine paralel olarak daha önce Erdemir Demir Çelik ve Karabük Demir Çelik fabrikalarının hammadde ihtiyacını 
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karĢılayan Zonguldak Kömür Havzası'nın artık sadece Çatalağzı Termik Santrali için üretim yapmaya baĢlaması sonucu sektörün 

öneminin giderek azalması  böylelikle iĢçilerin örgütlü gücünün sermaye ve devletin gözünde artık daha "tehlikesiz" hale gelmesidir. 

Fakat bütün bu sürecin en can alıcı noktası 1988 sonrasında de facto 2004 sonrasında de jure olarak "rödovans sistemi" adı altında 

uygulamaya konulan  alt sözleĢmelere dayalı üretim modelidir. Bu sistemde, TTK özel iĢletmelere belirli bir süre için belirli sahaları 

devretmektedir. ġirketler çıkardıkları kömürü TTK'ya vermektedir. TTK (dolayısıyla devlet) bu modelde ana iĢverendir. ġu an için 

4770 iĢçi bu Ģirketlerde çalıĢmaktadır. Bu iĢletmeler genellikle emekli maden iĢçilerinin kurduğu küçük sermayeli iĢletmelerdir. Bu 

modele ek olarak, TTK da kendi üretim yaptığı galerilerde kömür galerisi açma gibi yan iĢleri de taĢeron iĢletmelere devretmektedir. 

 Esnek çalıĢma rejiminin iĢ kazalarına neden olan en önemli boyutu kömür madenciliği gibi ölümlü iĢ kazaları oranı 

yüksek bir sektörde iĢçi sağlığı ve güvenliği için alınacak önlemlerin yüksek maliyetli olmasından ötürü rödovanslı iĢletmelerde 

bulunmamasıdır. ĠĢyeri eğitimi yapılmamakta, iĢçiler için yapılması zorunlu olan düzenli sağlık kontrolleri yapılmamaktadır. 

SözleĢmelerin belirli tarihlere yetiĢtirilecek biçimde düzenlenmesi iĢ yoğunluğunun artırılmasına sebebiyet vermektedir. ĠĢ 

yoğunluğunu artıran diğer bir etken de iĢçilerin ücretlerinin ton baĢına yapılan üretime bağlı olarak belirlenmesidir. Bu gibi etkenler 

iĢçilerin fiziksel ve zihinsel yorgunluğunu arttırdığı için iĢ kazalarını arttırmaktadır. Görev sürelerinin geçicileĢmesi yer altında en az 

6 kiĢilik gruplar olarak çalıĢması gereken maden iĢçilerinin geliĢtirdiği kollektif hareket kabiliyetinin aĢınmasına ve süreç içerisinde 

biriken deneyimin yok olmasına  sebebiyet vermektedir. Rödovanslı sahalardaki kazaların kayıt altına alınmaması kazalara karĢı 

oluĢacak belleğin yitirilmesine sebep olurken ana iĢletmenin "ellerini temizlemesine" yardım etmektedir. Bir diğer önemli etken de 

enformel sektörün büyümesi ve iĢsizliğin artmasına paralel olarak kaçak ocakların yaygınlaĢmasıdır. ġu an Zonguldak'da 250 adet 

kaçak ocaklağın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu ocaklarda üretim 19. yüzyıl koĢullarında yapılmakta, her hangi bir kaza 

durumunda ocağın iĢletmecisi ortadan kaybolarak kazanın olduğu ocağın ölen iĢçilere ait olduğu iddia edilmekte ya da ocakta ölen 

iĢçi baĢka yere taĢınarak evinde, bahçesinde çalıĢırken öldüğü iddia edilmektedir. Kaçak ocaklardaki ölümlü iĢ kazaları hakkında çoğu 

durumda hiçbir yasal iĢlem yapılmamakta ailelere ödenen kan parası geleneksel yollardan olayın üzerini kapatmaya neden olmaktadır. 

TTK ile özel ocaklar ve kaçak ocaklarda gerçekleĢen iĢ kazalarını  100.000 ton üretime düĢen ölü sayısı olarak hesapladığımızda özel 

ocakların ve kaçak ocakların ayrı ayrı TTK'dan en az dört kaç fazla ölüme neden olduğu görülmektedir.  

    Özet olarak, esnek çalıĢma rejimi iĢ kazalarının artmasına neden olmuĢtur. ĠĢ kazalarını anlamak için sermaye, 

devlet ve iĢçiler arasındaki gerilimli iliĢkilere odaklanıp, bu iliĢkilerinin belirleyeni sınıf mücadelesini baz alan bir perspektif 

geliĢtirmeye çalıĢacağız. Zonguldak TaĢ Kömürü Havzası'nda uygulamaya konulan esnek çalıĢma rejiminin nasıl ve neden iĢ 

kazalarını arttırdığını anlatmaya çalıĢacağız. 
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GeliĢen Teknoloji ve Artan Sömürü KarĢısında Emek Eksenli Bir ÇalıĢma Psikolojisi Mümkün mü? 

Eser Sandıkcı 

Teknolojinin geliĢimi ile birlikte; üretimde verimliliğin artırması hedefiyle endüstri/örgüt psikolojisi de  bir bilimsel kuram 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Endüstri/örgüt psikolojisi, teknolojideki  geliĢmelere bağlı olarak, iĢçilerin nasıl daha uzun süreler ve daha 

yoğun çalıĢtırılabilir sorularına cevaplara aramaktadır. Döneminin teknolojisinde iĢçilerin çalıĢma esnasındaki hareketlerini ve zamanı 

ölçen Taylor‘ın zaman ve iĢ etütlerinden, günümüzdeki performans ölçümü, kariyer geliĢtirme ve sürekli eğitim yaklaĢımına dayanan 

Ġnsan Kaynakları uygulamalarına kadar  endüstri/örgüt psikolojisi değiĢen teknolojik koĢullarda iĢçilerin daha uzun süreler  ve daha 

yoğun çalıĢtırılmasını sağlamak suretiyle mutlak artı değerin  artırılmasını hedeflemiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada; teknoloji ve endüstri psikoloji arasındaki iliĢki irdelenerek; sermayenin kar maksimizasyonu amacına 

doğrudan hizmet eden endüstri psikolojisi uygulamalarının iĢçiler üzerinde yarattığı sosyal psikolojik etkileri üzerinden eleĢtirisi 

gerçekleĢtirilecektir. Sermayenin desteklediği endüstri psikolojisi karĢısında; teknolojinin geliĢimi ile birlikte ortaya çıkan yeni 

çalıĢma iliĢkilerinin iĢçiler üzerindeki olumsuz etkilerini araĢtıran ve iĢçi sağlığı ve güvenliğini esas alan emek eksenli bir çalıĢma 

psikolojisi mümkün müdür sorusuna cevap aranacaktır. 
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Bir Hayalimiz Var:  Hep beraber Ortak bir Kitap YazmıĢız! 

Hacettepe Eğitim-Sen üyeleri olarak sendikal faaliyetlerimizin birleĢtirici niteliği ve toplumsal olgulara karĢı sahip 

olduğumuz ortak duruĢun bir neticesi olarak ortaya çıkan kolektif üretimlerimiz, bir hayalden gerçeğe uzanarak ortak bir kitap yazma 

fikrini ortaya çıkardı. Sendikal faaliyetlerimiz ve sosyal yaĢamdaki birlikteliğimizin merkezindeki öğretici ortam, yarattığımız değerin 

de itici gücüyle birlikte yazılan ve üretilen bir kitap fikrinde somutlaĢtı. ―Bir Hayalimiz Var‖ diyerek yola çıktığımız bu kitap 

çalıĢması, süreç içinde kendi amacını aĢan bir niteliğe doğru evrilerek aslında bir arada olmanın, paylaĢmanın, dayanıĢmanın, birlikte 

öğrenmenin; yani bir bütün olarak direniĢte ortaklaĢmanın bir aracına dönüĢtü. Hacettepe‘li Eğitim-Sen‘liler olarak içerisinde 

bulunduğumuz bu ortak kitap yazma süreci, yarattığı direniĢ gücüyle pekala bir çok faydanın doğmasına da zemin hazırlamıĢ oldu. 

 

Bir Kitaptan Daha Fazlası: Birlikte Yazarak, Birlikte Direnmek 

Kolektif üretilen bir kitabın asla ―sadece bir kitap olmadığı‖ anlayıĢıyla çıktığımız yolda, birlikte öğrenme sürecinin birlikte 

direnmeyi de beraberinde getirdiğini deneyimleyerek görüyoruz aslında. Kitap yazma etkinliğinin iĢyerinde farklı ve daha önce 

denenmemiĢ bir sendikal etkinlik olarak görünür olmaya baĢlaması, sendikal direniĢin bir boyutu örneğin. Sürecin; kitabın yazarları, 

yayın kurulu, editörleri ve nihayetinde tüm iĢyeri üyeleri arasındaki iĢbirliği ve dayanıĢmayı artırıcı bir iĢlev görmesinin tüm iĢyerinin 

direniĢ gücünü de artırma potansiyeli taĢıdığını düĢünmekteyiz. 

Ürünün ortaya çıkmasının sendikanın iĢyerimizdeki algısını da değiĢtirme olasılığı bulunmaktadır. Yazarlar tamamen 

piyasalaĢtırılmıĢ akademik yayın üretme anlayıĢı karĢısında, kolektif üretimle oluĢturdukları kitap bölümleri ile kendi akademik 

çalıĢmalarına da piyasacı yayın üretme sistemine karĢı direnerek katkıda bulunmuĢ olacaklardır. Kitap yazarlığı için akademik olma 

sınırlaması getirilmemesi ve iĢyerimizin idari personelinin de yazılarıyla katkı sunması; bilgi üretme süreçlerini sadece akademik 

elitlere sınırlayan anlayıĢa karĢı da önemli bir karĢı duruĢ niteliği taĢımaktadır. 

 

Kitapla Direnirken BirleĢmek! 

Yöntem olarak, ortak kararla belirlenen büyük bir tema altında seçilecek bir konu baĢlığı üzerinden katılımcıların katkılarını 

kendi istekleri doğrultusunda sunmaları ve çalıĢmada yer almak isteyen katılımcıların önerilen her bir çalıĢmaya doğrudan katkı 

sağlayabileceği bir platform oluĢturma fikri benimsenmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmanın ilerlemesinde etkin olarak rol alacak, her bir 

çalıĢmayla ilgili fikirlerin gerek çalıĢma grubu içinde gerek dıĢında paylaĢılmasına ortam hazırlayacak bir ―yayın kurulu‖ 

oluĢturulmuĢtur. 

Ancak bu yayın kurulunu hedefi, gelen yazı önerilerini değerlendirip kitabın kapsamını daraltacak ―akademik saiklerle‖ 

harekete ederek belirlenmiĢ bir akademik çıtayı yakalamaktan çok; farklı ilgi alanları, farklı biçim ve anlatım dili kullanımlarına yer 

vererek bir iĢyerindeki farklılıkların bir bütün olarak korunması olmuĢtur. Farklı üretim biçimlerinden birleĢmeye doğru gidi lerek, 

birleĢerek direnmek kitap sürecinin temel felsefesini oluĢturuĢtur. 
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Sonuç olarak; Hacettepe Eğitim – Sen örgütlülüğümüz ile ortak bir kitap yaratma sürecinin bilgi üretme ve birbirinden 

öğrenme ilkeleri çerçevesinde farklı, dinamik bir direniĢ süreci yarattığını gözlemlemekte ve direniĢin her zaman yaratıcı yöntemlere 

içkin olduğu için de özellikle akademide bu yöntemlerin kullanılması gerektiğini düĢünmekteyiz. 

Ġtaatsiz olana ihtiyaçla yedincisi düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi‘nin bu seneki planlanmıĢ olan temel temasını 

merkeze almıyor gibi görünse de, biat etmeyen, yatay iliĢkilerle iktidara karĢı mücadele eden bir sendikal örgütlenmenin etkinliği 

olarak bilgi üretme sürecinin kongrenizin amaçlarıyla uyumlu olduğunu düĢünmekteyiz. Bu nedenle kongrenize, BEġ konuĢmacılı bir 

panel önerisinde bulunmak istiyoruz. Bir konuĢmacının kitap sürecinin direniĢ dinamiklerini ve kitap yazım sürecini kısaca ele 

aldıktan sonra beĢ konuĢmacının da kitapta yer alan bölümlerini sundukları bir panelin, kongrede de ilgi uyandıracağını 

beklemekteyiz. 
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1995‟ten Günümüze Hacettepe Üniversitesi‟nde Öğretim Elemanlarının Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, 

Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi 

Hakan Mıhçı 

Bu çalıĢmanın amacı 1990‘ların ikinci yarısından günümüze kadar geçen süreç içerisinde öğretim elemanlarının sendikal 

örgütlü mücadelesini Hacettepe Üniversitesi deneyiminden hareketle incelemektir.  

 

Ġnceleme döneminin baĢlangıcında Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES), 2000‘li yılların baĢlarından itibaren ise Eğitim ve 

Bilim Emekçileri Sendikası (EĞĠTĠM-SEN) Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları içinde en yaygın örgütlenmeyi gerçekleĢtiren 

sendikalar olmuĢlardır. Dolayısıyla bu iki sendikal yapı incelemenin odağında yer almaktadır. 

 

Süreç içerisinde sendikal örgütlenmenin niceliksel ve niteliksel boyutları üye sayılarının değiĢim eğilimi, yürütülen 

çalıĢmaların sürekliliği, kapsamı, etkililiği ve öğretim elemanlarının özlük haklarının geliĢimi üzerinden değerlendirilmeye 

çalıĢılmaktadır.  

 

Bununla birlikte, sendikal örgütlü mücadelenin Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanlarının sınıfsal algı düzeylerini ne 

ölçüde etkilediği sorusu da yanıtlanmaya çalıĢılmaktadır.   

 

ÇalıĢma boyunca yapılan değerlendirme ve tartıĢmalar sendika çalıĢma raporlarına, sendika yayınlarına, kurum idari kurulu 

raporlarına, arĢiv kayıtlarına, ağ sayfalarından elde edilen belgelere, gözlemlere ve anılara dayandırılmaktadır. 
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Kadın Akademisyenler: “Bir BaĢarı Öyküsü” mü? 

Sibel Özbudun  

Yükseköğrenimdeki kadın öğretim elemanı sayısındaki artıĢ, bir ―ulusal övünç kaynağı‖dır. Ama biraz ayrıntılara 

indiğimizde, iĢin renginin farklı olduğunu görürüz. Akademik disiplinlerin ―cinsiyetlendirilmiĢ‖ karakteri bir yana, akademik 

yükselmede baĢlarını sık sık ―cam tavan‖a çarptıkları bilinmektedir: Kadınlar alt kademe görevlerde yığılırken, akademik ilerleme, 

erkek-dostudur… Tabii idarî görevlerde de… 

 

Ancak bu bir ―baĢarı öyküsü‖ olarak kabul edilse dahi, kadın akademisyen sayısındaki artıĢın, yükseköğrenimdeki genel 

kalitesizleĢmeye denk düĢtüğü gözden kaçırılmamalıdır. 

 

Kuraldır, bir Ģey ucuzladıkça, ―kadınlaĢır‖… Ya da bir baĢka deyiĢle, bir alan ―değer yitimi‖ne uğradığında kadınlara açılır. 

Türkiye‘de kadın üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin sayısındaki artıĢın üniversitelerdeki nitelik yitimine denk düĢmesi, bu 

bakımdan bir rastlantı değildir.  

 

Özetle, Türkiye üniversitelerinin ―baĢarı öyküsü‖, sık sık akademik üstlerinin ―mobbing‖ine maruz kalan, akademik 

çalıĢmalarını ev iĢi, bulaĢık, çocuk yetiĢtirme arasına sıkıĢtırmak zorunda olan, liyakatini kanıtlamak için erkek meslektaĢlarından çok 

daha fazla çalıĢma baskısı altındaki akademisyen kadınlardan dinlenmelidir.



C Salonu • Osman ĠĢçi Oturumu • Hacettepeli Eğitim Sen‟lilerin Hayalinden 

Gerçeğe: Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek 

 

 75 

Kampüslerin Renkleri Nerede: Siyah – Beyaz Heteroseksist Kampüslerden Rengârenk LGBT Dostu 

Kampüslere Doğru Tespitler ve Öneriler 

Sedat Yağcıoğlu 

 

Üniversitelerin bilgi üretimi ve bilgi üretimi dolayımıyla toplumsal hizmetlerin yapılandırılması süreçlerinde toplumun en 

dinamik kurumları olduğu düĢünüldüğünde; toplumdaki farklılıkların üniversite sistemleri içerisinde de yer bulabilmesi ve 

farklılıkların ayrımcılığa maruz kalmadan yaĢanabileceği özgür ortamların oluĢması, üniversiteler için vazgeçilmez bir temel ilke ve 

politika modeli olmalıdır.  

 

Heteroseksist bir uygarlığın hüküm sürdüğü sistem içinde yaĢarken, LGBT‘lerin üniversiteler içindeki deneyimleri, 

yaĢadıkları sorunlar, ayrımcı pratikler üzerinde durmak temel bir zorunluluk olarak kendisini dayatıyor. Eğitimdeki ayrımcılıktan, 

sağlık ve barınma sorunlarına; örgütlenme hakkından sosyal yaĢama eĢit katılım koĢullarına kadar LGBT‘lerin yaĢadıkları sorunlara 

yönelik politikalar geliĢtirilmesi önemlidir.  

 

Bu çalıĢmada, Hacettepe Üniversitesi‘ndeki durum temel alınarak LGBT‘lerin üniversitelerde ve özellikle kampus yaĢamı 

içindeki sorunların tespiti ve özgürlükçü bir bakıĢla çözüm önerileri birlikte sunulacaktır. 
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1990‟lar Türkiye‟sinde Sol-Öğrenci Hareketlerinin Arkaplanı : ‟96 Öğrenci Koordinasyonları ve „Yeni 

Sol‟ Ġzleri 

BarıĢ Mutluay 

Türkiye‘nin cumhuriyet döneminde yaĢadığı tarihsel olayların kronolojik bir dökümü yapılacak olursa bu listede üniversite 

menĢeli hareket ve vakaların hiç de küçümsenemeyecek ölçüde yer iĢgal ettiği görülür. Elbette bu sadece Türkiye‘ye özgü bir durum 

da değildir; 1960‘ların ikinci yarısı itibariyle Avrupa‘nın merkez devletlerinden, Asya‘ya; Latin Amerika‘dan Afrika kıtasına kadar 

dünyanın pek çok yerinde ―öğrenci olaylarına‖ tanıklık edildiği unutulmamalıdır. Bu eylemlilikler belirli dönemlerde o kadar yaygın 

bir görünüm arz etmektedir ki Türkiye gibi toplumsal örgütlülüğün göreceli olarak dar olduğu ülkelerde bu öğrenci hareketleri  aynı 

zamanda çok daha genel olması gereken gençlik hareketleri-mücadelesini de kapsayan ya da ona denk düĢen bir görünüm 

kazanmıĢtır. Elbette ki bu durum, tıpkı Türkiye örneğinde olduğu gibi öğrenci hareketinin çok abartılı bir güce ulaĢmasından değil 

tam tersine toplumsal muhalefetin zayıf kalmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Türkiye‘deki gençlik hareketinin ana ve çoğu zaman tek damarı olan öğrenci hareketi de dünya genelindeki gençlik 

hareketlerinde olduğu gibi bazı dönemlerde ciddi kırılmalar ve rota değiĢiklikleri yaĢamıĢtır. Bu bağlamda, 1968 öğrenci 

hareketleriyle 1990‘ların öğrenci hareketlerinin dinamikleri oldukça farklıdır. Hiç kuĢkusuz bu değiĢimler de dünyanın diğer 

yerlerinde yaĢanan geliĢmelerden bağımsız düĢünülemez; 1990‘lara gelindiğinde Doğu Blok‘unun da çökmesiyle sosyalizm ideasını  

ve reel sosyalizm anlayıĢının baĢka bir format arayıĢına girmesi, diğer pek çok mücadele ayağında olduğu gibi öğrenci hareketlerinde 

de ‗baĢka türlü‘ bir arayıĢa sebep olmuĢtur.     

 

Bu çalıĢmada öncelikle öğrenci hareketi kavramsalı irdelenecek, 1968 hareketinin batı dünyasındaki anlamı Türkiye 

1968‘iyle karĢılaĢtırmalı olarak anlatılacaktır. Bu bağlamda, dünden bugüne Türkiye‘de öğrenci hareketlerinin kısa bir 

değerlendirmesi yapılacaktır. 1980 sonrasında öğrenci hareketlerinin 1990‘lara nasıl bir evrim geçirdiği incelenecek, öte yandan 

1980‘lerin ikinci yarısı itibariyle Türkiye sosyalist hareketinin toparlanma sürecinde ‗Yeni Sol‘ söylemlerle kurduğu iliĢkinin öğrenci 

hareketlerindeki izdüĢümü aranacaktır.  

 

ÇalıĢmanın odak noktasını, bağımsız bir öğrenci hareketi olma iddiasıyla sahneye çıkan ‗Öğrenci Koordinasyonları‘nın, 

gelenekselleĢmiĢ modellere göre farklı sayılabilecek örgütlenme modeli, söylem dili ve eylemlilik anlayıĢının ‗Yeni Sol‘ söylemlerle 

kurduğu yakın iliĢki oluĢturacaktır. 1990‘lı yılların ortasında, öğrenci popülasyonunda bir anda ciddi bir kitleselliğe ulaĢıp, ana akım 

medyanın ilgisi ve sempatisini kazanan ‗Öğrenci Koordinasyonları‘nın yine bir anda dağılması, bileĢenlerinin zaman içinde 

gelenekselleĢmiĢ sosyalist yöntemler ve düĢünme biçimlerine yönelmesinin nedenleri aranılacak ve muhtemel çıktılar üzerinden 

bugünün öğrenci hareketleri üzerinden 1990‘lara yönelik bir değerlendirme yapılmaya çalıĢılacaktır. 
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Akademisyenlerin ÇalıĢma YaĢam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi Üzerinden Okumak… 

 

Selda TaĢdemir AfĢar 

 
―Bilimsel bilginin özgürce üretildiği özerk bir ortam olma‖ ideali çerçevesinde örgütlenen üniversitelerdeki akademisyenler 

için, neoliberal politikalar ıĢığında, yeni bir üniversite modeli önerilmektedir. Bu çerçevede de, bilimsel bilgi üretmenin ikinci plana 

atıldığı, güvencesiz istihdam formlarına yasal statü kazandırılarak akademisyenlerin esnek bir emek piyasasının içine sokulduğu bir 

ortamda akademisyenlerin çalıĢma yaĢam kalitelerinin düzeyi yani sağlık&güvenlik, ekonomik&aile, sosyal, saygı, kendini 

gerçekleĢtirme, bilgi ve estetik ihtiyaçlarının ne düzeyde karĢılandığı sorunu önemli hale gelmektedir. Bu çalıĢma da Hacettepe 

Üniversitesi‘nde çalıĢan akademisyenlerin çalıĢma yaĢam kalitelerini incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmanın 

temel varsayımı, akademisyenlerin çalıĢma yaĢam kalitelerinin onların iĢ güvencesi, akademik unvan, ücret, üniversitenin kendilerine 

karĢı koruyucu olup olmadığına yönelik algılarına ve üniversitede çalıĢma sürelerine göre değiĢiklik gösterdiğidir. Bu temel 

varsayımdan hareketle, akademisyenlerin iĢ güvencesizliği ve üniversitenin kendilerine karĢı koruyucu olmadığına yönelik algıları 

arttıkça çalıĢma yaĢam kalitelerinin de azaldığı, akademik unvan, ücret, üniversitede çalıĢma yılı gibi koĢulları arttıkça da çalıĢma 

yaĢam kalitelerinin yükseldiği iddia edilmektedir. 
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Bugün dünya üzerindeki bütün toplumlarda toplumsal görevler genel hatlarıyla kadınlara ve erkeklere göre ayrılmıĢ 

durumdadır. Hane içinde ve emek piyasasında kadınları ve erkekleri farklı iĢlere atayan cinsel iĢbölümü, ataerkil kapitalizmin 

ürünüdür. Kadınlara hane içinde çocuk, yaĢlı ve hastaların bakımı yüklenir; emek piyasasında kadınlar genellikle toplumsal cinsiyet 

rollerinin uzantısı olan iĢleri üstlenir. Kadın emeği, ataerkil iliĢkilerin sağladığı olanaklarla, toplumsal yeniden üretimde  ve kapitalist 

üretim sürecinde önemli iĢlevlere sahiptir.  

 

Kapitalizmin doğayı ve insanı hiçe sayan kâr arayıĢı son Türkiye‘de on yıldır gündeme gelen düzenlemelerde çok daha 

görünür olmuĢtur. ĠĢ yasasında ve sosyal güvenlik sisteminde gerçekleĢen düzenlemeler çevreye ve insan sağlığına/yaĢamına saldırı 

niteliğindedir. Son dönemde gerçekleĢen neo-liberal yeniden yapılanmadan en fazla etkilenen kesimlerden birini kadınlar 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢma biçimlerinin esnekleĢtirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, tarımsal yapılarda 

dönüĢüm, kanun hükmünde kararnameler, sosyal politikalar... kadınların ev içindeki yüklerini artırmakta, emek piyasasındaki 

konumunu kötüleĢtirmektedir.  

 

Bu oturumda ataerkil kapitalist toplumda kadın emeğinin çeĢitli veçheleri ele alınmaktır. Son dönem neo-liberal 

yapılanmanın kadın emeğine etkisi de incelenecektir. Ataerkil sistemle kapitalizmin dayanıĢmasını ortaya koyan bu düzenlemelerin 

kadınların çalıĢma hayatında hak kayıpları yarattığı, ücretli iĢgücü ve ücretsiz bakım hizmeti sağlayıcısı olarak iĢ yükünü artırdığı, 

kadınları eve kapattığı ve cinsiyete dayalı iĢbölümünü güçlendirdiği savunulmaktadır. 
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Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsel ĠĢbölümü: Tarihsel ve Kavramsal Bir Çözümleme 

 

Melda Yaman Öztürk 
 

Günümüz kapitalist toplumunda kadınlar genel olarak ev iĢi ile çocuk bakımından sorumlu tutulurken, erkeklerin ücretli istihdama 

katılması beklenir. Ücretli bir iĢ edindiğinde bile bakım yükü kadınların omuzundadır. Kadın istihdamı esnek ve enformel iĢlere doğru 

hızla kayarken, ücretli iĢte çalıĢsın çalıĢmasın kadınların büyük çoğunluğu ev iĢleriyle boğuĢarak çocuklara, kocalara, yaĢlılara, 

hastalara maddi ve duygusal bakım hizmeti vermektedir. 

Cinsler arasındaki eĢitsizliklikle damgalanmıĢ toplumsal iliĢkilerimiz kadınlarla erkekler arasındaki iliĢkiye dair iki temel soruyu 

akla getirmektedir: Kadınlarla erkekler arasında ilk bakıĢta göze çarpan ―görev taksimi‖ doğal mıdır? Bu iĢbölümünün tarihsel 

geliĢimi nasıl olmuĢtur?  

Yukarıdaki soruların ilkine cinsler arasındaki görev ayrımının biyolojiyle, doğayla açıklanamayacak denli karmaĢık içerimler 

taĢıdığı yanıtı verilebilir. Ġkincisini yanıtlamak için antropoloji ile tarih bilimine baĢvurmak gerekir. Günümüze ulaĢan bulgular, ilksel 

toplumlardan günümüze bütün toplumlarda toplumsal görevlerin cinslere göre ayrıĢtığı görülmektedir. Ancak cinsiyetçi iĢbölümü her 

toplumda kadınlarla erkekler arasında hiyerarĢik, ezme ezilme barındıran iliĢkiler doğurmamıĢtır. 

Bununla birlikte, tarihi kapitalizm öncesine uzanan ataerkil sistemin kadınların binlerce yıldır ezilmesinin baĢlıca kaynağını 

oluĢturduğu belirtilmelidir. Ataerki farklı üretim tarzlarıyla farklı biçimlerde eklemlenerek, kadınların farklı toplumlarda 

baskılanmasının temelini oluĢturmuĢtur. Ataerkinin kapitalist sistemle iliĢkisi ve bu iliĢkinin ortaya çıkardığı özgül sonuçlar, 

kadınların günümüz toplumundaki ezilmesini anlamak için kavramsal çerçeveyi sunmaktadır. Kadınların günümüz toplumundaki 

konumu ataerkil sistemle kapitalist üretim biçiminin karĢılıklı etkileĢiminin çözümlenmesiyle açıklanabilir. 

Zira sermaye son dönemdeki saldırganlığını, aileyi ve dolayısıyla kadının ev içi yükünü artırarak gerçekleĢtirmektedir. 

Günümüzde emek süreçlerinin esnekleĢtirilmesi ve kadınların esnek çalıĢmaya çağrılması, ―üç çocuk doğurun‖ söylemi, kadını değil 

aileyi güçlendiren politikalar, neoliberalizmin muhafazakar politikalarla bezendiği ve yükün kadınlara yüklendiğini ortaya 

koymaktadır Ataerki ile kapitalizm belki de hiç olmadığı kadar kenetlenmiĢ görünmektedir. Kadınların özgürlük mücadelesi, ataerkil 

kapitalizme karĢı mücadele olmalıdır. Açıktır ki, cinsiyete dayalı iĢbölümünün ortadan kaldırılması, eĢitlikçi bir toplumun koĢuludur.



A Salonu • Oturum 4 • Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri 

 

 80 

               Kapitalizm ve Ataerkillik ĠliĢkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa   

 

Özgün Akduran 
 

Aile, devlet ve piyasa, birbiri ile iliĢkideki üç ayrı kurum olarak hem tek baĢına hem de birlikte yerine getirdikleri faaliyetler 

aracılığı ile sosyo-ekonomik hayatı biçimlendirmektedirler. Ancak hem ana akım ekonomi yazın ve politikası hem de eleĢtirel 

Marksist yazın bu biçimleniĢte, devlet ve piyasa alanlarının iĢleyiĢine daha fazla eğilmekte, hanenin, özellikle de ev içi karĢılıksız 

bakım emeğinin rolünü gözardı etmektedir. Ev içi emeğin, ekonominin bütünü ile iliĢkisini, hem kapitalist üretim döngüsü içinde ele 

almak hem de anaakım makroekonomi analiz araçlarını kullanarak ve ekonomideki baĢlıca aktörler bağlamında açıklamak 

mümkündür.  

 

 Ataerkillik bir yapı olarak, ekonomik, kültürel, politik ve ideolojik bir dizi süreç ve iliĢkinin varlığına neden olur. 

Bu iliĢkilerin birbiri ile karĢılıklı etkileĢimi içinde bir dizi mekanizma açığa çıkar. ġöyle ki, kadınların ev emeğine çıplak bir bakıĢ, 

onların bu iĢleri yapmalarının kendi tercihleri olduğunu söyleyebilir. Çünkü ―dıĢarıdaki hayata katılabilmeleri için yeterli vasfı 

sağlayacak bir eğitim almamıĢlardır‖, çocuklarını bir baĢka kimse (akraba, bakıcı) veya kuruma (kreĢ, yuva)bırakmayı ―tercih 

etmezler‖ çünkü hakim geleneksel yargılara göre ―anneler tarafından büyütülen çocuklar daha sağlıklı olur‖. Ancak feminist literatür 

bize, kadınların erkeklerden farklılaĢan ve onları ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda ikincil konumda tutan yaĢam deneyimlerinin 

ataerkil yapı/sistemden kaynaklandığı bilgisini armağan etmiĢtir. Kadınların olgusal düzeyde, bu ataerkil yapının izin verdiği ölçüde 

hergün tekrarladıkları gündelik yaĢam döngüleri, aile, yasalar, genel ahlak gibi mekanizmalarla da sürdürülebilir kılınmaktadır. Bunun 

yanı sıra diğer bir hâkim iliĢki sistemi olan kapitalizm de sermaye birikiminin gereklerine uygun olarak ev içi ve dıĢındaki cinsiyetçi 

iĢbölümünün devamını sağlayacak Ģekilde yapılanmıĢ olmakla birlikte, ataerkil sistemle kimi zaman uzlaĢan kimi zaman çatıĢan 

çıkarlar çerçevesinde yasal düzenleme ve uygulamaları Ģekillendirmektedir. 

 

Bu çalıĢmada, ev emeğinin unsurları ele alınarak, büyük ölçüde kadınlar tarafından yapılmasının nedenleri, kapitalizm ve 

ataerkillik etkisindeki ev emeğinin gerçekleĢme sürecine yani yeniden üretim döngüsüne odaklanarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Tarımda Kadın Emeği 

 

Esin Candan ve Semiha Özalp Günal 

 
YerleĢik hayata geçilmesinden bu yana var olan tarımsal faaliyetler, toplumda istihdam yaratan bir sektör olarak uzun 

yıllardır yerini korumaktadır. Bu en eski iktisadi faaliyet kadınları çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü çocukların ve hane içinin 

beslenmesinden sorumlu kadın geleneksel rollerinden dolayı doğal bir biçimde gıda ve tarımla iliĢkilenmektedir. Bu durum zamanla 

tarımda kadının istihdamını kolay ve sömürüye açık hale getirmiĢtir.  

 

Dünyadaki geleneksel ataerkil manzaranın bir yansımasını da Türkiye‘de görmek mümkündür. Tarım sektörü özelinde, 

Türkiye‘de kırsal alanda yaĢam oldukça zorlu koĢullarda gerçekleĢmektedir. Ataerkil düzenin kuralları, geleneksel kırsal yaĢam ile 

beslenerek kapitalist üretim biçiminin bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Kapitalist üretim biçiminin yeniden üretilmesinde 

geleneksel rollerin kullanımına toprağın erkek çocuğa miras bırakılması eğilimi örnek verilebilir.   

 

Türkiye tarımında istihdam istatistiklerine bakıldığında kadınların payının  daha yüksek olduğu görülmektedir. Kırsal 

kesimde kadının iĢgücüne katılım oranı, tarımda ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢması nedeniyle yüksek olsa da Türkiye‘de tarım 

istihdamındaki hızlı azalma, kadın istihdamının da giderek düĢmesine yol açmaktadır. Bu konuda yapılan çalıĢmalar tarım sektöründe 

kayıtdıĢı ve güvencesiz çalıĢmanın oldukça yaygın olduğunu ve kadınların neredeyse tamamının güvencesiz çalıĢtığını ortaya 

koymaktadır. Bu durum, kadın emeğinin içinde bulunduğu sömürünün boyutunu tarım sektöründe daha da derinleĢtirmektedir. 

 

Tarımda ĢirketleĢme ve tekelleĢmeyi dayatan küresel kapitalizm küçük üreticiyi piyasa dıĢına kovmakta ve göçe 

zorlamaktadır. Toprağından ve üretimden uzaklaĢan küçük üretici mülksüzleĢme ve proleterleĢme ile -ücretli emek- haline 

getirilmektedir. Tarım sektöründe yaĢanan bu proleterleĢme ve göç, eğitimsiz, mülksüz kadının maddi yaĢam pratiğini daha da 

olumsuz etkilemektedir. Bu etkilenme zaten tarımsal yapı içerisinde ücretsiz çalıĢmaya alıĢkın olan kadını göç ettiği kentte düĢük 

ücretli, kayıt dıĢı ve güvencesi olmayan iĢlerde çalıĢmaya itmektedir.  

 

Toplumsal cinsiyete dayalı iĢbölümü kadınları ev iĢleri ve çocuk bakımından sorumlu görmektedir. Kentten farklı olarak 

kırda kadınlar ev iĢleri ve çocuk bakımına ek tarımsal üretime de katkı koymaktadırlar. Bu yapılanma içerisinde üretim iliĢkilerinin en 

altında kalan kadın emeği tarım sektöründe ücretsiz aile iĢçisi olarak görülmektedir. Bu çalıĢma tarımda kadın emeğinin karĢılaĢtığı 

sorunları ele alarak betimleyici bir yöntemle aktarmayı amaçlamaktadır. 
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ÇalıĢan Kadınların BakıĢ Açısından Sağlık Sektöründe YaĢananlar 

 

Aslı Davas 
Sağlık sektörü kadınların en yoğun çalıĢtığı alanlardan biridir. Türkiye‘de tüm sektörlerde istihdam edilen kadın oranı 

%28‘ken sağlıkta %55‘tir.  Bu sektörde çalıĢan kadınlar, diğer sektörlerle ortak biçimde  patriyarkal yapının çalıĢma yaĢamında 

kadına dayattığı klasik engellerle mücadele etmek zorunda olduğu gibi bakım emeğinin yoğun olması nedeniyle sektöre özel engeller 

ve zorluklarla yüzleĢmektedir. Tüm Avrupa‘da cinsel taciz, meslektaĢ ya da hastalar tarafından uygulanan iĢyeri Ģiddetinin en yoğun 

uygulandığı beĢ sektörden biri sağlıktır ve mağdurların çoğu da kadınlardır. Giderek özelleĢen sağlık sektöründe çalıĢan kadınların 

bedensel özellikleri de iĢe alımlarda söz konusu olmaya baĢlamıĢ, evde kendilerinden beklenen fedakar, Ģevkatli her daim sabırlı olma 

gibi özelliklerin iĢyerinde de sömürülme düzeyleri artmıĢtır. Sağlık sektöründe gelirden baĢlayarak tüm çalıĢma koĢullarında cinsiyete 

dayalı eĢitsizlik ve ayrımcılıklar bir çok araĢtırmada gösterilmiĢtir.  

 

Sektörde mesleklerdeki cinsiyet dağılımına bakıldığında; hemĢirelik, temizlik gibi alanlarda kadın çalıĢan oranının daha 

yüksek, gelirlerinin ise daha düĢük olduğu, gelirin daha yüksek olduğu hekimlerde ise kadın oranının daha düĢük olduğu görülür.   

Son onbeĢ yirmi yılda neoliberal politikalarla gündemde olan taĢeron aracılı, esnek ve  güvencesiz çalıĢma biçimleri sağlık 

sektöründe en çok bu alanlarda çalıĢan kadınları etkilemiĢtir.  

 

Kadın hekimlerde uzmanlaĢmanın daha az olduğu, kadınların ev ve çocuk bakımı yüklerine çalıĢma saatleri daha uygun 

alanlarda istihdam edilmeyi tercihe zorlandıkları bilinmektedir. Aynı zamanda kadınlar, ne akademik ne de idari kadrolarda yönetici 

pozisyonlara getirilmemektedir. Cerrahi branĢlar ise neredeyse tamamen erkek egemenliğindedir. Türkiye‘deki tüm üniversiteleri 

kapsayan bir araĢtırmada sadece kadınlara hizmet veren kadın hastalıkları ve doğum anabilim dallarında bile anabilim dalı 

baĢkanlarının %72‘si erkekken, profesörlerin sadece %17‘si, doçentlerin %19,51‘i, yardımcı doçentlerin % 39 ve asistanların 

%55,48‘i kadın olarak saptanmıĢtır.  

 

Sağlıkta dönüĢümle birlikte sağlık sektöründe istihdam edilen tüm mesleklerde üretilen iĢ miktarı çalıĢan sayısına oranla 2-6 

kat artmıĢ, bu nedenle çalıĢma saatleri uzamıĢtır. DönüĢüm altında yapılan yasal düzenlemelerle, hem kamuda hem de sağlık hizmet 

üretiminde oranı %35‘lere varan özelde, iĢ güvencesizliği ön plana çıkmıĢ ve özlük haklarında, doğum ve süt  izinlerinde performans 

ödemelerinin kesilmesi, kreĢlerin sayısının azalması ya da kapatılması, yıllık ve hastalık izinlerinde gelir kayıpları gibi ciddi kayıplar 

söz konusu olmuĢtur. Bu değiĢimlerden sağlık alanında iĢ yükünün emek yoğun kısmını yüklenmekte olan kadınlar daha kötü 

etkilenmektedir. 

 

Bu çalıĢmada hem özel hem de kamu sektöründe çalıĢan hekim, hemĢire, teknisyen, temizlik iĢçisi kadınlarla görüĢmeler 

yapılmıĢ, yaĢadıkları cinsiyete dayalı eĢitsizlik ve ayrımcılıklar tematik analizle ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. GörüĢmelerde video 

kaydı, ses kaydı katılımcılardan izin istenerek kullanılmıĢtır. 
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Türkiye‘de son dönem neoliberal politikaların tipik bir örneği olan sağlıkta dönüĢüm programı, hem parasal karĢılığı ve 

değiĢim değeri olan kadın emeğini de hem de karĢılığı ödenmeyen ama günlük ve ideolojik yeniden üretimin temeli olan kadın 

emeğinin değersizleĢmesine neden olmuĢ, iki alanın çatıĢma noktalarını da arttırarak kadın sağlık çalıĢanlarının sağlığını olumsuz 

etkilemiĢtir. 
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Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlığına Etkisi 

 

Meltem Çiçeklioğlu 

 
Neo-liberal politikaların temel bileĢenleri, devletin hizmet sunumunun kısıtlanması, devletin özel sektörün piyasaya giriĢini 

teĢvik edecek uygulamaları hayata geçirmesi ve sosyal refah programlarının ağırlıkla özel sektör eliyle yürütülmesidir. Neo-liberal 

politikalar çerçevesinde geliĢen sağlık reformlarının temel amacı sağlık harcamalarının sınırlanması, kamu sağlık harcamalarının 

azaltılması, kamu dıĢı kaynak yaratılması ve var olan kaynakların verimli kullanılmasıdır. Aslında sağlık reformlarının amaçları 

arasında harcamaların sınırlanmasına, kamu ve özel sektör sorumluluklarının yeniden düzenlenmesinin dıĢında hizmet kalitesinin 

artırılması, toplumsal sağlık düzeyinin yükseltilmesi gibi baĢka amaçlara da yer verilmektedir. Ancak bunlar hiçbir zaman 

finansmanla ilgili kaygıların önüne geçememiĢtir. Genel hatlarıyla tanımlanan neo-liberal sağlık reformları  Türkiye‘de mevcut siyasi 

iktidarın politikaları ile baĢlamamıĢtır. Sağlık reformları 1980‘lerden beri aĢamalı olarak  uygulamaya konulmuĢtur. Dünya 

Bankası‘nın Türkiye için son yıllarda yürüttüğü sağlık politikasının içeriği, Banka tarafından Haziran 2002‘de yayınlanan ―Türkiye: 

Yaygınlığı ve Verimliliği ĠyileĢtirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar‖ adlı raporda ayrıntılarıyla yer almaktadır. Bu 

rapora göre sağlık sektöründe yapılması gereken en önemli değiĢiklikler ise; Birinci basamak sağlık sisteminin çözümü bakımından 

Aile Hekimliği Modeli, Hastaneler için piyasa ekonomisine uygun idari ve mali özerkliğe sahip sağlık iĢletmeleri, sağlık sektörünün 

yaĢadığı finansman krizinin çözümlenmesi bakımından Genel Sağlık Sigortası olarak sıralanabilir. Bu raporda yer alan hedefler daha 

sonra AKP Hükümeti sağlık politikası olarak dile getirilmiĢ ve Sağlıkta DönüĢüm adıyla gündeme gelmiĢtir. Sağlık sektöründeki  

dönüĢüm ilk önce ve önemli ölçüde sağlık emekçisi kadınlar ile sağlık hizmetinin alıcısı olan ve çok özel sağlık hizmetlerine 

gereksinimi bulunan kadınları olumsuz yönde etkilemektedir Kadınların sağlık hizmetine eriĢim ve kullanımlarını değerlendirirken 

sadece biyolojik özellikleri üzerinden değil, toplumsal cinsiyet açıdan da değerlendirmek gereklidir.Toplumsal cinsiyet, siyasal, 

kültürel ve ekonomik alanlarda toplumsal iliĢkilerin düzenlenmesinde ve toplumsal hiyerarĢilerin kurulmasında önemli bir belirleyici 

faktördür. Toplumsal cinsiyet sadece bireyler ve toplumlar için elde edebilecekleri fırsatları ve yaĢam Ģanslarını belirleyen hayati bir 

etkendir. Kadının toplum içindeki rollerini dikkate alan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği yaklaĢımında, hastalıklar açısından duyarlılık ya 

da sağlık sistemi içindeki dezavantajlar toplumsal cinsiyete bağlı roller ile iliĢkilendirilir. Toplumsal cinsiyet rolleri sağlıksızlıktaki 

duyarlılığı artırır,  sağlık sistemine ulaĢmadaki dezavantajı üretir. Bu çalıĢmada neoliberal sağlık politikalarının kadınların  sağlık 

potansiyellerine ulaĢmalarını  nasıl etkilediği tanımlanacak, değiĢen sağlık finansmanı ve örgütlenme yapısının kadının sağlık hizmeti 

kullanımına etkisi değerlendirilecektir.  

 

Sağlıkta DönüĢüm Programı‘nın önemli bileĢenlerinden birisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde gerçekleĢmiĢtir. 

Türkiye‘de bu programla birlikte sağlık ocakları kapatılmıĢ, aile hekimliği modeli uygulamaya konmuĢtur. Bu değiĢim özellikle  

kadının hizmete eriĢimiyle ilgili önemli farklılıklara yol açmıĢtır, Kadınların toplumsal cinsiyet bağlamında yaĢadığı eĢitsizlikler, 

sağlık hizmetine eriĢimlerini engellemektedir. Eğitimsiz, eĢlerine bağımlı ve toplumsal baskılar nedeniyle evine hapsedilmiĢ kadınlar 

için sağlık hizmetine eriĢimin güvencesi olan sağlık ocağı ebeleri bu rollerini artık yerine getirememektedir. Aile hekimliği sisteminde 

ebelerin toplumla bağının kopartılması ve aile sağlığı elemanı olarak kimliksizleĢtirilmesi, kadınların hem hasta hem de sağlık hizmeti 
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sunucusu olarak ikincil konumlarını pekiĢtirmiĢ ve görünmez kılmıĢtır. Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, 

hakların kısılarak, katkıların artırılması toplumun genel olarak sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine eriĢimini güçleĢtirmiĢtir. 

Performans uygulaması ile muayenelerde katkı payının alınması kadınların tüm sağlık hizmetlerine ve özellikle de aile planlaması 

hizmetini kullanımını etkilemiĢtir.  

 

Neoliberal sağlık reformlarının bir yansıması olarak yürütülen Sağlıkta DönüĢüm programı, Kadınların hem sağlık 

potansiyellerine ulaĢmalarını hem de sağlık hizmetine eriĢim ve kullanımlarını olumsuz etkilemektedir.Bu yüzdende sağlık hakkı 

mücadelesi kadın ve emek mücadelesinin ortaklaĢtığı bir alan  olarak değerlendirilmelidir. 
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Sosyal Politikada DönüĢümün Etkilerini Biz Kadınlar Nasıl YaĢıyoruz? 

 

Nuray ErgüneĢ 

 
Türkiye‘de sosyal politika alanı son yıllarda daha da yoğunlaĢan bir dönüĢüm sürecinden geçiyor. DönüĢüm süreçlerinin 

doğası gereği bu süreç hem paradigmal hem de uygulama düzeyinde gerçekleĢiyor.   

 

Genel bir ifadeyle yeni dönem sosyal politika anlayıĢında  ―hak‖ kavramının yerini ―insanın donanımlı‖ hale getirilmeye 

çalıĢılması alıyor. ―Sosyal sermaye‖ kavramlaĢtırmasında vücut bulan bu yaklaĢım aynı zamanda kamu temelli bir anlayıĢın yerini 

birey temelli anlayıĢın alması anlamına geliyor. Kamunun alanı daraltılıyor. 

 

Öte yandan sosyal politikaya uygulama düzeyinde bakıldığında yoksullukla mücadele ekseninin öne çıktığını görüyoruz. 

Devletin devre dıĢı bırakıldığı bu süreçte yoksullukla mücadeleye yönelik politikalar sivil toplum örgütleri aracılığıyla yürütülmeye 

baĢlandı. Bu ise sosyal korumaya yönelik hakların ―hayırsever‖ ve ―muhtaç‖ iliĢkisine dönüĢmesine hizmet etti. 

 

Özellikle 1990‘lar sonrasında somut düzeyde yaĢanmaya baĢlanan bu dönüĢüm çerçevesinde sosyal güvenlik sistemi, sağlık, 

eğitim, istihdam önemli düzenleme alanları haline geldi ve yeniden yapılandırıldı.  

 

ÇalıĢmada bu düzenlemelerin Türkiye‘de toplumsal cinsiyetler temelinde uygulama ve sonuçları itibariyle nasıl farklılaĢtığı 

ve dolayısıyla kadınlar cephesinde nasıl yaĢandığı ortaya koyulmaya, alternatif politika önerileri geliĢtirilmeye çalıĢılacaktır. 
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Ev Teknolojisi ve Kadın ĠĢ Yükü 

 

Nurcan Özkaplan 

 
Günümüzde, toplumsal cinsiyet ve ev teknolojisi iliĢkisi üzerine çok  fazla araĢtırma yapılmamıĢtır. Evde kullanılan elektrikli 

küçük/büyük aletler ve beyaz eĢya penetrasyonunun, modernleĢme, ĢehirleĢme ya da tüketim toplumunun geliĢimiyle birlikte 

artmasıyla, kadınların eviçi üretimin köleleĢtirici yükünün azaldığı yönündeki bulgular oldukça yaygındır. Genel olarak 

teknoloji/doğa dualizmine yöneltilen feminist eleĢtiri çerçevesinde,  modernist bilim anlayıĢının günlük hayatta, hanelerdeki 

yansımaları, ev teknolojisi(beyaz eĢya, küçük/büyük ev aletleri) ile cinsiyete dayalı iĢbölümünün etkileĢimi açısından da ele alınabilir.  

Feminist iktisat tarafından ―… modernist bilim anlayıĢının arkasındaki- epistemik rasyonalizm olarak da niteledikleri- absolutist 

felsefenin  eleĢtirilmesi kaçınılmaz olmaktadır‖(Serdaroğlu, 2011: 133). Zira ―tüm paradigması karakteristik olarak ataerkil, doğa 

karĢıtı ve sömürgeci‖(Miles ve Shiva, 1993:16, aktaran Aytar ve Çelik, 2007:202) olan bilimin- rasyonel ve eril olarak-, edilgen ve 

diĢil doğayı teknoloji vasıtasıyla denetim altına almasıdır söz konusu olan. 

 

Ev teknolojisi ile  hanedeki cinsiyete dayalı iĢbölümünün etkileĢimine odaklandığımızda, cinsiyete dayalı iĢbölümünün 

hanehalklarının sınıfsal, demografik ve sosyo-kültürel düzeyine göre farklılaĢtığını gözlemleyebiliyoruz. Ancak eviçi üretim ve bakım 

emeğini kadının omuzlarına yıkan toplumsal cinsiyetçi rol dağılımında değiĢiklik olmadığını hanehalkı zaman kullanım verilerinden 

de takip edebiliyoruz: Türkiye‘de kadınlar eviçi üretime erkeklerin harcadığı zamanın yaklaĢık olarak 5 katı fazla zaman 

harcamaktadır(TÜĠK, 2008). 

 

Teknolojinin evdeki toplumsal cinsiyete dayalı eĢitsizliğe çözüm üretebileceği yolundaki iyimserlik (Gomez, 1994), özellikle 

feminist çalıĢmalar tarafından sorgulanmaktadır (Wacjman, 1991; Cockburn, 1985; 1991; Cockburn ve Dilic, 1994). Bu çeliĢkili 

savlar ıĢığında,  bu çalıĢmada, toplumsal cinsiyete dayalı iĢbölümünün ev teknolojisi bağlamında nasıl yapılandığını ve nasıl yeniden 

üretildiğini incelemeyi amaçlıyoruz. Diğer bir deyiĢle, evlere, banyolara ve mutfaklara yönelttiğimiz ―meraklı‖ bir bakıĢla, Türkiye‘de 

ev teknolojisi ile  kadın  ―evliliğinin‖ hikayesini anlatmak istiyoruz. ―evliliğin‖ bir kavram ve/veya kurum olarak toplumsal cinsiyete 

dayalı yan anlamlar içeriyor olması nedeniyle, kadın ve ev teknolojisi iliĢkisinin erkek egemen ideolojiyi yeniden tanımlaması ve 

yeniden üretmesine iĢaret etmek amacıyla, ―evliliğin‖ metaforik kullanımını tercih ettik.  

 

Ev teknolojisi ile kadın evliliğinin, kadının toplumsal cinsiyete dayalı rollerini güçlendirmekte olduğunu ve toplumsal 

cinsiyete dayalı eĢitsizliği yeniden üretmekte olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayım doğrultusunda, Ģu soruların cevaplanması 

gerekmektedir: Bu evlilik kadın emeğini özgürleĢtirmekte mi yoksa  köleleĢtirmekte midir? Bu evliliğin evdeki toplumsal cinsiyete 

dayalı iĢbölümü üzerine etkileri nelerdir? Bu evlilikte kadının yaĢı, iktisadi, sosyal ve sınıfsal statüsü belirleyici role sahip midir? Ve 

kültürel yapı, değerler ve tavırlar bu evliliği nasıl Ģekillendirmektedir? 
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Bu çalıĢmada, ilk olarak araĢtırma yöntemimizi, ―gelinin evininde beklenmeyen misafirler‖ baĢlığı altında tanımlıyoruz. 

Ġkinci olarak, ―evliliğin açıklanan hikayesi‖ni Ģu konuları sorgulayarak inceliyoruz: emek ve zamandan tasarruf sağlayan ev aletleri ile 

kadının eviçi yüklerinden özgürleĢmesi ve  hanehalkı emeğinin ve hanehalkı boĢ zamanının toplumsal cinsiyete dayalı iĢbölümü. Son 

olarak, ―evliliğin gizli senaryosu―nda ise, gözleyen (biz) ve gözlenenin (onlar) yapıbozumu üzerinden ―görünmeyen‖i ―görünür‖  

kılmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel yapılardan 22 kadınla derinlemesine mülakat yapılmıĢtır. 
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ĠnĢaat Mühendisliğinde Kadın ÇalıĢanların Durumu Üzerine Bazı Gözlemler 

 

Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut  

 
Türkiye‘de son yıllarda sermaye birikim sürecinde yaĢanan dönüĢüm, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda emek süreçlerini 

de dönüĢtürmektedir.  1980‘lerden itibaren ‗dıĢa açık‘ olarak geliĢen kapitalist birikim, 2000‘li yıllarda sermayenin 

uluslararasılaĢması sürecinde yeni bir evreye girmiĢtir. ÖzelleĢtirmelerin hızlanması, esnekleĢme ve taĢeronlaĢma olarak açığa çıkan 

bu süreç, emek süreçleri üzerinde de etkiler yaratmıĢtır. Bu dönüĢümler/değiĢimler çalıĢanlar/ücretliler açısından niteliksizleĢme, 

kuralsızlaĢma ve güvencesizleĢme olarak sonuçlanırken kadınları da bu sürecin en alt katmanında bir yere konumlandırmaktadır. 

Bunun sebebi, kadınların esnek çalıĢma biçimleri için ideal emek gücü profilini oluĢturuyor olmalarıdır. Kadınlar, sermayenin esnek 

hale getirmeye çalıĢtığı üretim süreçleri için ucuz ve ‗elveriĢli‘ emek gücü potansiyeli olarak görülmektedirler. 

 

Bu kapsamda kadın istihdamı sermaye birikiminin eğilimleri uyarınca ve ataerkil iliĢkilerin sağladığı olanaklar/getirdiği 

sınırlamalar çerçevesinde belirlenmektedir. Kadınların yeniden üretim alanları olarak tarif edilen ‗ev iĢi‘ ve ‗bakım emeği‘ gibi rolleri, 

sosyal devlet uygulamalarının yok denecek kadar az olması sebebiyle ağırlaĢan ikinci bir yük olarak, istihdam alanındaki var 

oluĢlarını belirlemektedir. Ataerkil sistemin güçlü olması, kadınların istihdam alanına katılım biçimleri ve seyrinin büyük ölçüde 

toplumsal cinsiyet rolleri tarafından belirlenmesine yol açmaktadır. 

 

Bu etkilerle Ģekillenen yeni üretim yapısı içerisinde yalnız mavi yakalı iĢçilerin değil, beyaz yakalı katmanların sosyal ve 

ekonomik koĢulları da hızla aĢağıya doğru düĢüĢ eğilimi göstermektedir. Bu katmanlarda yer alan kadınlar ise, iĢgücü piyasasında en 

alt kademede istihdam edilen kadınlardan çeĢitli farklılıklar göstermekle birlikte önemli ortaklıklara da sahiptir. 

 

Bu çalıĢmada beyaz yakalı katmanlarda çalıĢan kadınların durumu, inĢaat mühendisliği alanı üzerinden ele alınacaktır. Bu 

anlamda, çalıĢmada amprik bir analiz aracılığıyla inĢaat mühendisleri kadınların emek piyasasındaki konumları, cinsiyete bağlı 

sonuçlarıyla ortaya konmaya çalıĢılacaktır. Beyaz yakalı kadınlar üzerine yapılmıĢ çalıĢmaların azlığı düĢünüldüğünde bu çalıĢma, 

ataerkilliğin inĢaat mühendisliği meslek alanında nasıl bir yapı yarattığının çözümlenmesi açısından ufak da olsa bir katkı sunmak 

niyetindedir.  

 

ÇalıĢmada, ĠMO Ankara ġubesi tarafından, meslek alanındaki değiĢmeleri ve inĢaat mühendislerinin yeni konumlarını 

anlamak amacıyla gerçekleĢtirilen ―Üye Profil AraĢtırması‖nın verileri temel alınmaktadır. Söz konusu araĢtırma, ĠMO Ankara 

ġubesi‘ne kayıtlı yaklaĢık 22 bin mühendis içerisinden belirli bir örneklem esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki aĢamalı yürütülen 

araĢtırmanın ilk etabında, telefon yoluyla ulaĢılan yaklaĢık 14 bin mühendisin çalıĢma durumları öğrenilmiĢ, cinsiyet ve mezuniyet 

tarihleri dağılımı ile de Ģubeye genellenebilirliği test edilmiĢtir. AraĢtırmanın ikinci etabı ise, rastgele örneklem yoluyla 1674 

mühendise anket uygulamasından oluĢmuĢtur. Bu 1674 mühendisin 704‘ü yüz yüze yapılan, 970‘i ise internet üzerinden doldurulan  
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anketlerden oluĢmaktadır. Mevcut veriler, inĢaat mühendisliği alanında çalıĢan kadınlara dair belirli bir değerlendirme yapmayı 

mümkün kılar görünmektedir. 
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Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe Emek Süreçleri 

Zerrin Arslan 

Bu çalıĢmada, günümüzde yaĢanan teknolojik değiĢiklikler dikkate alınarak, emek-yoğun üretimden sermaye-yoğun üretime 

geçiĢ ele alınmaktadır. Ülkemizde, ve hatta dünyada, üretim süreçleri dikkate alındığında bu değiĢim, neredeyse tüm sektörlerde 

görülmektedir. Bu bağlamda, üretim süreçlerindeki değiĢim, Ankara, Siteler‘de konumlanan mobilya sektörü ve Kayseri‘de 

konumlanan kitlesel üretim yapan 3 firma örneği üzerinden incelenmiĢtir. 

 

Türkiye‘de, oturma odası-salon, yatak odası ya da mutfak mobilyasının kullanılmaya baĢlaması, günlük yaĢamın bir parçası 

olması, Cumhuriyet dönemindedir. Günlük yaĢamda yaygınlık kazanması ise daha geç, 1950‘lerden sonra gerçekleĢir. Bu bağlamda, 

mobilyalarımız artık günlük yaĢamımızda ne zaman yer almaya baĢladığı ya da nasıl, nerede, kimler tarafından üretildiği üzerine 

düĢünmediğimiz nesneler haline gelmiĢtir. YaklaĢık 100 yıl önce evlere giren  bugünkü mobilya parçaları, son 50-60 yıldır günlük 

yaĢamın vazgeçilmez parçası haline gelmiĢtir. Kullanılan-tüketilen bir ürün olarak mobilyanın üretim süreci bir baĢka açıdan 

değerlendirmeyi gerektirmektedir. 

 

Neredeyse 100 yıllık süreç içinde mobilyanın üretimi çok ciddi bir değiĢim ve dönüĢüm geçirmiĢtir. 100 yıl öncesinde yoğun 

el emeğine dayanan ağaç iĢçiliğinden ve marangozluktan bugünün makineleĢmiĢ-bilgisayar destekli mobilya üretimine giden süreç, 

emek-yoğun üretimden sermaye-yoğun üretime geçiĢi ifade etmektedir. Ülkemizde mobilya üretimi, zanaatkarlıktan-iĢ/el 

erbablığı‘ndan, çıraklıktan- kalfalığa-, kalfalıktan ustalığa yükselinen atölye üretiminden, bilgisayarda tasarlanan ürünlerin 

fabrikalarda endüstriyel üretimine hızlı bir dönüĢüm geçirmiĢtir. Kısaca, her bir mobilya elemanın bir kiĢinin ustalığının ürünü olan 

emek-yoğun üretimden, tasarım ve üretim teknolojileri kullanılarak, bilgisayar temelli makinalarda endüstriyel üretimimine 

geçilmiĢtir.  Bir baĢka ifade ile, mobilya üretiminde, aĢağı yukarı 100 yıllık dönemde, emek-yoğun üretimden, sermaye-yoğun üretime 

geçilmiĢtir. Bu bağlamda;  

Emek-Yoğun Üretim: Nihai ürün olan mobilya parçasının el emeğine dayalı çalıĢmanın sonucu ortaya çıkmasını 

tanımlamaktadır. Ki bu mobilya parçasının –sandalye/masa/koltuk/kanepe ya da yatak – tasarımından iskeletinin formunu vermeye, 

boya-cilasından döĢemesine kadar olan tüm evrelerini kapsamaktadır. 

 

Sermaye-Yoğun Üretim: Nihai ürün olan mobilya parçasının sermayeye – yani makinaya – çalıĢmanın sonucu ortaya 

çıkmasını tanımlamaktadır. Burada, söz konusu olan teknoloji kullanımını ifade etmektedir. Teknoloji kullanımı iki yönlüdür: Ġlki, 

kullanılan ham madde ya da temel malzemenin iĢlenmiĢ ağaç malzeme (poliwood, sunta, Sunta-LAM, MDF-LAM, vb.) ve yapay 

malzeme (plastik, polyester, vb.) olmasından kaynaklanmaktadır. Ikincisi ise, kullanılan temel malzemeyi de nihai ürüne 
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dönüĢtürürken kullanılan üretim tekniklerinin emek-yoğun değil, makina- bilgisayar destekli teknolojiler kullanılan makinalar ile  elde 

edilmesidir. 

Bu çalıĢma, mobilya üretim sürecindeki değiĢim ve dönüĢümü incelemek amacıyla, mobilya sektörünü ve ilgili diğer 

sektörlerini-alanlarını (tasarım, kumaĢ, döĢeme, boyama, cam, vb.) kapsayan bir araĢtırmanın bulgularına dayanmaktadır. AraĢtırma, 

2005-2007 yılları arasında, Ankara, Siteler‘de mobilya üretimi ve ilgili sektörlerde çalıĢan firma sahibi üreticiler, tasarım, üretim ve 

satıĢ birimleri çalıĢanları ile; ve Kayseri‘de kitlesel üretim yapan 3 firmanın araĢtırma-geliĢtirme biriminde çalıĢan uzmanlar ile 

yapılan derinlemesine görüĢmelere dayanmaktadır. Buna ek olarak, bu dönemde sektörü anlamaya yönelik, Siteler‘de yapılan 

gezintilerdeki gözlem ve farklı düzeylerdeki çalıĢanlar ile yapılan küçük konuĢmalar, sohbetler ve gözlemlere dayanmaktadır. Ayrıca, 

bu iki yıl içerisinde Ankara‘da yapılan dört mobilya fuarı ziyaretinde, üretici, tasarımcı, mimar-iç mimar, tanıtım görevlisi ve fuar 

ziyaretçileri ile yapılan küçük görüĢmeler- sohbetlerden de yararlanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, mobilya üretiminin, ilk bakıĢta, emek-yoğun üretimden sermaye-yoğun üretime geçtiği bulgulanmakla 

birlikte; emek sürecindeki dönüĢümün basitçe böylesi bir değerlendirme ile açıklanamayacağı belirtilmelidir. Bu bağlamda, bu 

çalıĢmada mobilya sektörü üzerinden günümüzde emek süreçlerinin ‗kapitalize‘ olmasına dair bir değerlendirme yapılacaktır.  
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SıkıĢtırılmıĢ Toprak Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme 

 

                                     Z. Ebru Aksoy, Sevinç AteĢ, Ali Gökmen ve Evren Yılmaz Tekin 

 
Barınak ya da güncel ifadelerle ile ev, yapı, konut gereksinimi insanoğlunun var oluĢundan itibaren en temel ihtiyaç olarak 

güncelliğini korumaktadır. Ġlkçağlarda iklim ve yaban hayat Ģartları karĢısında güvende hissetme algısına ve yaĢamın sıradan 

gereksinimlerinin karĢılanmasına karĢılık olarak düĢünülen barınak ihtiyacı, bilim ve teknolojinin geliĢmesi ve buna paralel olarak 

sosyal yaĢam iliĢkilerinin de değiĢmesi sonucu, güvenlik ihtiyacının ötesinde, sosyal statüyü gösterme, estetik duygulara hitap etme ve 

giderek günümüzün neoliberal ortamında mimari ―imaj‖ yaratma kaygılarının mekâna yansımaları ile mekânın metalaĢtırılması haline 

gelmiĢtir.  

 

Günümüzde kapitalizmin geldiği noktada, mimari yapılar tüketim toplumunun kilit kavramlarından ―moda‖ yaklaĢımları 

çerçevesinde bir tüketim aracı ve bizzat tüketimin nesnesi haline gelmiĢtir. Köklerinde barınak özü bulunan konut ve benzer amaçlı 

yapılar, kapitalizmin kendi terminolojisi içerisinde bile ―lüks tüketim‘ sınırlarını zorlayan ve aĢan, buna bağlı olarak da gereğinden 

çok fazla tüketimi körükleyen tüketimin, yani neoliberal ekonominin ―lokomotif‖i haline gelmiĢlerdir. Bu yeni durum, sadece 

insanları doğadan koparan yapay yaĢam ortamları yaratmakla kalmayıp aynı zamanda insanın tüm insan dıĢı çevreye tahakkümünü 

meĢru gören yaklaĢım nedeniyle, doğaya – doğal döngülere geri dönüĢü çok zor olarak zararlar veren uygulamaları beraberinde 

getirmektedir. Yapı sektörü, hızla artan çevresel felaketlerin, karbon salınımı ve artan enerji tüketimi gibi çevresel problemlerin en 

önemli körükleyicilerinden biri haline gelmiĢtir.  

 

21. Yüzyılın ilk çeyreği yaĢanırken, artık daha fazla tahribatı kaldıramayacak hale gelen dünyamızın  insanlığa ulaĢtırdığı 

tehlike sinyalleri yoğunlaĢmıĢtır. Bu sinyallerin doğru okunması ile günümüz yapılarının yarattığı çevresel sorunlara çözüm arayıĢı 

kapsamında doğa ile uyumlu, tüketimin ve tahribatın indirgendiği mimari yapılar çözüm yollarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu sunuĢumuz, insanoğlunun en temel ihtiyacı olan barınak, daha geniĢ anlamda barınma sorununa, çevresel faktörleri de 

dikkate alan ve hatta doğal çevreyi koruyan eski/yeni bir yapı bilgisini sunmak, tartıĢmaya açmak amacındadır. Yukarıda anlatılan 

genel çerçevede uygulamasını 2011 yaz aylarında baĢlattığımız ―SıkıĢtırılmıĢ Toprak Yapı Tekniği‖ kullanılan bir yapı üzerinden, 

hem doğal bir yapı tekniği hem de imececi toplu üretim süreçleri incelenmeye, deneyimler paylaĢılmaya çalıĢılacaktır.  

 

YapılaĢmaya bağlı oluĢan çevresel sorunlarını kısmen önlerken, çağdaĢ yaĢam merkezlerinden artan yoğunluğa da (çok katlı 

uygulanabilmesi) sayesinde yanıt verebileceği düĢünülen, ―SıkıĢtırılmıĢ Toprak Yapı Tekniği‖, Türkiye‘de az bilinen bir teknik 

olmakla birlikte tarihsel uygulamaları da mevcuttur. Türkiye dıĢında ise (Sanaa / Yemen, Çin Seddinin öenli bölümü gibi) çok sayıda 

halen ayakta duran ekileyici örnekleri bulunmaktadır.  
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Teknik, yerel malzemelerle, düĢük enerji ve malzeme girdisiyle sağlıklı ve ucuz yaĢam alanı oluĢturma imkanı sağlarken 

doğaya karĢı da son derece duyarlıdır. Türkiye için yeni bir teknik olan sıkıĢtırılmıĢ toprak yapı tekniği, antik bilgiyi modern teknoloji 

ve yapım teknikleri ile bütünleĢtirerek, minimum enerji harcayan, doğal kaynakları verimli kullanan, yerel mimarinin bünlerce yıllık 

pasif iklimlendirme tekniklerininin uygulanabildiği, yerel, sağlıklı, düĢük maliyetli, sürdürülebilir konut imkanı sunmaktadır. 

Özellikle deneysel uygulamayı baĢlattığımız NevĢehir‘de Kapadokya bölgesinin benzersiz mimari dokusuna uygunluğu ve yerel 

malzeme ile üretilebilmesi önem kazanmaktadır. 

 

SunuĢumuzda bu yapıyı planlama ve uygulama süreçlerimizi paylaĢarak hem bu süreçlerin hem de yapının kendisinin, içinde 

bulunduğumuz yoğun neoliberal üretim süreçleri baskısına karĢı hem yapı tekniği hem de  sosyal örgütlenme bakımından bir alternatif 

yaratma potansiyelini tartıĢmaya açmak ve katılımcıların görüĢlerinden yararlanmak bizim için çok değerli olacaktır. 
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Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi 

 

Esra Oğuz 
  

 Dünya nüfusunun hızlı artıĢı, sınırlı olan suya taleplerin çeĢitlenerek artmasına yol açmıĢtır. Suyun sınırlı olması, 

baĢlı baĢına bir sorun olmakla birlikte yeni bir sorun alanı da kaynakların adil bir ġekilde kullanımıdır. EĢitsizlikler üzerine kurulu 

piyasa ekonomisinde, kent yoksulları, su hizmeti alımında en güçsüz halkayı oluĢturmaktadır. Son dönemde BirleĢmiĢ Milletler 

tarafından kabul edilen ―Suya ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerine EriĢim Hakkı‖, su hakkının gerçeklemesi için gerekli tedbirlerin 

alınması, uygulanmasında öncelikle marjinal ve en risk altında olan grupların yararlanmasına özel önem verilmesini gerektirmektedir. 

Bu çalıĢma ile kent yoksullarının su hakkı eriĢiminde ortaya çıkan güçlükler ve yetersizlikler Ankara Kenti, Mamak ilçesi örneğinde 

araĢtırılarak, kent yoksullarının su hakkını oluĢturan normatif ölçütler çerçevesinde güvenli suya bedeli ölçülebilir bir ġekilde eriĢip 

eriĢemediği konusu tartıĢılmaktadır.  

 

ÇalıĢmada, su hizmetlerinin, kârlılık anlayıĢı ile sunulmasının yoksulların su eriĢimini güçleĢtireceği ve su hakkını 

engelleyeceği varsayımı alan araĢtırmasında sınanmıĢtır. Ayrıca, konu ile ilgili yargı kararları incelenmiĢtir. Ankara‗ya su eriĢimini 

sağlayan bağımsız bütçeli kamu kiĢiliğine haiz ASKĠ‘nin su hizmetlerini özel sektör anlayıĢı ile sunduğu bu durumda yoksulların 

faturalarını düĢürebilmek için alternatif kaynaklara yöneldiği tespit edilmiĢtir. 

 

Güvenli suya eriĢimin sağlanamadığı ya da yüksek maliyetlerle karĢılanabildiği durumlarda, su yoksunluğunun toplumsal 

eĢitsizlikleri artıracağı varsayımı, alan çalıĢması sonucunda doğrulanmıĢtır.  

 

Güvenli ve eriĢilebilir suyun yoksunluğu durumunda mahalle çeĢmesi ya da benzer alternatif kaynaklardan su temin edilmesi, 

hane içinde çoğunlukla çalıĢmayanların görevi olarak değerlendirildiğinden çalıĢma alanında olduğu gibi kadınların iĢ yükünü 

artırmakta, ekonomik yaĢamdan ayırarak, toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini çoğaltmaktadır. 
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ÇeĢmelerden Plastik ġiĢelere Ġçme Suyu: “Teknolojik Ġlerleme” mi, “Metabolik Yarılma” mı? 

 

Utku Zırığ 

 
Bu çalıĢma, toplumsal iliĢkilerde, ―bir sosyal iliĢki olarak sermaye‖nin rolünü içme suyuna ulaĢılma biçimindeki değiĢim 

üzerinden yorumlamayı amaçlamaktadır. Bu yolla, günümüzde temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaĢımın yegane yolu olarak 

görülen/gösterilen ĢiĢelenmiĢ suların ―teknolojik ilerleme‖nin bir sonucu olarak algılanmasını, eleĢtirel ve bütüncül bir perspektifle 

değerlendirmenin mümkün olup olmadığına bir cevap bulmaya çalıĢacaktır. 

 

ÇalıĢma kapsamında, sermayenin bir sosyal iliĢki haline gelmesinin kapitalist sanayileĢmenin belirleyiciliğinde gerçekleĢtiği 

olgusuna açıklık getirilmeye çalıĢılırken, ―teknoloji‖ ve ―ilerleme‖ gibi kavramların bu sürece içkin olduğu görülecektir. Bu aĢamada, 

kapitalizm ve teknolojinin içsel iliĢkiselliklerini iĢaret etmeyi mümkün kılan bir kavramsal çerçevenin inĢası gerekliliği ortaya 

çıkacaktır. Bu kavramsal çerçevenin çalıĢmanın konusuyla bağlantısının kurulabilmesi bakımından ―insan-doğa‖ iliĢkilerini de içine 

alan bir perspektifin geliĢtirilmesi zorunlu olacaktır.  Burada Marx‘ın emek sürecini  ―insan ile doğa arasındaki bir süreç, insanın 

onunla, kendi eylemleri aracılığıyla kendisi ile doğa arasındaki metabolizmayı kurduğu, denetlediği, düzenlediği bir süreç‖ olarak 

tanımlarken kullandığı ―metabolizma‖ kavramı analizimizde merkezi bir önem teĢkil edecektir. Toplumun doğa ile arasındaki bu 

metabolizmada kapitalist üretim iliĢkileri ve kent ile kır arasındaki bölünmenin sonucunda ―onarılmaz bir yarılma‖ ortaya çıktığı 

tespitinden hareketle, günümüzde içme suyuna ulaĢımın genel yapısı dikkate alındığında ortaya çıkan durumun,  ―metabolik 

yarılma‖ya (metabolic rift) bir örnek oluĢturacağı savı, bu çalıĢma kapsamında temellendirilecektir. 

 

Ġçme suyu özelinde, suya ulaĢım yöntemi konusunda yaĢanan dönüĢümün kısa bir tarifi verildikten sonra, günümüzde içme 

suyunu neredeyse onların dıĢında düĢünemez hale geldiğimiz plastik malzemeden üretilen ĢiĢelerin analizi, çalıĢmanın 

temellendirileceği ana bağlamı oluĢturacaktır. Genel olarak plastik malzemenin bir tarifi verilmeye çalıĢıldıktan sonra, özellikle içme 

suyunun ĢiĢelenmesinde kullanılan PE ve PET gibi malzemelerin kapitalist ekonomideki yeri üretim ve tüketim yapılarının sunulması 

yoluyla açıklanacaktır. Bu aĢamada plastik malzemenin üretim ve tüketiminin yanı sıra tüketim sonrası geri kazanım aĢamasındaki 

çevresel etkileri de çalıĢmanın bir diğer ayağını oluĢturacaktır. 

 

Üretim, tüketim ve geri kazanım aĢamalarında plastik ĢiĢelerin doğaya olumsuz etkilerinin açıklanması yoluyla ulaĢılan 

sonuçlar baĢta çizilecek kavramsal çerçeve ıĢığında değerlendirildiğinde gerek içme suyuna ulaĢmanın yöntemi olarak plastik 

ĢiĢelerin, gerekse bu yöntemin içinde varolduğu kapitalist iliĢkilerin bütüncül bir eleĢtirisini yapmak mümkün olacaktır. Bu sayede 

çalıĢma, doğa-toplum iliĢkisi üzerinden kapitalist sanayileĢme ve teknoloji arasında içsel iliĢkisel bir analiz çerçevesi geliĢtirme 

amacına ulaĢabilecektir. 
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“Büyüklerimize Atılan Çelmeler” 

Eski, Komik ve Yenilikçi Bir ġey Olarak Türkiye'de Mizah  

Mizah bizde Neden ciddi bir iĢtir? Komedinin altında gözüken Trajedilerimiz 
 

Ahmet Sipahioğlu 

 

 
DüĢen adama gülünür!.. Neden mi? Çünkü o artık bir ölüdür. Henri Bergson'a göre ironinin, gülünçlüğün kaynağında 

esasında canlı, hareketli olanın birden yıkılması, yere kapaklanması ve yerle bütünleĢip maddeleĢerek "ölmesi" yatar. "Ölüm" tabii 

burada mecazi anlamdadır. Bizler çok önemsenen bir Ģeyin ansızın cansızlaĢmasına, mekanikleĢmesin ve atıl kalmasına güleriz. Artık 

zamanını doldurmuĢtur "O"... Yok olup gitmeye, tarihe karıĢmaya adaydır. Hatta çoktan 

ölmüĢtür de öldüğünden haberi bile yoktur. Saygıdeğer hanımefendi ya da beyefendilere bazı hınzırlar beklenmedik zamanda zekice 

çelme takar, onlar da tökezlenip burun üzeri yere kapaklanıverirler. Biz de tabii çok güleriz bu manzaraya!  Bu bağlamda "düĢen" bir 

sistem, ideoloji, iktidar, hakim zihniyet, ahlâki normlar gibi bir sürü baĢka Ģeydir aslında. Bizim çok eskilerden gelen fıkralarımız, 

Karagözümüz, Orta Oyunumuz, öykü, roman ve sinemamız ve tüm bunların TV ve internetteki uzantıları,  o kendilerini çok 

önemseyen, burunları Kaf dağındaki iktidar sahiplerine atılmıĢ sıkı birer çelmedir doğal olarak... 
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Kitle ĠletiĢim Araçları Teknolojisindeki DeğiĢimin Toplumsal Yapıya Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler 

ve ġarkılar 

  

Hüseyin ÖntaĢ 

 
Popüler kültür ürünleri toplumun kolektif karakter özelliklerinin Ģekillenmesinde büyük etkilere sahiptirler. Her insan, 

gündelik dili ve insan yapısı nesneleri kullanmayı öğrendiği, gerek olgular ve değerlerden gerekse normlarla kurallara uymaya hazır 

olmaktan oluĢan belirli bir arka plan bilgisi edindiği bir gündelik ortamda yetiĢir. Gündelik ortamda kolektif olarak oluĢturulan 

toplumsal karakter özellikleri, bireysel karakter özelliklerini büyük ölçüde belirler. Zira kiĢinin dünyası içinde var olduğu iliĢkilerin 

bir modelidir ve kiĢinin kendisi de bu dünyanın tasarlanmasında yer alır.  

 

Diğer yandan insanın karakterini büyük ölçüde belirleyen mensup oldukları sosyal grupların ortak belleklerinde yaĢanan her 

yeni olay ve meydana gelen her yeni olgu ile ilgili olarak gerçeklerden ziyade gerçek hakkında söylenen ve gerçek olduğuna inanılan  

Ģeylerin kaydedildiği ileri sürülebilir. Söz konusu kaydın en yoğun ve faal bir biçimde yaĢandığı dönemler ise çocukluk ve ergenlik 

dönemleridir. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik döneminde izlenen çizgi film ve dinlenen Ģarkıların kiĢilerin moral karakter 

geliĢimlerinde oldukça etkili oldukları söylenebilir. Kitle iletiĢim araçları teknolojisindeki geliĢimse söz konusu popüler kültür 

ürünlerinin yaygınlaĢtırması gitgide daha da kolaylaĢtırmakta ve dünya tasarımlarıyla moral karakter özelliklerinin oluĢturulma 

odaklarını merkezileĢtirmektedir/ merkezileĢtirmekte midir? 
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Karagöz/Karagiozis Örneğinde UluslaĢma Sürecinde Sisteme Dâhil Olma ve Olmama 

 

Peri Efe ve Ahmet AkĢit 

 
19. yy‘ın sonunda Ġstanbul‘da çıkan Diyojen, Hayal, İbret ve Hadika gazetelerinde Teodor Kasap, Namık Kemal ve HaĢmet 

arasında geleneksel seyirlikler ve Batı tiyatrosu merkezli tartıĢmalar yaĢanırken bağımsızlığına yeni kavuĢan Yunanistan‘da aynı 

tarihlerde gölge oyunu, Osmanlı Karagöz‘ünün repertuarı, mizah anlayıĢı ve müstehcenliğiyle Yunanca oynanıyor ve Batı‘da eğitim 

görmüĢ, yönetimde ve kültür hayatında etkili olan üst sınıf mensupları arasında ‗doğulu‘ özelliklerinden dolayı hor görülüyor, 

seyrettikleri rezalet ‗doğu‘ya ait bir özellik sayılarak polis göreve çağrılıyordu. Karagiozis bir süreliğine Atina merkezden 

banliyölerine ve taĢraya doğru hareket etmek durumunda kalıyordu. Yunanistan‘daki bu gazete yazılarıyla Teodor Kasap ve diğerleri 

arasındaki tartıĢmalara baktığımızda yakınma konularındaki benzerlikler dikkat çekicidir: Müstehcenlik, kaba sabalık ve edep dıĢı 

mizah anlayıĢı.  

 

1920‘li yıllarda ve az sonrasında Yunanistan‘da Karagiozis artık kendi yolunu bulmuĢ, seyircisini yaratmıĢ, gayet canlı bir 

tür olarak varlığını devam ettirir.  Esas olarak toplumun en fakir kesimlerince oynanır, seyredilir ve özellikle oynatanlar açısından 

marjinal konumunu korur. Ancak yavaĢ yavaĢ halk sanatlarında Yunan halkının ―öz‖ünü arayan okumuĢ yazmıĢlar tarafından da 

kabul görmeye baĢlar. Sınıfsal olarak seyircileri tam olarak kategorize etmek mümkün olmaz, seyirciler farklı sınıflara mensupturlar. 

Türkiye‘de ise 1937‘de bir kararnameyle, Türk Ocaklarından dönüĢtürülen Halkevlerinde Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu‘nın önayak 

olmasıyla yeni yazılan oyunlarla Karagöz, genç (Türk) Cumhuriyet‘in ruhuna uygun bir Ģekilde canlandırılmaya çalıĢılır. Bu 

müdahale zaten sönmeye yüz tutmuĢ Karagöz‘ü kendi mizahından uzaklaĢtırmak anlamına gelmektedir.  

 

Bu ortak çalıĢmada Karagöz‘ün Türkiye‘de sahip olduğu etki alanını giderek kaybetmesi, içeriksizleĢmesi, Yunanistan‘da ise 

yeni bir damar bularak Yunan toplumunun geçirdiği her dönemde değiĢik derecelerde etkisini korumasının toplumsal sebeplerini 

karĢılaĢtırmalı bir Ģeklide tartıĢmayı amaçlıyoruz.  

 

Her iki ülkenin de BatılılaĢmaya ve yeni bir sisteme entegre olmaya baĢladığı bir dönemde bu ‗geleneksel‘ türün iki 

toplumda da yeni duruma hangi araçlarla direndikleri, uyum sağladıkları ve bununla baĢa çıkamadıklarını araĢtırdığımız çalıĢmanın 7. 

Karaburun Bilim Kongresinin teması içinde yer aldığını düĢünüyoruz.  Karagöz ve Karagiozis‘i oynatanların ve seyredenlerin sınıfsal 

konumlarının farklılığı toplumsal ve resmi kabul görmelerinde de farklılıklar gösteriyor.  Gölge oyununun Türkiye ve Yunanistan‘da 

var olma ve varlığını sürdürme sebeplerini araĢtırırken oynatanlar ve seyredenler açısından hangi sınıfsal tabana oturduğu sorusuna 

cevap arıyoruz. 

 

    Prekapitalist bir dönemin eğlencesi olan gölge oyununun özellikle Yunanistan‘da tam da geçiĢ döneminde türlü baskıyla 

karĢılaĢıp kendine bir yol bulmaya çalıĢırken kullandığı araçlara bakarak aynı yolun Türkiye‘de neden mümkün olamadığını araĢtıran 

çalıĢmamızda bunu öncelikle her iki ülkede teknolojiye karĢı yenilmeleri ile açıklayan anlayıĢtan da uzak duruyoruz. 
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Homo Sapiens‟in Doğa Algısı 

 

Deniz Zengin, Duygu Akdoğanbulut, Mehmet Çelik, Bora Sarıca ve Serhat Ertuğrul 

 

Charles Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eseri sonrasında antroposantrik düĢünce modelinin sarsılması! Zincirin en tepesinde 

değiliz, halkalardan sadece birisiyiz, bu bağlamda günümüz Homo sapiens’inin doğa algısı nereden geldi nereye gidiyor?  

Biyoloji biliminin temelinde, makro ölçekte doğa ve canlılara dair temel özelliklerin, yaĢama biçimlerinin, ekosistemlerin, 

ekolojinin algılanması ve incelenmesi ile mikro ölçekte canlı hücrelerin fizyolojisi, anatomisi, kimyası, genetik yapısı gibi konu ve 

kavramlar öne çıkmaktadır. Bir yandan da tarihte ilk kez Charles Robert Darwin‘in (d. 12 ġubat 1809 – ö. 19 Nisan 1882), 

spekülasyonlar ve gerçeğe dayandırılmamıĢ bilgilerden uzak, günümüz bilimsel verileriyle desteklenen ve geliĢtirilebilen**, bilimsel 

bir bütünlük içerisinde 24 Kasım 1859 tarihinde kaleme aldığı “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında 

Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine” adlı eser dünya üzerindeki biyoçeĢitliliğe dair kavramsal bir çerçeve sunmuĢtur. “Darwin’in 

evrim kuramı” olarak bilinen ve adı geçen eserinde özetlediği temel kavramlar; evrim, ortak köken, basamaklı değiĢim, populasyon 

değiĢimi ve ortak köken kavramlarıdır. Theodosius Dobzhansky‘nin meĢhur sözünü dillendirmek gerekirse “Evrimin ışığı olmaksızın 

biyolojideki hiçbir şeyin anlamı yoktur”. Bu bağlamda amacımız öncelikle evrim kuramının temel ilkelerini özetlemek, Charles 

Darwin‘in “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine” adlı kitabıyla 

bilim tarihine düĢtüğü notlara göz atmak, günümüz evrimsel biyolojisinin Darwin‘in referansıyla ne kadar yol aldığına, Ģu anki güncel 

veriler çerçevesinde bilimsel yerine değinmektir.  

Sunumumuzun ikinci yarısında ise antroposantrizm kavramı ele alınacaktır. Antroposantrizm, en temel tanımıyla 

insanmerkezcilik anlamına gelmektedir. Tanımından da öngörülebileceği üzere antroposantrizm, insan türünü merkeze yerleĢtiren, 

diğer tüm canlıların insan türü için var olduğunu iddia eden bir düĢünce modelidir. Zaman içerisinde, doğa felsefesi içerisinde 

çevremerkezcilik, derin ekoloji gibi düĢünce ve fikir bütünlükleri ortaya çıkmıĢtır. Bu çerçeve içerisinde, insanoğlunun doğa algısını 

tarihi ve felsefi perspektifte incelemek, kavramları tanımlamak ve değerlendirmek sunumumuzun ikinci yarısının temel gayesini 

oluĢturmaktadır. 

Son olarak da değinmeyi planladığımız konu,  günümüz insanının antroposantrik bir bakıĢ açısıyla, kendisini doğadaki diğer 

canlılardan üstün görerek, yalıtarak kurduğu en yıkıcı düzen olan kapitalizmin, tam da bu bağlamda sürdürülemezliğine değinmektir. 

Kapitalizmin krizi çerçevesinde yaĢayan tüm canlıların düzenden etkileniĢlerine dair, felaket tellallığına varmadan somut bir gerçekler 

bütünü sunarak, ekosistemimizin çökmek üzere olduğuna dair bilimsel veriler üzerinden, doğa ile süregelen milyonlarca yıllık 

beraberliğimiz çerçevesinde doğa algımızı yeniden düĢünmektir.   

Ayrıca sunum içerisinde sosyal darwincilik ve doğalcılık yanılgısı kavramları açıklanacak; bu kavramların politikacılar, 

emperyalistler ve diktatörlerce çıkar çatıĢmaları dahilinde nasıl kullanıldıklarının örnekleri verilecektir. Sosyal darwincilik, on 

dokuzuncu yüzyılın sonlarında yirminci yüzyılın baĢlarında filozof Herbert Spencer tarafından ortaya atılmıĢ olup, doğal seçilim 
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kavramını, bireyler, ırklar ve ülkeler arasında, engellenmemiĢ savaĢımın bir sonucu olarak sosyal geliĢme üretecek yararlı bir doğa 

yasası olarak görmüĢtür. Evrim kuramı ve günümüz evrimsel biyolojisi; ahlâklılık, ahlâksızlık gibi konulara kanıt bulma çabasında 

değildir ve kapsam olarak da bu konularla ilgilenmez. Bu gibi kurallar, insan dıĢı dünyada bulunmaz ve evrim kuramı “ne olmak 

zorundadır” kavramını değil, sadece “nedir” kavramını açıklar. Doğalcılık yanılgısı kavramı ise doğal olanın iyi olduğu kavramı 

üzerine Ģekillenen ve akla uygun, felsefi dayanağı olmayan bir düĢünce sistemidir. 
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Veri ile NesneselleĢen Gerçeklik: Teknoloji Meta-Realite ve Materyalite Arasındaki Pusula 

 

Selçuk Artut 

 
 Ġnsan-teknoloji iliĢkisi hızlı bir değiĢime uğruyor. Bu iliĢkinin tarihsel temelleri insanoğlunun eline aldığı cisimleri 

vücudunun bir parçası olarak uzantılaĢtırması ile baĢlıyor. Teknoloji bağımlı bir toplumda insan-teknoloji iliĢkisi yeni dünya 

düzeninin boyutlarını belirlemede önemli bir katman. Günümüzün yaygınlaĢan teknoloji kullanımı, teknolojiyi toplumların ve 

kültürlerin önemli bir tartıĢma konusu haline getirdi. Ancak söz konusu iliĢkiyi tek taraflı incelememek gerekir. Ġnsan->teknoloji 

iliĢkisinin analizinde teknoloji->insan iliĢkisi boyutunun da irdelenmesi teknolojinin etik ve sosyal yapılanmasının anlaĢılmasında 

önemli bir faktördür. Futurist Ray Kurzweill makineleri kullanarak zekalarımızı geliĢtireceğimizden bahsederken, onlarla yarıĢmak 

zorunda kalmayacağımızı ve zaten insanların da makineleĢeceğini söyler. Gün geçtikçe materyallikle meta-gerçekliğin sınırları yok 

mu oluyor? 21. Teknoloji Felsefesi ıĢığında, Heidegger'in adres verdiği kötü kalpli cine doğru mu ilerliyoruz? Bir sonra tüketilecek 

kaynak(Bestand) ne olacak?  
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Ortak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun BakıĢ Açısından) Dünya 

 

Göksun Yazıcı 

 
 “Tutamıyorum içimde. 

                                                                                           Tutamıyorum içimde hayatı.”  

                                                                                            Sylvia Plath  

 

Giorgio Agamben, Thomas Hobbes‘un ―doğa durumu‖nun Ģehri kronolojik olarak önceleyen bir durum değil, Ģehrin ― ‗sanki 

çözülmüĢ/ yıkılmıĢ‖ olarak alındığı anda ortaya çıkan, ġehrin içindeki bir ilke‖ olduğunu söyler. ―Ġnsan insanın kurdu‖ ise buradaki 

―kurt‖ vahĢi hayat değil, insan ve hayvan arasındaki belirsizlik mıntıkasıdır Agamben‘e göre. Belirsizlik mıntıkası, iktidar kurmanın 

ilk eylemini (egemenliğin kurucu eylemi) için açılan yerin adıdır: Egemen cinayet iĢlemeden öldürebilir. Dolayısıyla egemenlik 

herkese istisnasız olarak yöneltilen ölüm tehdididir; potansiyel olarak bulunur. Agamben‘in tanımladığı, yarı insan- yarı hayvan olan 

kurt adam, Ģehrin yasasının altında ―bir köpek gibi öldürülen Joseph K.‖ya dönüĢür- köpek, kurdun belirsizlik mıntıkasından çıkarılıp 

Ģehre alınmıĢ halidir.  Ġktidarın siyasi alanını açan, ―cinayet iĢlemeden öldürebilme‖ eylemi, iktidar olmazsa ortaya çıkacağı var 

sayılan ―insan doğası‖ olarak ―kurt‖u ehlileĢtirilme göreviyle temellendirilir- doğa/kültür zıtlığı, ehlileĢmiĢ köpek- kurt. Ġçinde kurt 

taĢıdığı var sayılan insanı ehlileĢtiren iktidarın siyasi eylemi, insanı bir köpek gibi öldürebilmenin bakıĢ açısını sağlar.  

 

Bu sunumda, ―iktidarın bakıĢ açısından‖ Ģekillenen ve tüm liberal siyasi geleneği ve felsefesini kat eden ―insan doğası‖ 

kavramı ele alınacak. Thomas Hobbes‘a kaynaklık eden Thuckydides‘in Korfu Ġç SavaĢı anlatısından, Adam Smith‘e, Amerikan 

Kurucu babalarına kadar, insanı ehlileĢtirme hakkına sahip olabilmek için iktidarın bakıĢ açısının insanın içine ―doğa‖ olarak 

yerleĢtirmeye çalıĢtığı, antik dönemde ―bencillik‖ modern dönemde ―öz-çıkar‖ın doğa-medeniyet zıtlığının temelinde yer aldığı 

gösterilecek. Descartes tarafından ―krallık içinde bir krallık‖ olarak tanımlanan, batılı erkek öznenin kendi ―vahĢi doğası-öz çıkarı‖ 

üzerinde ―egemenlik‖ kurması düĢüncesinin, ―öz-çıkarı‖ ―insan doğası‖ olarak silinmez Ģekilde insana kazımanın, Descartes‘ın 

dilinde açığa çıktığı gibi ―krallık-egemenlik‖ olmadan mümkün olmayacağına açıklık kazandırılmaya çalıĢılacak. ―Doğa‖nın mevcut 

tanımlarının altında ―insan doğası‖ tanımının yattığı ―doğa‖ tanımları ele alınarak açımlanacak; ―yaĢam üreten biyo-iktidar‖ın –

Foucault ve Agamben‘i bir arada okuyarak- parçalı ve farklı teknolojiler içinde olsa da, ―ölüm tehdidine‖ dayanmadan iĢlemeyeceği 

tartıĢılacak.  

 

 Hala zihnimizde bir soru kaldı. ―Krallık içinde bir krallık‖ olarak tanımlanan özne insan -kendinin egemeni ve dolayısıyla 

potansiyel olarak diğer insanlar ve doğa üzerinde egemen-  iktidarın bakıĢ açısından tanımlanarak ―doğa‖ kavramını tanımlıyor. Bu 

―krallık‖ın topraklarının dıĢında ―doğa‖ olarak ötekileĢtirilen ―dünya‖yı nasıl görebiliriz? Spinoza‘nın Descartes‘a getirdiği ―özgür 

iradeye karĢı duygulanım‖ eleĢtirisi (krallığa karĢı özgürlük) diğer bedenler olmadan var olamayacak, bedenler arasında bir beden  

(sadece insan değil dünyadaki tüm bedenlerin arasında bir beden) olarak tanımlıyor. ―Kötü doğa‖nın mekanı olarak köleleĢtirilen 

insan bedeninin sömürdüğü dünya, ancak insan bedeninin ―bir köpek gibi öldürülme‖ tehdidinden kurtulmasıyla görülebilir çünkü  
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durgun ―doğa‖ bakıĢ açısı ancak böyle kırılabilir. Spinoza, ―bir bedenin ne yapabileceğini bilmiyoruz‖ derken, krallık içinde bir 

krallık olarak insan doğasının diğer tüm bedenlerle eĢit Ģekilde etkileĢmesinin önünün  kılıçla kesildiğini de söylemiĢ olur- 

özneleĢtirme süreçleri.  Deleuze, bu yüzden bu sözün ―bir savaĢ narası‖ olduğunu söyler. Ġktidarın bakıĢ açısına karĢı, iktidarın 

tanımladığı insanın değil, tüm bedenleri bir arada ve diğer bedenler arasında bir beden olarak gören ―sonsuzluğun bakıĢ açısı‖ dünyayı 

nasıl görür? Bu bakıĢ açısı, ―krallık içinde krallık‖ olarak tanımlanan insanı ve egemenlerin ―köpek gibi öldürebilme‖ surlarını nasıl 

yıkabilir?  Ġktidarın tanımladığı hayatta, diğer bedenlerden koparılıp, hiçbir bedenle neĢeli bir etkileĢime geçemeyen bir bedenin ölüm 

çığlığı olan ―tutamıyorum içimde hayatı‖ sözleri, ―hayatın bedenime hapsedilmesine ve köpek gibi yaĢamaya dayanamıyorum‖ 

sözlerine, yani bir savaĢ narasına nasıl dönebilir? Ġktidarın bakıĢ açısına karĢı sonsuzluğun bakıĢ açısından dünya ve bedenler arasında 

bir beden insan. 
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Kapitalizmin Bilim ve Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü; Bir Örnek Nanoteknoloji 

 

Emek Göksu DurmuĢoğlu 
 

―We need a new sense of humanity responsibility. This global responsibility would be collective and long-term, taking into 

consideration all human beings, not just our own nationality or ethnic group, class or gender, and including future generations rather 

than just our own of the present time.‖ Geoffrey Hunt 

 

―Ġnsanlık için neyin doğru, neyin ilerleme olduğunu tayin eden yalnızca bir yöntem değil, içinde bilim yapılan dünyanın, 

toplumun ve tarihin koĢullarıdır.‖ Thomas S. Kuhn 

 

Bir yandan bilim dünyası son dönemin en önemli bilimsel geliĢmelerinden birinin nanoteknolojinin keĢfi olduğu ve uygarlık 

tarihindeki yeni eĢiğin nano üretim çağı olduğu açıklamalarını yaparken, diğer yandan toplumun geneli için nanoteknoloji; televizyon 

ekranından, reklam tabelalarından ve ürün tanıtımlarından gördüğü birkaç ürün dıĢında bir anlam ifade etmiyor. Bilimsel ve 

teknolojik araĢtırmaların insanlık tarihinde en yüksek ivmeye sahip olduğu bu dönem enformasyon (bilgi) çağı diye anılırken, aslında 

insanlık tarihinde hiçbir zaman bireylerin toplam bilginin bu kadar azına sahip olduğu veya baĢka bir deyiĢle bilginin belirli bir 

zümrenin tekelinde olduğu dönem olmamıĢtır. Öyle ki Ģirketler bilgiye ulaĢmak için devasa yatırımlar yapıyorlar ve bu bilgi 

Ģirketlerin kasalarının bir metası haline geliyor. Bunun sonucu olarak geliĢmeler artık bu Ģirketler tarafından yönlendirilmektedir. 

Böylesi bir yapılanmada da yeni teknolojilerin ve bilimsel keĢiflerin zamanlaması ve amacı pazardan bağımsız olamayacağı kesindir. 

Nanoteknoloji güncel bir konu olarak bu iliĢkinin incelenmesi için kapsamlı ve güzel bir örnektir, çünkü insan-insan arasındaki 

çeliĢkinin aĢıldığı bir toplumda, toplumun ve doğanın yararına birçok devrim niteliğinde geliĢmeyi koĢullayabilecek bu bilimsel 

geliĢme, bugün karĢımıza dünya çapında eĢitsizliği ve tekelleĢmeyi arttıran bir kuvvet olarak çıkıyor.  

Nano teknoloji örneğine bakacak olursak; insanoğlunun nanobilime geçiĢi aslında elektronik alanında nesnel bir 

zorunluluktu, ama gerçekte insanoğlu ateĢi keĢfettiği zamandan beri nano boyutlu parçacıklar ortaya çıkarıyor ve bir süredir de nano 

boyutlu parçacıkları manipüle edebiliyor. Fakat nanoteknoloji son 20 senedir bilim dünyasında ve son 5 senedir de toplum arasında 

‗popülerleĢmeye‘ baĢladı. Toplumda bir olgunun popülerleĢmesi doğal olarak bu geliĢmenin hayatımızı ne kadar etkilediği veya söz 

konusu teknoloji varlığında ne oranda hayatımıza sokulduğuyla doğru orantılıdır.  

Nanoteknolojinin en önemli yanlarından biri de insan-doğa iliĢkisinde yeni bir aĢama oluĢudur ve bu doğalında insan-insan 

iliĢkilerindeki eĢitsiz geliĢmeyi etkileyecektir. Bu nedenle sunum; nano teknolojinin ne olduğuna ve bunun felsefi açıdan nereye 

oturduğunu açıkladıktan sonra, bu yeni teknolojinin neden bugün insanlığa sunulmasının tercih edildiğini, bilimin ve teknoloj inin, 

pazar /ekonomiyle, yani sınıfsallıkla nasıl iç içe geçmiĢ konumda bulunduğunu somut örnekler üzerinden açıklamayı hedefliyor.  

Örnek vermek gerekirse 2015 yılında nanoteknoloji ürünlerin, dünya ekonomisinin yaklaĢık 1 trilyon dolarını oluĢturacağı ve 

yaklaĢık 2 milyon iĢçinin nano teknoloji alanında çalıĢacağı ve bunun 3 katı kadarının da bu alana bağlı alanlarda çalıĢacağı 

öngörülmektedir. Ayrıca nanoteknoloji araĢtırmalarının bugün askeri, tıp ve elektronik alanlarında yoğunlaĢması ve yapılan 

araĢtırmaların niteliği aslında, kapitalist pazarın nanoteknolojiyi nasıl ele aldığı hakkında bize fikir veriyor. 
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Bunun yanında nanoteknoloji üretimi aynı zamanda iĢçinin emeğine yabancılaĢması açısından yeni bir aĢama olacaktır, 

çünkü genellikle yüksek vakum ortamı ve özel koĢullarda gerçekleĢtirilen üretimde, iĢçi makine baĢında makine kontrolörü 

(operatörü) olarak görev alabilecektir.  

 

Sunumda kapitalist ideolojinin bilim ve teknoloji üzerindeki tahakkümü nanoteknoloji üzerinden ele alındıktan sonra 

sosyalist üretim anlayıĢı ve bilimin pazardan özgürleĢtirilmesi sonucunda nanoteknolojinin insanlığa nasıl ve neler katabileceği 

tartıĢılacaktır. 
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Üretimin ÖrgütleniĢinin Dünü, Bugünü ve Yarını 

 

Erhan Esen 
 

―ĠĢçi sınıfı, aletleri makine olan, yani bir tek iĢçinin mülkiyetinde bulunamayacak kadar pahalı bir aletle çalıĢan 

kimselerden meydana gelmiĢtir. ĠĢte bunun içindir ki, iĢçi(bundan sonra artık iĢçi sözünü yalnız ve sadece modern iĢçiyi, 

çağdaĢ iĢçiyi, yani iĢçi sınıfından olan kimseyi anlatmak için kullanacağız) proleterdir‖ Jurgen Kuczyinski 

 

Bir dünya sistemi olarak kapitalizme baktığımızda, onun, kendi üretim iliĢkilerini dünya topraklarının en ücra köĢesine 

kadar götürebilme yetisine mahir olduğu görebiliyoruz. Yaratılan üretim iliĢkileri; elbette geliĢmiĢlik seviyesi ile birlikte 

üretim araçları, bu araçların üzerindeki mülkiyetin niteliği, emeğin yoğun veya az-yoğun olarak kullanılması gibi nitelik ve 

faktörlerle biçimleniyor.  En geniĢ anlamıyla üretimin örgütlenmesi ise; üretim iliĢkilerini de içererek, üretimin(arzın) hangi 

ihtiyaç üzerine gerçekleĢtiği,  üretim esnasında kafa ve kol emekçilerinin hem üretim araçlarına karĢı konumunu hem de 

üretimin organizasyonu, yönetimi, denetimi gibi konularda karar mekanizmalarına müdahil oluĢunu, hangi yeti ve 

yetkinliklere sahip olması gerektiği gibi noktaları içeren bir kavram olarak karĢımıza çıkıyor. 

 

Kapitalizmin gelmiĢ olduğu bugünkü aĢamada üretimin(çalıĢmanın) örgütlenmesi ne Ģekilde olmaktadır? Bu soruya cevap 

ararken, insanlığın bugüne hangi sosyo-ekonomik sistemlerden geçerek geldiğinin, bu sistemlerde üretim iliĢkilerinin ve 

üretimin örgütlenmesinin ne Ģekilde olduğunun incelenmesi önümüze ilk elden görev olarak çıkmaktadır. Sadece kendi 

ihtiyaçlarını karĢılayacak kadar üreten ilk insandan, belirli dar bir toplumsal gruba( gens, kabile vb) sunmak üzere yapılan 

sınırlı, zahmetli üretime  geçiĢ; hemen akabinde efendisine veya yavaĢ yavaĢ oluĢmaya baĢlayan kısıtlı pazara sunmak için 

gerçekleĢtirilen emek-yoğun üretimden, küçük atölye tipi manufaktür üretimin hakimiyeti ; ve son olarak da kitlesel tüketimi 

koĢullamak kaydıyla metaların dünya pazarı için seri üretimi. Tüm bu sistemleri ve insanın üretime karĢı konumlanıĢları 

incelerken, her yeni ve üst aĢamaya geçiĢin kendi içinde eski sistemin nitelik ve yasalarından birazını barındırdığını, ek olarak 

yeni nitelik ve iliĢkileri doğurduğunu fark etmek kaçınılmaz olacaktır.  

 

 Ġnsanı insan yapan emek sürecinin, tarihsel olarak nasıl geliĢtiğini veya değiĢtiğini incelerken, kapitalizmin ortaya attığı 

ve özelikle 1980 sonrası sermayenin üzerinde özellikle durduğu bir kavram olarak ‗verimlilik‘ kavramı karĢımıza çıkacaktır. 

Hemen herkesin faydasından Ģüphe etmeyeceği üretimde verimlilik, gerçekte ne anlama gelmektedir? Hangi toplumsal sınıf, 

zümre, grup için faydalıdır? Sovyetler Birliği‘ndeki sosyalist üretim deneyimlerinde verimliliğin benzer veya farklı anlamda 

kullanılıp kullanılmadığının da örneklerle açıklanacağı sunumumda, üretimin örgütleniĢinin bugünkü sorunları tartıĢılarak,  

üretimde gelinen teknik aĢamanın koordinatlarında baĢka bir üretim-yönetim- mülkiyet iliĢkisinin mümkün olup olmayacağı 

sorularını soracağım. Ġnsansız veya insan emeğinin/müdahalesinin çok az olduğu bir üretim aĢaması olan otomasyon bugün 

insanlık için bir fırsat mıdır? Tekel konumundaki bazı firmaların teknik olarak otomasyon tarzı üretim kapasitesine ulaĢmıĢ 
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olmasına rağmen firmanın ve kendi sektörlerinin gelecekleri konusunda kaygıya düĢerek Ģirket yönetimi olarak otomasyona 

geçmeme yönünde kararlar almaktadır.   

 

Bir Japon üretim ve kalite yönetimi felsefesi olarak sunulan Toplam Kalite Yönetimi, üretimin örgütleniĢi ve geliĢtirilmesi 

safhasında çalıĢanlara söz ve müdahale hakkı sunmaktadır. ĠĢçinin kendi ürettiğine yabancılaĢmasının kırılması amacıyla hayata 

geçirilmeye çalıĢılan bu anlayıĢ, bir ürünün geçtiği farklı proseslerde çalıĢan iĢçiler arasında toplantılar organize ederek kalitenin ve 

üretimin geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi konusunda önerilerini alarak, iĢçide fikirlerine önem verildiği hissiyatı yaratarak firmayı 

sahiplenmesi kurgulanmaktadır. Pencereden bakıldığında hoĢ görünen bu manzaranın detaylarında ise, birinci gün önerilerinin alınıp 

ikinci gün kapı önüne koyulan ve yaĢadıkları bu bunalımı hayatına son verme ile sonlandıran iĢçi örneklerini görmekteyiz. 

Dolayısıyla Toplam Kalite Yönetimi ve beraberindeki uygulama olan Kalite Çemberleri gibi, kapitalizmin verimlilik ve kalite 

noktalarındaki bitmek bilmeyen en iyileĢtirme arzularının sonucu olarak bize sundukları anlayıĢ ve uygulamalarının da eleĢtirel bir 

bakıĢ açısıyla incelenmesi gerekmektedir. 
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Üretimin Örgütlenmesinde Psikoloji Disiplininin Rolü: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 

 

Cemre Can AĢlamacı 
 

―Bireylerin ne oldukları, üretimlerinin maddi koĢullarına bağlıdır.‖ Karl Marx – Friedrich Engels 

 

―Her toplumsal düzen, üye kitlesinde temel amaçlarına varmak için, ihtiyaç duyduğu yapıyı üretir‖ – Wilhelm Reich 

 

Bilimin bugün bulunduğu durumu açıklayabilmek adına ne kadar öncesine bakılmalı, 19. yy Aydınlanma Çağı‘nın yarattığı 

―dünyanın merkezindeki birey‖e mi, yoksa daha öncesine, özel mülkiyetin doğuĢuna mı? Bunlar belirli ölçüde bir nedensellik ortaya 

koyduğu için belki hepsi referans gösterilebilir; ama Ģurası net ki, ekonomik, politik ve tarihsel koĢullar doğrultusunda doğa bilimleri 

ile sosyal bilimlerin ayrıĢtırılmaya baĢlanmasından bu yana, bilim alanlarında insan ―uzmanlaĢma‖ adı altında, diğer disiplinlerden 

kopuk bir biçimde, kapitalist üretim biçimini devam ettiren mekanizmanın bir parçası halinde var oluyor. 

 

Özellikle doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında olan; fakat bizzat her disiplinin diğer disiplinlerden yalıtılmıĢ bir biçimde 

―uzmanlaĢma‖ yoluna gittiği bu bilim anlayıĢı, gerçekleĢtirdiği bilimsel üretimi kapitalist üretimin artı değerini oluĢturmaya, bunun 

pazarını yaratmaya ve bu alanları sayısız koldan destekleyecek baĢka alanları oluĢturmaya yöneltiyor. 

 

Bilim dünyasını bir ahtapot gibi her koldan kontrol eden kapitalizm, bilimi ve teknolojiyi kapitalist üretim doğrultusunda 

kontrol ettiği gibi, buradan aslında kendi bilimini yeniden inĢa ediyor. Bu yalnızca bilim anlayıĢının değiĢmesi veya bilimin kapitalist 

üretime yöneltilmesi demek değil; bu,  yığınların bu alanlara kaydırılması ve bütün bir toplumsal yaĢamın kapitalist örgütlenmesi 

demek.  

Ġnsanları kendi emeğine yabancılaĢtıran bu sistemin, doğa biliminin de, teknolojinin de, sosyal bilimin de içinde yeniden 

üretilmesi demek. 

 

Buradan hareketle, sunumumda bilimin piyasaya yönelik üretim gerçekleĢtirmesini ve bu mekanizmanın iĢlerliğini sağlamak 

adına, kapitalist üretimin ihtiyaçları doğrultusunda, onu farklı kanallardan destekleyecek yeni disiplinlerin yaratılması konusunu 

inceleyeceğim. Özelinde de çarpıcı bir örnek olarak Endüstri ve Örgüt Psikolojisi‘ni… 

 

Psikoloji, yüzyılı aĢkın süredir, toplumsal bir varlık olan insanı yalıtan, yalnızlaĢtıran, ona bir ―öz‖ atfeden ve bu Ģekilde 

diyalektiği reddederek felsefeden kopma yoluyla zorla kendini ―bilim‖ olarak kabul ettirmiĢ bir disiplin olarak, her geçen gün 

kapitalist üretimin ve dolayısıyla kapitalist yaĢam örgütlenmesinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yeni araĢtırma ve çalıĢma alanları 

oluĢturuyor. Önceki yüzyılın psikoloji çalıĢmaları klinik alanda yoğunlaĢırken, psikoloji disiplininin buradaki görevi insanı ―hasta‖ 

addederek, sisteme uygun insan profili oluĢturma ve bu noktada akıl hastanesi, klinik ve hapishane gibi kapatma kurumlarını 

kullanmaktı. 1. Emperyalist PaylaĢım SavaĢı öncesinde ortaya çıkan ve savaĢlardan da beslenerek 1950 – 1960 yıllarında yeni bir 
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uygulamalı psikoloji alanı olarak odak haline gelen Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; iĢ analizi, eleman seçimi, eğitim, motivasyon, iĢ 

doyumu ve iĢ stresi, iletiĢim ve grup süreçleri, liderlik ve güç, insan faktörleri konularında akademide ve sahada çalıĢma yürütüyor. ĠĢ 

sahasında, görünürde Ģirket veya iĢveren ile çalıĢan arasında bir denge unsuru olan Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, esasında, üretimi 

hem niteliksel hem de niceliksel olarak arttırmak ve bu nokta Ģirketin kaybını önleme amacıyla, projeler üretiyor. Burada kurduğu 

denge ise, iĢçinin yaĢadığı yabancılaĢmayı yüzeyden görünmez hale getirmek; çalıĢma koĢullarını iyileĢtirerek, iĢçinin çalıĢma 

koĢullarından bağımsız olarak temelde yaĢıyor olduğu sömürüyü örtbas etmek; böylece, iĢçinin haklarını savunuyor, onun 

koĢullarının iyileĢtirilmesi için çalıĢıyor gibi görünürken, hem Ģirketin kârını arttırma, hem de iĢçiler nezdinde olası grevleri, 

bilinçlenmeyi öngörerek bunlara önden müdahale etmek yönünde oluyor. 

 

Endüstri ve Örgüt psikolojisinin de bu alandan desteği ile kapitalist üretimin örgütlenmesi geliĢiyor. Peki, böylesine yaygın  

olarak insana, yaĢama ve bilime hükmeden bu sistemin karĢısına biz nasıl bir bilim anlayıĢıyla çıkıyoruz? Bu anlayıĢla da paralel 

olarak, bizim nasıl bir toplumsal yaĢam tasavvurumuz var? Sunumumun sonunda bu soruları da tartıĢarak, bu noktaya kadar ele almıĢ 

olduğum konu kapsamında sistemin inĢa ettiği ―insan‖ı daha iyi irdelemiĢ olacağımızı düĢünüyorum ve tasavvurumuzdaki yaĢamın 

ortaya çıkaracağı, gerçek anlamıyla toplumsal olan ve doğanın bir parçası olan insanı tartıĢarak sunumumu sonlandırmayı 

planlıyorum. 
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Van Depremine Ulusal Medya YaklaĢımının Sosyal Sorumluluk Bağlamında Analizi 

Handan Tunç 

 Medya,  gerçekliği yalnızca üreten bir kurum değil, aynı zamanda gerçekliği dilsel pratikler ve bunları 

kullanarak oluĢturduğu gerçeğin seçilmiĢ tanımlarıyla  yeniden sunan anlamlandırmayı yöneten (Hall 1994) konumda 

toplumsal iĢlev üstlenir. Van Depreminde Türk basınının yaklaĢımını Hall‘un vurguladığı durumla iliĢkilendirerek analiz etmek 

olasıdır. 

 

Marmara Depremi‘nin ardından gazetelerde yer alan haberler arasında çok sık iĢlenen temalardan biri toplumdaki devlete 

iliĢkin algının değiĢimi ve ortaya çıkan Ģikayetler üzerine odaklanmıĢtı. Bu durum Van depreminde tersine iĢlemiĢtir.  

   Yeni ġafak gazetesinde örneğinde bu durum kolayca gözlenebilir. Depremin ardından devlete ve onun sergilediği tutuma 

iliĢkin yer alan haberlerin keskin hatlı bir dili ve yoğun eleĢtirel bir tarzı olduğu görülmektedir. Örneğin depremi takip eden ilk birkaç 

günün manĢetlerinden bazıları Ģöyledir: 

―Devletin ÇöküĢü‖ (19 Ağustos 1999); ―Önce Deprem, Sonra Devletin Beceriksizliği Vurdu: Ġki Kere Öldük‖ (20 Ağustos 

1999) ; ―Devlet Nihayet Uyandı‖(21 Ağustos 1999). Ġlerleyen günlerdeki bazı haberler ise, ―Devletin Kayıtsızlığı Can Almaya Devam 

Ediyor‖ (16 Eylül 1999), ―Rezaletin Sonu Gelmiyor‖ (9 Ekim 1999)gibi. 30 Kasım tarihli ― Bebek Çığlıkları‖ adlı baĢka bir haberde 

hükümetten Ģu Ģekilde söz edilmektedir: ―...depremzede bir paltoya, battaniyeye muhtaçken, Ankara sağır, Ankara kör. Bir kez daha 

anlıyoruz ki Türkiye‘yi bir kalpsizler hükümeti yönetiyor...2 bebek daha yanarak öldü, Ankara‘nın yüreği hala taĢ gibi..‖   30 Kasım 

tarihli ― Bebek Çığlıkları‖ adlı baĢka bir haberde hükümetten Ģu Ģekilde söz edilmektedir: ―...depremzede bir paltoya, battaniyeye 

muhtaçken, Ankara sağır, Ankara kör. Bir kez daha anlıyoruz ki Türkiye‘yi bir kalpsizler hükümeti yönetiyor...2 bebek daha yanarak 

öldü, Ankara‘nın yüreği hala taĢ gibi..‖   

Yıllar sonra benzer bir durum karĢısında manĢetlerin nasıl ve hangi koĢullarda değiĢmiĢ olduğunun irdelenmesi, çok sayıda 

sosyal sorunun betimlenmesinde kayda değer verilere ulaĢmamızı sağlayacaktır. 

 Deprem Bağlamında Sivil Toplum KuruluĢları ve Devlet ĠliĢkilerinin Yazılı Medyada KuruluĢu Üzerine 

Gözlemler1:Bahattin AkĢit, Bahar Tabakoğlu, AyĢe Serdar 
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Depremden Çok Önce Sarsılan Van 

 

Aysel Tekerek 

 

 

"Bir doğu ili daha kalkınıyor" deniliyordu Van için... Van Gölü kıyılarına Van Vegas projeleri, kentin tamamına  

ise hızla yayılan büyük binalar örnek gösteriliyordu kalkınmaya. Bir kent "kalkınamadan" sarsıldı. Ġki büyük deprem 

sadece yüzlerce canımızı almadı, binlerce evimizi yıkmadı; son on yıldır Van‘daki kent kavramının altına döĢenen fay 

hatlarını da hatırlattı bizlere. Öncesi ve sonrası arasına girmiĢ acı bir deprem, doğal olan ile olmayana bizzat Ģahit etti 

bizleri... Bizler Vanlı depremzedeler... Sarsıla sarsıla tutunmayı öğrenmek zorunda olan Van halkı. 
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Depremde Öğretmen Olmak 

 

Selahattin Parıltı 
 

Bu bildiride Van depreminden aylar sonra bile okulların açılması sürecindeki belirsizliklerden ve özellikle 

barınma gibi sorunların giderilmemesinden kaynaklı sıkıntılardan söz edilirken bu süre içerisinde hükümetin medya 

üzerinden ―Van‘da hayat normal ve sorunlar çözüldü‖ propagandası yapması ve medyanın taraflı olarak süreci iĢlemesine 

dair somut örnekler verilecektir. Ayrıca diğer kamu emekçilerinin karĢılaĢtıkları olumsuzluklar ile ilgili izlenimler 

aktarılacaktır. Eğitime baĢlanan okulların binalarının sağlam raporları gelmeden bu okullarda eğitim-öğretime baĢlanma 

sürecine değinilecek, öğretmenlere ve öğrencilere uzmanlar tarafından gerekli psikolojik eğitim ve destek verilmeden çok 

yoğun ve sıkıĢık bir öğretim döneminin getirdiği olumsuzluklar tartıĢılacaktır. 
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   Kadınların Depremi: Depremler Vanlı Kadınların YaĢamlarını Nasıl Etkiledi? 

 

 

Zeynep BeĢpınar Karaoğlu 
 

 
Doğal afetlerin sonuçları açısından, afeti deneyimleyen bireylerin psikolojik durumları ve toplumsal yaĢamları üzerinde 

bıraktığı etkinin, söz konusu kiĢilerin sosyo-ekonomik ve sınıfsal konumları, yaĢları ve toplumsal cinsiyetlerine göre önemli 

değiĢiklikler gösterdiği ilgili literatürde yer almaktadır. Bu bağlamda, özellikle toplumsal cinsiyet rollerindeki farklılıkların 

keskinleĢerek,  kadınların yaĢam koĢulları ve toplumsal konumlarını olumsuz yönde etkilediği toplumlarda kadınların deprem gibi 

önemli bir altüst oluĢ sürecinin ardından yaĢadıkları sorunların oldukça karmaĢık ve çok boyutlu bir hal aldığı düĢünülmedir. 

 

Öte yandan, depremin yol açtığı etkileri, ilgili coğrafyanın afet öncesi sosyo-ekonomik koĢullarından bağımsız ele almak 

mümkün değildir. En yalın haliyle kalkınma düzeyi yanında, toplumsal dokunun özgüllükleri, deneyimlenecek sorunların niteliği ve 

derinliğinin yanı sıra, çare oluĢturma mekanizmaları üzerinde de etkili olmaktadır.  

 

Bu açıdan bakıldığında, bir depremler ülkesi olarak tanımlanan Türkiye‘nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin 

toplumsal sonuçları açısından gözden kaçırılmaması önem taĢıyan farklılıklar barındıracağı açıktır.  

 

Van‘da 2011 yılında meydana gelen depremler, Van‘ın özgül koĢulları bağlamında ele alınmalıdır. Van, Türkiye‘de 

kalkınma göstergeleri açısından en sorunlu illerden biri olmasının yanı sıra, merkezi otorite açısından Kürt nüfus ve  Kürt siyasi 

hareketinin etinliği üzerinden farklılaĢmaktadır. Öyle ki, deprem sonrası süreçte merkezi otoritenin ürettiği söylem ve icraatlara bu 

―farklılık‖ algısının damga vurduğu izlenmektedir. Öte yandan Van‘da halen geçerli olan toplumsal dokuda toplumsal eĢitsizlikleri 

derinleĢtiren ve özellikle kadınlar açısından çok yönlü sorunları beraberinde getiren aĢiret odaklı geleneksel örüntülerinin etkinliğini 

koruduğu görülmektedir.   

 

Bu noktalardan hareketle kurgulanan araĢtırmada, ―Depremin Vanlı kadınları nasıl etkilediği‖ ana sorusuna odaklanılarak, 

bölge kadınlarının deprem öncesindeki toplumsal konumları ve yaĢam koĢulları üzerinden karĢılaĢtıkları sorunlar da yansıtılmaya 

çalıĢılacaktır. Bu amaçla, Van‘da 2012 Temmuz ayından bu yana bir niteliksel alan araĢtırması yürütülmektedir. Bu kapsamda, 

depremi deneyimleyen farklı sosyo-ekonomik kökenden kadınların yanı sıra bölgede çalıĢmalar yürüten kadın dernekleri,  hizmet 

veren kamu personeli,  yerel gazeteler ve farklı siyasi partilerin yetkilileri ile derinlemesine görüĢmeler yapılmaktadır. Sunum, ana 

hatlarıyla bu görüĢmeler çerçevesinde elde edilen verilere dayanmaktadır.  
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Teknodeterminizmin Ekoloji Politiği 

Fevzi Özlüer ve Ilgın Özkaya 

Üretim iliĢkileri ile teknoloji arasındaki iliĢki 20. yüzyılın baĢlarındaki tartıĢmaları yeniden çağırdı. Kapitalist üretim tarzının 

teknolojiyi geliĢtirmesi tezi üzerinden kapitalizme ilerici bir yön atfeden kimi sosyalist gelenekler özellikle Sovyetler Birliği‘nde 

olduğu gibi kapitalist uygarlığın benzer deneyimlerini üretmiĢti. Kapitalist üretim tarzından kopartılan bilim ve teknoloji sanki o 

üretim tarzının fikriyatını taĢımıyor, o uygarlığın yaĢam biçimini yeniden üretmiyormuĢçasına, kapitalizmi aĢacak bir toplumsal 

yaĢamın temel dinamikleri olarak varsayılıyordu. Teknolojiyi üretim iliĢkilerinin dıĢına atmaya dayalı bakıĢ açısı, örneğin GDO‘ların 

kapitalistlerin elinde zararlı olduğunu, bunu sosyalistlerin, insanlığın yararı için kullanabileceklerine iĢaret ediyor.  Diğer bir 

Teknodeterminist bakıĢa göre, kapitalizmin tarımsal alanda ilerici bir karakter taĢıdığı ve teknolojinin üretim iliĢkilerinden bağımsız 

bir güç olduğuna yönelik ikinci enternasyonal fikriyatı kapitalizmin meĢrulaĢmasına da zemin hazırlıyor.  

Bu eksende aslında bu tekno fetiĢist sosyalistler kadar tehlikeli olan ve bu aynı pencereden bakan yeĢil ideologlar da aynı 

cephede. “Küçük güzeldir”in seviciliğine hapsolmuĢ bu yeĢil ideoloji de yıllardır rüzgâr, güneĢ bize yeter ekseninde siyaset üretiyor. 

ĠĢte bu iki farklıymıĢ gibi görünen cepheyi aynı yere düĢüren çizgi tam da teknoloji belirlenimcilik olarak vücut buluyor.  

Yeni bir uygarlık projesinden bahsederken, ekososyalizmin, Marksizmin de güncel bir okuması olduğunu görmediğimizde ya 

da sosyalizmin baĢına sıfat konulmuĢ biçimi olarak gördüğümüzde hatalarımızı tekrar ederiz. Buradan hareketle söylemek gerekir ki 

yeĢiller, sosyalistler geriliminde onları geleneksel açıdan aynı noktaya savuran gerçekliğin, teknoloji konusundaki tarih dıĢı okuma 

biçimleri olduğu ve teknolojinin tarihselleĢtirilmesine yönelik bir ekoloji politik eksen yoksunluğu bu çalıĢmanın eleĢtirel eksenini 

oluĢturmaktadır.  Verili sorunlara bir an önce pratik çözümler geliĢtirme popülizmi içinde, toplumsal gerilimleri tarihselleĢtirmekten 

uzak algılama biçimlerinin güncel sorunları çözme konusunda da geliĢtirici bir yönünün olmayacağı da bu çalıĢmanın temel izleği 

olarak kabul edilecek ve tarihselleĢtirilmiĢ teknoloji algısı üzerine bir sunum yapılacaktır. 
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  Teknolojinin Diyalektiği: Günümüz Teknolojisinin Marksist BakıĢ Açısından Analizi 

Engin Karabudak ve Erol Yıldırım 

Bu çalıĢma, Türkiye ve dünya solunun büyük bir eksikliği ve acil ihtiyacı olan teknolojik geliĢimlerin teorik olarak 

incelenmesi ve programlaĢtırılmasını sağlama iddiasındadır. Bu yazıda öne sürülen tezlerin her biri ileri çalıĢmalarla daha ayrıntılı 

olarak incelenebilecek ana baĢlıkları oluĢturmaktadır.  

 

Teknoloji ile Marksizm`in iliĢkisi nasıldır? Marksistler teknolojiye neden önem vermelidirler? Teknolojinin geliĢmesi 

ezenlerin mi yoksa ezilenlerin mi elini güçlendirmektedir? Teknoloji bir tarafın nihai zaferini hazırlamakta mıdır? Teknolojinin 

kapitalizmde ne gibi değiĢikliklere neden olmuĢtur? Teknolojide gösterilen ile gerçek arasındaki yanılsama hangi tasviyecilik akımına 

yol açmaktadır? Türkiye‘de sol hareketler neden teknolojiyi yakalayamamıĢlardır? Teknolojik farkındalık ne demektir? ĠĢte bu sorular 

bu çalıĢmanın yapılması için gerekli motivasyonu sağlayan, okuyan ve düĢünen her devrimcinin ve Marksistin kendine sorması 

gereken sorulardır. Bunlar teknolojinin toplumsal yansımaları nedeniyle, ayrıca kolektif olarak tartıĢılması gereken sorunlardır. 

  

Geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu en uygun yöntemi seçmekle baĢlar. Seçilmesi en uygun yöntem bizim fikrimize gore 

diyalektik materyalizmdir. Hareketin felsefesidir Marksizm. Diğer felsefeler fotoğraf çekerken Marx‘ın felsefesi hareketi yakalar. 

Yani diğer felsefeler birer fotoğraf makinesi ise diyalektik materyalizm bir film makinesidir. Ayrıca Marx sadece hareketi anlamakla 

ve açılamakla yetinmez, harekete yön vermenin mümkün olduğunu göstererek, değiĢtirmeye çalıĢanın da dinamiklerini ortaya çıkarır. 

Filme yani hareket halindeki yaĢama müdahale yolları ve mekanizmaları arayarak, onları teorikleĢtirir. Marksist metodun saf bir 

metot olarak Ģimdiye kadar en iyi analiz eden çalıĢmalardan biri Bertell Ollman‘ın ―diyalektigin dansı‖ kitabıdır. Bu yazıda da genel 

olarak bu metot kullanılacaktır. 

Yapılması gereken teknik konuların en derin kuyularına elinde diyalektik materyalizm feneriyle girip görünen ile gerçek 

arasındaki farkı bulmaktır. Elinde diyalektik materyalizm feneri (ideolojisi) olmayan insan o derin kuyulara girdiği zaman çok kolay 

bir Ģekilde, kapitalizmin uzman gömleğini giyip kendi komplekslerine yenilebilir. Ġdeoloji bu yüzden çok önemlidir, yol bulmak için. 

Ama gerçeği tespit yolunda, analiz için kaba bir ideoloji değil, her uzmanlık alanında ayrı ayrı güncellenebilen bir ideolojiye ihtiyaç 

vardır. Ġdeoloji fener ise teknik bilgi ise iptir. Kuyunun dibine sadece teknik bilgi ile inerken ideoloji tek baĢına yeterli değildir, ama 

orada kaybolmamanın yolu ideolojidir. Sırf teknik bilgi cehalet getirirken, sırf ideoloji ise farklı bir cehalet doğurabilmektedir. 

Türkiye Marksist hareketinde ideoloji bulunmakla beraber uzmanlığı küçük görme hastalığı hakimdir. 

Teknolojinin çağımızdaki hızlı değiĢimi nedeniyle analiz edilmesi hayatidir. Çünkü geleceğimize gerçekçi bir planla 

yaklaĢmanın en önemli ayaklarından biri teknolojidir. Günümüzde teknoloji çok hızlı bir değiĢim sürecine girmiĢtir. ġimdiye kadar 

hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bu geliĢme süreci ne kadar gerçekçidir. Görünen ve hissedilen bu geliĢme ne kadar gerçeklik 

taĢımaktadır? Bu hissiyat tüm tarihin ortak hissiyatıdır. Kapsamımızı biraz geniĢletirsek, tarih boyunca tüm zamanlarda o gün elde 
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bulunan teknoloji ondan önceki teknolojilerinin doruk noktası görüntüsüne sahiptir. Teknoloji daha fazla nasıl ve ne yönde geliĢebilir, 

artık bulunacak her Ģey bulundu, artık her Ģey cok farklı düĢüncesi, her cağda o cağın teknolojisi için düĢünülmüĢtür. Bu yüzden 

teknoloji tarihinin ve geçmiĢ teknolojilerin tarihsel yorumlarının (baĢarılı-baĢarısız) diyalektik materyalist bakıĢ açısından analizi bize 

gelecek için en gerçekçi perspektifi kurmak için bir hazine sunmaktadır. Tarihte teknoloji ve değiĢim üzerine iki aĢırı uç hep 

bulunmuĢtur. Birinci grup teknolojinin hiçbir Ģey değiĢtirmediğini öne sürmüĢ ve gericileĢmiĢtir, teknolojinin getirdiği olanakları 

görememiĢtir, ya da sınıfsal olarak görmek iĢine gelmemiĢtir, böyle gruplar gelecek planlarını sağlam olmayan temeller üzerine 

kurmuĢtur. Bu grup ya yok olmuĢ yada baĢarısız olduğunu kabul etmek zorunda kalmıĢtır. Ġkinci grup ise teknoloji ile beraber 

değiĢmeyen hiçbir Ģeyin kalmadığını iddia etmiĢ ve teknolojini tek baĢına tarihin öznesi olduğu yanılgısına düĢmüĢtür. Bu grubun 

içine pozitivistleri katabiliriz. Bu grup teknolojinin tüketim, sınıfsal, ekonomik sistem ve psikoloji ile bağlarını görmek istememiĢ, 

görememiĢtir yada görmek iĢlerine gelmemiĢtir. Tabi ki teknoloji bazı Ģeyleri değiĢtirmiĢtir ama her Ģeyi değil. Teknolojinin neleri 

nasıl değiĢtirdiğinin analizi, teknolojinin sınıfla, ekonomisiyle, ekonomik sistemiyle, siyasal, psikolojik etkileĢmelerin diyalektik 

incelemesi gerekir. Özellikle teknolojinin ezen ezilen diyalektiğindeki faktörünün en gerçekçi analizi birçok olanaklar sunacaktır.  
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Marksizm‟e Ġlerlemecilik ve Tekniği Tarafsız Görme EleĢtirilerinin EleĢtirisi 

Demir Küçükaydın 

Bu bildiri Bilim Kongresi‘nin tanıtım metninde ―Teknoloji-İlerleme-İdeoloji‖, ―Teknoloji karşısında işçi sınıfının konumu‖, 

―Doğa-Toplum-Teknoloji ilişkileri açısından Reel Sosyalizm deneyimleri ve Yeni Sosyalist Alernatifler‖ Ģeklinde tanımlanmıĢ 

konularda sayılabilir. 

Marks‘ın Teknolojiyi tarafsız olarak ele aldığı; teknoloji hayranı olduğu; dolayısıyla teknolojik ilerlemenin bir taraftarı 

olduğu; dolayısıyla aydınlanmacı pozitivist ilerlemeci bir yaklaĢımı olduğu çok sık rastlanan eleĢtirilerdir. 

Bu eleĢtiri ve önermelerin hepsi bu bildiride tek tek örnekleriyle ele alınıp eleĢtirilecek ve yaptıkları metodolojik hatalar; 

olgulara ve Marks‘ın görüĢlerine iliĢkin gücü yaygınlığından gelen yalan yanlıĢ bilgiler gösterilecektir. 

Birinci konu teknolojinin tarafsızlığı konusudur. 

Bu konuda yapılan belli eleĢtirilerden en tipik olanları ele alınıp gösterilecektir. Sonra bunların ne gibi kavramları 

karıĢtırdıkları ele alınacaktır. 

Bunun için önce tabii ki, ilerleme kavramı ile Marksizm iliĢkisi ele alınacaktır. 

Ama bunun anlaĢılması için de öncelikle Marksizmin organik bileĢeni olan özellikler ile onda geçmiĢin kalıntısı olarak var 

olan özellikler arasında bir ayrım yapılması gerektiği üzerinde durulacak ve öncelikle bu açıklanacaktır. 

Daha sonra Ġlerleme kavramının ideolojik karakteri ve Marks‘ın evrim kavrayıĢının hiç de ilerlemeci olarak 

nitelenemeyeceği; aksine açık uçlu bir tarih gibi hiç de ilerlemeci olmayan bir tarih anlayıĢını ifade edip savunduğu gösterilecektir. Bu 

bağlamda özellikle Komün‘ün değerini görmesi ve yüceltmesi vs. ele alınacaktır. 

Bu bağlamda tam da bayağı Marksizm‘in özelliğinin bu ilerlemecilik olduğu, yaratıcı ve otantik Marksizm‘in her zaman bu 

bayağı Marksizm‘e mücadele içinde geliĢtiği kısaca gösterilecektir.  

Bundan sonra Marks‘ın kafasındaki kategorilerin Teknolojinin tarafsızlığı gibi bir görüĢe neden yer bırakmadığı da Yapı ve 

ĠĢlev Kategorilerinin iliĢkisi ve bunlara iliĢkin Marks‘ın kavrayıĢı örnekleriyle gösterilecektir. 

Bu bağlamda, Marks‘ın Paris Komünü ve proletarya diktatörlüğü hakkında söyledikleri, yapı ve iĢlev kategorilerine iliĢkin 

kavrayıĢının örnekleri olarak ele alınacaktır. 

Buradan da Marks‘ta tıpkı devlet gibi, maddi araçlar için de bir tarafsızlık kavramı olamayacağı açıklanacaktır. 
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Daha sonra Marks‘ın emek üretkenliğinin artıĢı olarak teknik geliĢmeyi ele alması. Bu kategori ve kavramın, yani emek 

üretkenliği artıĢının iki farklı anlamı, ekonomi politik anlamı ve sosyolojik anlamı ele alınacaktır. 

Marks‘ın esas eseri olan Kapital‘de emek üretkenliğini sağlayan teknik geliĢmelerin ekonomi politik bakımdan bir anlamı 

olduğu; Ekonomi politik bakımdan emek üretkenliği artıĢının bu artıĢın hangi araçlarla olduğu veya nelerin üretildiği konusuyla ilgili 

olmadığı; bunun ekonomi politiğin kendisinden çıktığı görülecektir. Tekniğin tarafsızlığı gibi bir yargıya bu ayrımı anlayamamanın 

yol açtığı gösterilecektir. 

Bundan sonra, üretim araç ve nesnelerinin tarafsızlığının söz konusu olamayacağından hareketle, Marks‘ın önermeleri bir 

adım daha ileri götürülmeye çalıĢılacaktır. 

Marks‘ın Paris komünü vesilesiyle söylediği, iĢçilerin eski devlet cihazını alıp kendi amaçları için kullanamayacağı önermesi 

iki yönde geliĢtirilebilirliği gösterilecektir. 

Biri, bu devlet cihazının en önemli özelliğinin, yani ulusal karakterinin Marks‘ta söz konusu edilmemesi ama bunun içkin 

olarak varlığı ve bunun çeliĢkisidir. Yani ulusal devletlerin de iĢçiler tarafından sınıfsız topluma gidiĢte kullanılamayacağı; uluslara 

karĢı bir mücadele vermek gerektiği. 

Diğeri, bu uygarlığın maddi araçlarının da sınıfsız bir topluma gidiĢte kullanılamayacağı, dolayısıyla bir tür geçiĢ sadece 

siyasi değil; maddi araçların dönüĢümünü de içeren bir geçiĢ dönemi gerektirdiği. 

Bunların programatik sonuçlarının ayrı bir uygarlığı taslaklaĢtırmak anlamına geldiği; dolayısıyla program ve stratejide köklü 

bir değiĢim gerektiği. Artık sadece ekonomik ve politik değiĢiklikleri içeren bir programla yetinilemeyeceği; baĢka bir uygarlığı 

taslaklaĢtırmak gerektiği.  

Tabii buna bağlı olarak, da uluslara karĢı mücadelenin en baĢa alınması gerektiği. Ve bunun köklü bir stratejik değiĢiklik 

anlamına gediği açıklanacaktır. 

Doğayı optimum kullanmanın ön Ģartının dünya ölçüsünde bir tek cumhuriyet olmadan mümkün olamayacağı; bu nedenle bu 

program ve strateji değiĢmelerinin aynı zamanda doğa ve tekniğin yarattığı sorunlara bir cevap olduğu gösterilecektir. 

Yine bu bildiri bağlamında Marks‘ı aydınlanmacı ve Pozitivist olarak niteleyenlerin aydınlanma ile pozitivizmi birmiĢ gibi 

göstererek yarattıkları kafa karıĢıklığı; pozitivizmin Aydınlanmanın inkarı; aydınlanmaya karĢı bir karĢı devrim olduğu da kısaca ele 

alınacaktır. 
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Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm: Sınıf, Teknoloji ve Hegemonya 

Mehmet YetiĢ 

Tarihsel maddecilik içinde, teknoloji ve üretici güçlerin geliĢimi sorunsalına yönelik olarak, yöntembilimsel öncülleri 

bakımından birbirinden bütünüyle farklı eğilimler ayrıĢtırılabilir. Kuramsal önermelerindeki epistemolojik konumlanıĢlarını dikkate 

aldığımızda, kabaca iki ana eğilimi saptayabiliriz. Birinci eğilim, Marksizmin bilimselliğine yaptığı vurgulamayı öne çıkardığı ölçüde, 

toplumsal formasyonların geliĢim dinamiklerini daha çok maddi güçler, yapısal süreçler, ekonomik temel vb. kavramlar üzerinden 

açıklar. Ġkinci eğilim ise, yapı ve üstyapının organik bütünlüğünü oluĢturan tarihsel blokun biçimleniĢinde, öznel etkenlerin de 

çözümlemeye içerilmesi gerektiğini vurgular. 

 

Birinci eğilim, tarihsel ilerleme öncelikli olarak üretici güçlerdeki dönüĢümlerle anlamlandırılabileceğinden dolayı, teknolojik 

geliĢmelere ağırlıklı önem atfeder. Bu bakıĢ açısı, yapısal düzeydeki nesnel iliĢkiler üzerinde olduğu kadar, üstyapının bütün 

kertelerini (devlet, hukuk, ideoloji, vb.) de belirleyen süreçleri ayırt edici bir konuma yerleĢtirir. Böyle bir belirlenim iliĢkisi 

içerisinde, ekonomik temeldeki teknolojik ve sınai geliĢmelerin, politika kertesindeki örgütlenme biçimlerini (devlet, sivil toplum, 

siyasal partiler, vb.) koĢullandırdığı varsayılır. Ġkinci eğilim, öznel ve voluntarist öğelere yönelik özel ilgisi dolayısıyla, toplumsal 

bütünlüğün somutluk kazanması bağlamında, insani boyuta maddi etkenler karĢısında üstünlük tanınması önerisinde bulunur. Bu 

yaklaĢımın siyaset alanında kolektif voluntarizme ve kitlesel öz-etkinliğe dayalı bir dünya görüĢü üretmesi, temel kuramsal 

öncülleriyle uyum içindedir. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında tarihsel maddeciliğin kuramsal oluĢumunu derinden etkileyen bu bölünme, öznel etkenler ile 

maddi güçler arasında kurulan dikotomik iliĢki çerçevesinde, teknolojik determinizmin sorgulanmasını da gerektirmiĢtir. Antonio 

Gramsci, praksis felsefesinin yöntemsel öncüllerini tartıĢtığı Hapishane Defterleri‘nde, kendi sorunsalını mekanik determinizmin 

uzağında oluĢturmaya çalıĢır. Bu iki eğilimden birincisini temsil eden N. Buharin‘in maddi güçler, teknoloji ve bilime dayalı  

pozitivist Marksizmini eleĢtirirken, insan-teknoloji iliĢkisini tarihsel blokun organik bütünlüğünü gözeterek yorumlar. 

Bu bağlamda, ―Amerikanizm ve Fordizm‖ konusuna ayırdığı defterindeki kuramsal analiz, üretim sürecindeki teknolojik 

geliĢmeler ile toplumsal yapılar arasındaki iliĢkilerin yeni tarzda anlamlandırılmasını hedefler. Yirminci yüzyılın baĢlarında Amerika 

BirleĢik Devletleri‘nde, Ford fabrikalarında yaygın olarak kullanılmaya baĢlayan teknolojik yeniliklerin sınıf iliĢkilerinde yarattığı 

etkiler Gramsci‘nin ilgisini çekmiĢtir. Fordizm, teknoloji alanıyla iliĢkili olarak, montaj hattının simgelediği kitlesel üretim 

mantığından ibaret değildir. Makinalarla emekçilerin yeni tipdeki bir iĢbölümü anlayıĢı uyarınca yeniden eklemlenmesi, tarihsel 

blokun bütün kertelerinde yankılanan köktenci bir dönüĢüme iĢaret ediyordu. Bir yandan kapitalizme özgü koĢullar altında planlı 

ekonominin gerekleri doğrultusunda yapısal değiĢiklikler gündeme gelirken, öbür yandan da toplumsal yaĢamın yeniden 

düzenlenmesini amaçlayan ideolojik-politik giriĢimler söz konusuydu. Gramsci, Fordizmin öngördüğü etik-politik projenin aynı 

zamanda yeni tip insanın yaratılmasını da amaçladığını bu nedenle özellikle belirtir. 
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Dolayısıyla, Fordist paradigma, kitlesel üretime iliĢkin bilimsel yönetim anlayıĢlarını ifade eden Taylorizmle 

sınırlandırılamaz. Hedeflediği teknolojik rasyonalizasyona uygun olarak, Taylorizmin iĢçiyi üretim faktörüne indirgemesinin yapısal 

düzeyde yarattığı sonuçlar kuĢkusuz önemlidir. Ne var ki, üretim sürecindeki teknolojik geliĢimlerin üstyapısal düzeydeki 

yansımalarının da analize katılması zorunludur. Gramsci‘nin kullandığı biçimiyle, Amerikanizm kavramı ekonomik liberalizm, 

teknolojik rasyonalizm ve burjuva hegemonyası arasındaki özgül eklemlenme biçimlerini anlatır. Ġlk bakıĢta burjuva toplumundaki 

yabancılaĢma, meta fetiĢizmi ve ĢeyleĢme süreçlerine yer vermediği görülebilirse de, Gramsci‘nin kuramsal modelinin sınıf 

egemenliğinin yeniden üretim koĢullarına odaklandığı da açıktır. Bu bildiri Gramsci‘nin Hapishane Defterleri‘nde ortaya attığı 

Amerikanizm-Fordizm sorunsalı bağlamında sınıf, teknoloji ve hegemonya kategorileri arasında kurulabilecek kuramsal bağıntıları 

incelemeyi amaçlıyor. 
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Sanatta Anlamın Gerçek Yaratıcıları: Halk Kitleleri 

 Eren Buğlalılar 

Sessiz ve dilsiz bırakılmıĢ milyonlar. Kendi gündemini belirleyemeyen, kendi hikayesini anlatamayan bir dünya dolusu 

insan. Dikkatimizi halkların, yoksulların dertlerinden uzaklaĢtırmak için üretilmiĢ binlerce Ģarkı, roman, film, oyun.  

 

ġu sanat eseri, bu sanat eserinden neden daha anlamlı? Bir sanatçının, diğer sanatçıdan daha kıymetli görülmesinin nedeni 

ne? ―Büyük klasikler‖, ―mutlaka görülmesi gereken filmler‖ diye oluĢturulan sanat eserleri listelerinde sınıf mücadelesinin izi var mı? 

Henüz izlemediğimiz filmlerin çok derin ve henüz okumadığımız romanların ―öff çok kaba‖ olduğuna dair o izlenimlerimiz kimin 

iĢine yarıyor? KonuĢmamda bu ve benzer soruların peĢinden giderek, sanattaki anlamın, neyin iyi sanat olduğuna dair tespitlerimizin 

de sınıf mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunacağım. 
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Yasama Tiyatrosu: “Mutlu Olmak Ġçin Cesaretli Olun!” 

Eda Aslı ġeran 

 
Ġnsanın bütün faaliyetlerinin politik olduğu kabul edildiğinde, tiyatro faaliyeti de politik olarak düĢünülmelidir. Tiyatro sanatı 

sırf bir eğlence olmaktan öte, tiyatro tarihine bakıldığında Antik Yunan‘dan bu yana politik bir iĢleve de sahip olmuĢtur. Bir yandan 

kurulu düzenin normlarının içselleĢtirilmesinde seyirciyi biçimlendirmeye yönelik bir araç iĢlevini görürken, diğer yandan tiyatro 

performanslarının gündeme ve topluma dair farkındalık yaratma ve sosyal değiĢimi cesaretlendirici gösterimlere yer verdiği de 

sıklıkla görülmüĢtür. Ahlak öğretilerinden sapıldığında kiĢinin ve toplumun felakete sürükleniĢini anlatan tragedyalar yanında, 

dönemin yöneticilerini ve politikalarını eleĢtiren komedyalar Antik Yunan‘da tiyatro-politika iliĢkisine yönelik en eski örneklerdir. 

Türkiye modernleĢmesinde Halkevleri aracılığıyla yurttaĢların yeni sisteme uyumlulaĢtırılması amaçlanmıĢ, tiyatro bu alanda 

kullanılmıĢtır. Halkevlerinin bu baĢarısı tartıĢılmaya değer olmakla beraber sanatın dönüĢtürücü etkisi, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti‘nin politikaları açısından da göz ardı edilmemiĢ bir alandır.  

 

Politik tiyatro, kuramsal bir dönem olarak 20. yüzyılın öncü akımları ile birlikte değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Marksizmin 

yaygınlaĢması amacıyla Erwin Piscator‘un yapıtlarında ajitasyon-propaganda ile politik vurguların kazandığı görülmüĢtür. Bertolt 

Brecht, Piscator‘un ardından epik tiyatro estetiğiyle öğretici oyunlar sergileyerek seyircinin toplumsallığında ve değer sisteminde 

değiĢim yaratmayı amaçlamıĢtır.  

 

1970‘lerden günümüze politik tiyatro geleneği taĢıyıcılarından Augusto Boal‘in ―Ezilenler Tiyatrosu‖ adıyla anılan ve 

seyirciyi aktöre dönüĢtüren tiyatro biçimi politik tiyatroya yeni bir alan açmıĢtır. Bu biçim aracılığıyla tiyatro ve politika arasında 

tarihi bir fırsat oluĢmuĢ ve 1992-1996 yılları arasında Brezilya‘nın Rio de Janerio kentinin kent meclisinde Ezilenler Tiyatrosu‘nun 

oyun biçimleri ile yasama sürecine etkide bulunulmuĢtur. ―Yasama Tiyatrosu (Legislative Theatre)‖ olarak adlandırılan bu tiyatro 

biçimi yeni deney alanları elde edememiĢ olsa da hala bir teknik olarak yasamanın yararlanabileceği bir özellik taĢımaktadır. 

 

 Tiyatro ve politika arasındaki bağlantı siyaset bilimi ve hukuk tarafından araĢtırılmaya değer bir konudur. Seyirci 

kitlesinin, halk kavramı ile birebir olmasa da kısmen örtüĢtüğü düĢünüldüğünde halkın değer sisteminde değiĢim yaratabilen ve 

kitlesel sesleniĢ olanağı yaratan tiyatro, politika yapım süreçlerine müdahalede bir fırsat olarak karĢımızda durmaktadır. Tiyatronun 

tek baĢına toplumda kurumsal bir dönüĢüm yaratamayacağı açık olmakla birlikte, dönüĢümü yaratacak aktörler olan halkın düĢün 

dünyasını etkileyerek politik taleplerin dıĢavurumu yahut politikaya müdahalede baskı unsuru yaratılabilmesi açısından sanatın 

gelecekle yüklü oluĢu siyaset bilimi açısından incelenmelidir. 
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            Politika yapım süreçlerinde klasik yöntemlerin artık yeterli gelmediği bilinmektedir. Miting, gösteri ve toplantılar 

halen önemini korusa da tabandan yapılacak siyasetin bireylerle temasında yeni bir yöntem olarak politik tiyatronun içerisinden 

türeyen ―forum tiyatrosu‖ tekniği son derece etkili bir araç olarak düĢünülebilir.  

 

 Forum Tiyatrosu, seyircilerin sahneye çıkarak belirli bir konu üzerinde kendi düĢüncelerini oynayarak 

seslendirdikleri bir yöntem olarak Augusto Boal‘in ―Ezilenler Tiyatrosu‖ kuramı içerisinden türemiĢtir. Tiyatro üzerinden, 

gerçekleĢmesi olası durumların tartıĢıldığı ve bunların provasının yapıldığı bir alan olan Forum Tiyatrosu kamusal sorunların tespiti 

ve çözüm yolları üzerine düĢünce üretmede bir olanaktır. Forum Tiyatrosunun Yasama Tiyatrosuna evriliĢinde elektronik ağlar ve 

elektronik postadan çokça faydalanılmıĢtır. Günümüzde de yine sosyal medya, blogging, elektronik ağlar ve elektronik posta, Yasama 

Tiyatrosu aracılığı ile formüle edilebilecek taleplerin politik kampanyasını yaparken, teknolojinin toplumu biçimlendirmeye yönelik 

imkanını bize sunmaktadır.  

  

Kamusal alanın demokratikleĢmesine yönelik her türlü çabanın önemli olduğu düĢünüldüğünde, bu tarz tiyatronun katılımcı, 

interaktif ve geçiĢken demokratikleĢmeye katkısını tartıĢmak kamusal alanda temsil üzerine yeniden düĢünmemizi sağlayacaktır. 

ÇalıĢmada toplumun içerisindeki her kesimin değil, hakim kesimlerin kendilerini ifade olanağı bulduğu iddiası üzerinden kamusal 

alanın kapsayıcılığının tartıĢılması, ardından tiyatro faaliyetinin kamusal alanı geniĢletmesinde bir araç olarak kullanım olanakları 

üzerine düĢünce üretilmesi planlanmaktadır. 

 

Kamusal alanda temsil edilen kesimler kimlerdir? Kamusal alanda temsil mekanizmalarının kapsayıcılığını arttırmak için 

neler yapılabilir? Tiyatro ve siyaset arasında organik bir bağ var mıdır? Kamusal alanın temsil talepleri tiyatro aracılığıyla gündeme 

getirilebilir mi? Tiyatro aracılığıyla tespit edilen talepler yasama sürecine nasıl dahil edilebilir?  

             

 Kamusal alan hakkında teorik bir giriĢin yapılmasının ardından tiyatronun politika ile bağlantısının kuramsal analizi 

tiyatro tarihi literatürü üzerinden incelenecektir. Örneklem ise Augusto Boal‘in 1992-1996 yılları arasında deneyimlediği ―Yasama 

Tiyatrosu‖ örneği üzerinden kurulmuĢtur. 
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Günümüzde Sinemanın Politik Geri ÇekiliĢi 

 

Burak Bakır 

 
Kapitalizmin 400 küsur yıllık tarihi göstermektedir ki, kapitalizm sadece ekonomik bir olgu değildir. Salt iktisadi süreçlerin 

kavramları ile onu düĢünmek ve ona karĢı çeĢitli mücadele pratikleri geliĢtirmek yeterli olmamaktadır. Temel ile üst yapı arasındaki 

iliĢkinin diyalektiği ve üst yapının görece özerk alanları bu mücadelenin farklı veçheleri de olması gerektiğine iĢaret etmektedir. 

Tüketim düzeninden, gösterinin örgütlenmesine, gündelik yaĢamın akıĢından, eğlenme biçimlerine kadar farklı düzeylerde ideolojik 

ve hegemonik bir savaĢım da sürmektedir. Bu savaĢım içerisinde mevcut sistemin ya da sistemlerin devam etmelerine olanak sağlayan 

duygulanımlar üretilmektedir. Bu yüzdendir ki kapitalizmin geliĢmesine paralel olarak özellikle 19. yüzyıldan itibaren estetik ayrı bir 

alan olarak önem kazanmıĢtır. 

 

Kapitalizmin görece üst düzey örgütlenmesini tamamlamıĢ olduğu 19. yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl baĢı (Lenin‘in ifadesi ile 

emperyalizm aĢaması) sinema sanatının da doğduğu döneme tekabül etmektedir. Sinema sanatı hem en genç (hem de en geç) sanat 

olması, kitle, popüler kültür ve kültür endüstrisi ile iliĢkisi bağlamında hiçbir zaman yüksek kültürün bir parçası olmamıĢtır. 

Sinemanın bu karakteri onu sadece bir boĢ vakit aracı yapmamıĢ asıl önemlisi ideolojik hegemonya mücadeleleri içerisinde önemli bir 

araç haline getirmiĢtir. Her kesimden insanın toplu halde izlediği, ortak duygulanımlara kapıldığı sinema günümüzde üzerine daha 

ciddi düĢünülmesi gereken bir takım olanaklar barındırmaktadır. 

 

Özellikle Hollywood sinemasının öncülüğünde Ģekillenen ana akım sinemaların yanında sinema tarihinin baĢlangıcından bu 

yana farklı sinema pratikleri ortaya çıkmıĢtır. Bu sinema pratiklerinden bazıları, Dreyer, Bresson, Bergman, Tarkovsky gibi 

yönetmenler öznelinde, modernleĢme ve kapitalistleĢme süreçleri içerisinde insanın ve doğanın yaĢadığı dönüĢüm ve tahribatlar 

karĢısında, varoluĢsal ve tinsel bir estetik pratik geliĢtirmiĢlerdir. Diğer yandan daha kolektif bir anlatım biçimi ile Ekspresyonist 

sinema, Ġtalyan Yeni Gerçekçiliği ve 1960‘lar ve 70‘ler boyunca Üçüncü Dünya Ülkelerinde ortaya çıkan çeĢitli sinema estetikleri, 

kapitalizmin ve emperyalizmin tahakküm iliĢkilerini kimi zaman içsek kimi zaman da toplumsal düzeylerde sorunsallaĢtırmıĢlardır. 

Üçüncü bir alan olarak ise ortağın inĢa edilmesi, yaratılması noktasında Sovyet Devrim sinemasından baĢlayan Lukacs, Brecht ve 

daha sonraları kısmen Althusser, Ranciere gibi düĢünürlerce ortaya konulmaya çalıĢılan baĢka bir estetik anlayıĢ oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢ, bunun izleri de Godard, Rocha, Solanas, Güney gibi yönetmenlerin filmlerinde yeni bir sinema estetiğine dönüĢmüĢtür. 

 

             Günümüzde ise görülen odur ki bir yanda ana damar ticari sinema ile diğer yanda ortaya çıkan festivallere endeksli 

sinema arasında ortağı mümkün kılma noktasında estetik bir mücadele veren sinema geriye düĢmüĢ, kendi estetik geliĢimini 

sürdürememiĢ, melankoliden entelektüalizme kadar çeĢitli alanlara savrulmuĢtur. Estetik pratiğin sustuğu dönemde, estetik teorinin 

konuĢması, tüm bu sürecin eleĢtirisini ortaya koyması ve ütopyanın gerçekleĢmesi noktasında kuramı radikalleĢtirmesi önemli 

görünmektedir. Sürecin bu aĢamaya gelmesinde ki en önemli faktör ütopik zaman mekan tasavvurlarının yitmesi ve buna bağlı olarak 

―ne yapmalı‖ sorusunun gündemden düĢmüĢ olası gösterilebilir. Çünkü özünde sinema zaman ve mekan aracılığı ile karakterlerinin ne 
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yaptıklarını gösteren ve izleyicisini o duygulanımlar etrafında örgütleyen ve her zaman kitlesel olan tek sanattır. Bu çalıĢmanın en 

öneli amacı, yaĢamın tüm alanlarına süren saldırı karĢısında devam eden geri çekilmenin nedenleri üzerine düĢünmek ve öz eleĢtiri 

vermektir.
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Bilim ve Teknolojideki GeliĢmelerin Doğaya Etkileri Üzerine EleĢtirel YaklaĢımlara ÇağdaĢ Sanattan Örnekler 

 

DilĢad TaĢdelenler 
 

Bu çalıĢmada çağdaĢ sanatta, teknolojik geliĢmelerin doğa üzerindeki etkilerine sanatçılar tarafından yapılmıĢ eserlerden 

örnekler verilerek, yapılan eserlerin de kendi aralarındaki farklılıklardan bahsedilecektir. Modern teknolojinin durmadan artan hızına 

getirilen bu eleĢtirileri iki farklı sanatçı türü olarak eko-sanatçılar ve biyo-sanatçıların doğa ve beden üzerindeki çalıĢmalarından 

örneklerle birlikte anlatılacaktır.  

 

        Eko-sanatçılar arazi sanatını (land art) kullanarak bu eleĢtirilerini ortaya koydukları eserlerde ifade ederken, doğaya 

yapılan müdahaleleri yaptıkları eleĢtirilerin merkezine koyarlar. Biyo-sanatçılar da beden üzerindeki günümüz genetik biliminin 

genetik yapıları değiĢtirmeye ve evrim sürecini yeniden yönlendirmeye yönelik tekniklerin yarattığı endiĢeyi eserlerinde iĢlerler. 

Sanatçıların kendi aralarında da çatıĢmalar söz konusu olup, birbirlerine getirdikleri eleĢtiriler sonucunda da farklı tarzlar ortaya 

çıkmıĢtır. Bunun örneklerinden biri olarak Arazi Sanatı‘nın öncü temsilcilerinden olan Robert Smithson‘un yapmıĢ olduğu Spiral 

Jetty (Spiral Dalgakıran) adlı çalıĢmasının doğaya büyük oranda müdahale etmesi üzerine, Richard Long ve Hamish Fulton tarafından 

eleĢtirilmiĢtir. Doğaya büyük ölçekli bu müdahalelere karĢılık olarak Long ve Fulton‘un yapmıĢ olduğu en minimal ölçekte 

müdahaleler içeren eserlere yönelmiĢ ve eleĢtirilerini yaptıkları eserler yoluyla ifade etmiĢlerdir. 

           

 Yukarıda verilen örnek ve benzerleri üzerinden çağdaĢ sanatçıların arasındaki farklı yaklaĢımlar ve farklı eleĢtirel 

perspektifler bu çalıĢma kapsamında ele alınacak ve görsel malzemeler ile zenginleĢtirilmeye çalıĢılacaktır.   
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  EtkileĢimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri 

 

Serenay ġahin 
 

Her tür teknolojik geliĢim karĢıs ında sanat  tar ihi  boyunca yaĢanan değiĢimin bir benzeri dijittal teknolojilerde de 

görülmüĢ ve dijital sanat, teknolojinin geliĢmelerinden yararlanarak, izleyici/kullanıcılarına yeni deneyimler edinme fırsatı sunmuĢtur. 

Dijital sanatla birlikte sanatta yaĢanan en büyük değiĢim sanat yapıtının sayısallaşması olmuĢtur. Yazılımla form kazanan dijital sanat 

yapıtları, genellikle bir arayüz yardımıyla izleyici/kullanıcı tarafından deneyimlenmekte ve yapıtla etkileĢime geçmesi 

sağlanmaktadır. Geleneksel sanat yapıtlarında izleyici yapıtla zihinsel anlamda etkileĢime girerken, dijital sanatta izleyici artık bir 

alıcı olmaktan uzak, bir ―kullanıcı‖ya dönüĢmüĢtür, yapıtı etkin hale getiren kiĢi konumundadır. O olmadan  dijital etkileĢimli sanat 

yapıtı kendini var edememekte, sözünü söyleyememektedir. Bu nedenle dijital etkileĢimli sanat yapıtları kullanıcının etkileĢimi 

fiziksel olarak deneyimlemesine neden olmaktadır, diğer bir deyiĢle etkileĢim dijital sanatla birlikte cisimleşmiştir.  

 

Büyük bir hızla dijitalleĢen dünya, dijital sanat yapıtı karĢısında ―kullanıcı‖ kimliğine bürünen kiĢiyi, günlük yaĢamında  

esarete mahkum etmiĢ, ―özgürlük‖ vaadi altında kiĢileri ‗diji tutsağı‘na dönüĢtürmüĢtür. Android telefonlar, tablet bilgisayarlar derken 

hayatımızın her alanına nüfus eden dijitalleĢme, yaĢamlarımızın birer parçası haline dönüĢmüĢtür. Böylesi bir durumda geleneksel 

reklam stratejilerinin artık eskisi kadar etkili olmaması durumu ise hiç de ĢaĢırtıcı değildir. Dijital dünyada reklam sektörü de 

dijitalleĢmek zorundadır. Ancak bu zorunluluk, reklam sektörünü zorlamıĢ olacak ki, esin perilerini etkileĢimli dijital sanat 

yapıtlarından seçmekten geri durmamıĢlardır. Sanat yapıtı, izleyici, deneyim gibi kavramları yeniden sorgulatan, Ģekillendiren dijital 

sanat, ―reklam‖ kelimesinin de içeriğini/yapısını dönüĢtürmüĢe benziyor. 

  

Bu bildiri, dijital etkileĢimli sanat yapıtlarını örnekler üzerinden incelerken, açık alan reklam sektörünün dijital sanat 

yapıtlarıyla nasıl bir etkileĢime girdiğini, bu yolla tüketiciler üzerinde nasıl bir etki bırakmaya çalıĢtıklarını tartıĢmaktadır.  
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  Geç GeliĢen Ekonomilerde Teknoloji Konusu 

    Ġzzettin Önder ve Aynur Uçkaç 

Geç geliĢen ekonomilerin içinde bulunduğu ikilem ve en önemli sorun küreselleĢen ekonomik koĢullarda iç ve dıĢ dengelerin 

eĢanlı olarak sağlanmasındaki güçlüktür. Birinci sanayi döneminin hâkim dokusu olan ―tarım-sanayi iliĢkisi‖ nde olduğu kadar, sanayi 

ötesi dönemde hâkim olan ―ileri sanayi – birinci sanayi iliĢkisi‖ de dıĢ denge açısından geliĢmekte olan ekonomileri baskı altına almıĢ 

ve almaktadır. Diğer taraftan iç denge açısından ise, teknoloji karĢısında istihdam ikilemi söz konusu ekonomilerde politika seçiĢinde 

büyük zorluk ortaya koymuĢtur. Bu boyutları ve ortaya koyduğu sorunlarla teknoloji meselesi salt ileri ekonomilerin birbirleri 

arasındaki rekabette önemli olmamakta, ondan da önemli olarak, geliĢmekte olan ekonomiler açısından hem geliĢmiĢ ekonomilerle  

dikey iliĢkilerde  hem de yatay olarak geliĢmekte olan ekonomiler arasındaki iliĢkiler boyutu ile üzerinde durulması gereken bir konu 

olarak karĢımıza çıkmıĢtır.  

 

GeliĢmekte olan ekonomilerde üretim sürecinde beĢeri sermaye ve maddi sermaye bileĢiminde en uygun oranların 

sağlanmasında karĢılaĢılan güçlük, belirli büyüme oranının sağlanması Ģeklindeki ekonomik hedef ile istihdam oluĢturma gibi sosyal 

hedef arasındaki seçiĢ zorluğundan kaynaklanmaktadır. Ulusal gelirin henüz belirli bir düzeye gelmemiĢ olmasından dolayı sosyal 

kurumların yeterince güçlenmediği bu tür ekonomilerde istihdam sorununun ön plana çıkması, diğer bir deyiĢle sosyal konunun önemi 

ekonomik amaçlardan sapmayı gündeme getirebilmektedir. Bu açıdan geliĢmekte olan ekonomilerde teknoloji konusu içsel 

dinamiklerle, hiç değilse bir süre için de olsa, geri plana atılabilmektedir.  

 

Teknoloji konusu üzerinde çalıĢan iktisatçıların geliĢtirdikleri yöntemin geliĢmekte olan ekonomilere uyarlanması ufuk açıcı 

nitelikte görülebilir. Teorik olarak ―içsel büyüme modeli‖ çerçevesinde ele alınan söz konusu çalıĢmalar beĢeri sermaye alanında 

güçlü geliĢmeleri öngörerek, maddi kaynaklarla veri yatırımdan görece yüksek getiri sağlamanın yöntemlerini ortaya koymaktadır. 

Ancak, bu konuda karĢılaĢılan önemli bir sorun da geliĢmekte olan ekonomilerdeki tasarruf yetersizliğidir. GeliĢmekte olan 

ekonomilerde gelir dağılımı bozukluğu, toplam tasarruf oranının görece yüksek olmasını gerektirdiği halde, varsıl kesimlerin lüks 

tüketim harcamaları gereği kadar tasarruf olanağının yaratılmasını engellemektedir. Bilindiği üzere, bundan dolayı geliĢmekte  olan 

ekonomiler yetersiz tasarruf ve bunun sonucunda yetersiz gelir kısır döngüsü içinde yürümekteler.  

 

Geç kapitalistleĢen ekonomilerin teknoloji sorunu tartıĢmalarında karĢımıza çıkan kaynak sorunu küreselleĢme döneminden 

önceleri Shaw hipotezi ile aĢılmaya çalıĢılırken, küreselleĢme döneminde, Shaw hipotezinin bir baĢka veçhesi Ģeklinde doğrudan 

yatırım sermayesi giriĢi ile çözülebileceği bazı düĢünürlerce ileri sürülmüĢtür. Ancak, gerek teorik çözümlemeler gerek ampirik 

bulgular göstermiĢtir ki, spekülatif kaynak çekebilen ekonomilerde izlenen yatırım tutarları, ilgili ülkelerin fiili tasarruf oranlarından 

pek farklı seyretmemektedir. ġu hale göre, spekülatif fonların üretici sermayeye dönüĢmesinin fazla olanaklı olmadığı ampirik  
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bulgulardan anlaĢılmaktadır. Diğer yandan, doğrudan dıĢ yatırımların bir ülke teknolojisine katkısı ise iki ölçütle anlaĢılabilir. DıĢ 

kaynaklı bir teknoloji yatırımının geldiği ekonomiye katkı yapması üretim hattı ile yatay ve dikey etkileĢim içinde çalıĢarak, 

teknolojinin o ülke üretim havuzuna etkili olması ile ölçülür. Aksi halde, dıĢ kaynaklı bir teknoloji-yoğun yatırım, geldiği ülkeyi 

sadece coğrafi anlamda üretim yeri olarak kullanıyor olabilir. Teknolojinin kullanıldığı ya da teknoloji-yoğun üretim alanının 

kalkınması söz konusu olmayabilir. Zira önemli olan üretimin yapıldığı yer değil, üretimin yarattığı katma değerin kullanıldığı 

alandır. DıĢ kaynaklı bir teknoloji-yoğun yatırımın geldiği ekonomiye katkısının ikinci ölçütü ise yaratılan katma değerin önemli 

bölümünün yatırımın yapıldığı bölgede kalmasıdır. Teknoloji – yoğun üretimin yarattığı katma değer, üretimin yapıldığı ülkenin 

―yurtiçi hasıla‖ hesabında yansır, ancak kâr transferi yapıldığı durumda transferin yapıldığı ülkenin ulusal gelirine dahil olur ve o ülke 

gelirini yükseltir. 

 

Teknoloji yatırımlarında hız kazanmak isteyen geliĢmekte olan ekonomilerde hükümetlerin sağladığı çeĢitli teĢviklerden 

günümüz küreselleĢme koĢullarında geliĢmiĢ ekonomiler yararlanabilmektedir. Ancak böylece oluĢturulan yatırımlarda yaratılan 

katma değerin önemli bir kısmı kâr transferi ile merkez ekonomiye giderse, sadece yaratılan katma değer değil, aynı zamanda teĢvik 

kaynağını oluĢturan ulusal gelir de yurt dıĢına aktarılmıĢ olur.  

 

Bu çerçevede geliĢtirilerek zenginleĢtirilecek olan tartıĢmalarla Ģu kanıtlanmaya çalıĢılacaktır ki, kapitalist iliĢkilerde 

geliĢmekte olan ekonomilerin teknoloji alanına etkin olarak girmeleri ve bu yolla güçlenmeleri çok uzun ve zorlu gözükmektedir. Bu 

zorluğu aĢmanın bir yolu devletin ekonomik kalkınmada etkin rol alması ve devletçi kalkınma modelinin etkili olmasıdır. Bu 

bağlamda Çin modeli yanında bazı Uzakdoğu ekonomileri ve Latin Amerika ülke modelleri incelenmeye değer görülmektedir. Ġkinci  

model ise, tek ülke modelinin yaĢam Ģansı tartıĢılır olmakla beraber, sosyalist sistemindir. Her hal ve koĢulda dünya kapitalizminin 

teknoloji manevraları, geç kapitalistleĢen ekonomilere büyük bir avantaj sağlamayacağı tezi ağırlık kazanmaktadır. 
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  Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir? 

Özgür Öztürk 

 
Kapitalist üretim sisteminin doğa ve insan üzerinde yarattığı tahribat ürkütücü boyutlardadır. Bu durum devletler ve 

uluslararası kurumlar tarafından da algılanmakta, ancak sorun esas olarak sermaye birikiminin sürdürülebilirliği ekseninde ele 

alınmaktadır. Örneğin yaygın olarak benimsenen ―kirleten öder ilkesi‖ böyle bir kavrayıĢın ürünüdür. Yine aynı paralelde geliĢtirilen 

―sürdürülebilir kalkınma‖ kavramı da görünürde sermaye birikiminin sınırlarına (doğaya) iĢaret etmekte, ancak aynı zamanda bu sınırı 

geniĢleterek birikim için yeni alanlar açmaktadır. ―Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuĢakların ihtiyaçlarından taviz vermeden karĢılayan 

kalkınma‖ olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma, ―çevre‖ genel baĢlığı altına giren hava, su, toprak gibi doğal unsurların 

metalaĢmasını hızlandırmıĢ, hatta çevre kirliliğinin de ölçülebilir/fiyatlandırılabilir bir olgu olarak tasavvur edilmesini 

meĢrulaĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada sürdürülebilir kalkınma kavramının çeliĢkilerinin bizzat kapitalist üretim sisteminin çeliĢkilerinden ileri 

geldiği savunulacak, buna bağlı olarak da kalkınmanın sürdürülemez niteliğine dikkat çekilecektir. 

 



C Salonu • Oturum 7 • Kapitalizm, KüreselleĢme, GeliĢme 

 

 132 

Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal KüreselleĢme Üzerinden Okumak 

Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman 

                                         Herhangi bir kişiden, bir topluluktan, ya da bir kabileden ya da bir kültürden olsun, senin olmayan 

şeyi alma.  O ne kazanılmıştır, ne de verilmiştir.  

Senin değildir…(Kızılderili Atasözü)   

 

1980 sonrasında tüm dünyada neo-liberal politikalar çerçevesinde yaĢanan dönüĢüm süreci toplumsal, ekonomik ve çevre 

baĢta olmak üzere birçok alanda toplumsalın aleyhine olarak nitelendirilebilecek değiĢimleri beraberinde getirmektedir. Bu süreç Karl 

Polanyi‘nin Büyük Dönüşümü‘nde kaygıyla bahsettiği gibi, insanı ekonomik bir varlık olarak gören serbest piyasacı anlayıĢın bir 

ürünüdür. Aslında bireylerin temel yaĢam alanlarını ekonomik indirgemeciliğe atıfla Ģekillendirme çabasının ürünü olan bu anlayıĢ, 

insanlığın piyasanın tahmin etmediği yeni sorun alanlarıyla karĢılaĢmasını beraberinde getirmiĢtir.  

 

Serbest piyasa ideolojisinin çıkarları çerçevesinde bir dünya yaratma çabası zengin ülkeler ile yoksul ülkeler arasında ortaya 

çıkan uçurumda kendini göstermektedir. Yirminci yüzyılın baĢında kiĢi baĢına düĢen gayri safi yurtiçi hasılada en zengin ile en yoksul 

ülke arasındaki fark 22‘ye 1 iken, 1970 yılına gelindiğinde bu fark 88‘e 1 olmuĢtur. 2000 yılına gelindiğinde ise piyasa, tar ihteki en 

geniĢ sınırlarına ulaĢarak aradaki fark 267‘ye 1‘e çıkmıĢtır. 21. Yüzyılda bu farkın daha da açılması olası görülmektedir. Bu farkın en 

fazla açılacağı alanlardan biri mekansal ayrıĢma ve çevresel risklerdir. Özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde çevre ile 

iliĢkili olarak artan yoksulluk, yoksulların yaĢam haklarını tehdit eder hale gelmiĢtir. 

 

Çevresel riskler; çocuk ölüm oranlarının, ölü doğum oranlarının yüksekliğinde, sıtma, AIDS/HIV, vb. hastalıklar nedeniyle 

ölenlerin sayısında ortaya çıkan artıĢta görülmektedir. Bu artıĢı Dünya Sağlık Örgütü‘nün ve UNDP‘nin GeliĢme Endeksleri ve Çevre 

Raporları‘nda görmek mümkündür (UNPEI,2008; WHO,2007; UNEP,2008).   

 

Çevresel risklere maruz kalan yoksulların yaĢadığı bölgeler coğrafi olarak dünya nüfusunu ayrıĢtırmaktadır. Çevresel 

sağlıktan en fazla etkilenen yoksullar bölgesel olarak, Sahra-Altı Afrikası ve Güney Asyada‘dır. 2002‘de Sahra-Altı Afrika‘sında, 

küresel nüfusun %10‘u, tüm dünyadaki hastalığın %24‘ü ve çevresel kaynaklı hastalıkların %29‘u bulunmaktadır. Afrika, Asya ve 

Latin Amerika‘da 600 milyon kent yoksulu yetersiz çevresel servislerden olumsuz etkilenmektedir. Yeni yoksulluğun 

karakteristiğinde kent yoksulları çöküntüleĢme karakteri taĢıyan bölgelerde yaĢamak zorunda kalmakta ve yüksek çevresel riskler ile 

karĢılaĢmaktadırlar. Örneğin standart-altı (düĢük standart) konutlar, yetersiz ve kirli su, sağlık hizmetlerinin eksikliği ve toprak atık 

sistemleri, dıĢ mekan/açık hava kirliliği ve kapalı mekan hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu etkiler yoksul ülkelerde 

ortalama insan ömrünü ve yaĢam kalitesini düĢürmektedir. Örneğin beĢ yaĢın altındaki hasta çocukların üçte birinin hastalığı çevresel 

risklerden kaynaklanmaktadır. Çevresel koĢullardan kaynaklanan beĢ yaĢın altındaki çocuklarda ölüm oranı çarpıcı bir performans 

sergilediği yoksul bölgelerden 180 kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iklim değiĢikliklerinin sağlık koĢullarını daha da 
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kötüleĢtireceğini vurgulamakta ve özellikle bu değiĢimden en çok zarar görecek olanların ise yoksul ülkelerde yaĢayan çocuklar 

olacağını belirtmektedir. Suyun kapitalist sermaye tarafından tekelleĢmesi ve metalaĢması yoksul ülkelerde eriĢim sorununu 

arttırırken, sağlık ve çevre riskleri insanların özellikle yoksulların yaĢam haklarını tehdit etmektedir. Yoksulların yaĢadığı alanların 

giderek metropolleĢmesi ve kötü çevre koĢullara sahip olması, yaĢam kalitesini olumsuz etkilerken, kötü koĢullardan kaynaklanan 

çevresel hastalıkların çevresel hastalıkların yoksullara daha fazla zarar vermesine yol açmaktadır. Yoksulların temiz suya eriĢim 

eksikliğinden kaynaklanan sağlık riskleri, yetersiz sağlık hizmetleri, endüstriyel kimyasallar ve atıklardan kaynaklana kentsel hava 

kirliliği vb. nedenlerden dolayı yoksulların bu hastalıklara yakalanma risklerini yükseltmektedir.   

 

Bu bildiride küreselleĢme olarak ifade edilen sürecin az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke örneklerinden hareketle toplumsal 

ve çevresel alanlardaki yansımaları kentleĢme ve yeni yoksulluk tartıĢmaları ekseninde ele alınacaktır. Uluslararası raporların ıĢığında 

yeni yoksulluk ve çevre iliĢkisi tartıĢılırken alternatif politikaların olasılığı sorgulanacaktır.  
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  Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt Toplayıcıları Üzerine Bir ÇalıĢma 

    Serap SarıtaĢ ve Serter Oran 

Ülkemizin baĢlıca meselelerinden Kürt meselesi, Ģiddet içeren politikalar sonucu yarattığı yıkımın sosyolojik sonuçlarının 

yanı sıra, ekonomi-politik sonuçlarıyla da değerlendirilmelidir.  Bu sonuçlardan belki de en önemlisi, ülkemizin üretim iliĢkileri 

üzerinde yarattığı ve kapitalizm lehine olan dönüĢümdür. Zira Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaĢayan ve tarım ve hayvancılık ile 

geçimlerini sağlayan Kürt köyleri, PKK‘ye destek verdikleri gerekçesiyle yakılırken; bu köylerin sakinleri büyük Ģehirlerde kimsenin 

yapmak istemeyeceği ―pis‖ iĢlerde, oldukça düĢük ücretlerle çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Bu da Türkiye iĢgücü piyasasında yarattığı 

dönüĢümle üretim iliĢkilerine yeni bir boyut katmaktadır. Bu boyutun ―iĢgücü piyasalarına olumsuz yansımalar‖ olduğu ise, 

Türkiye‘nin ekonomik, coğrafi ve demografik koĢulları dikkate alındığında görülmektedir. Nitekim, göç ile kırsaldan gelen iĢgücü 

büyük oranda vasıfsız iĢçilerden oluĢmakta, bu nedenden ötürü de formel sektörde iĢ bulamamakta, enformel sektörde çalıĢmak 

zorunda kalmaktadırlar ve var olan kayıtdıĢılık daha da derinleĢmektedir.
1
 Öte yandan, iç göç olgusu ―toplumun doğa‖sını da 

değiĢtirmektedir. Zira, toplumun genelinde tiksintiyle karĢılanan ―çöp toplayıcılığı‖ gibi iĢleri yüklenen bu insanlar, bir de ayrıca Kürt 

oldukları için dıĢlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır. YaĢadıkları semtlerin, yoksul insanların ikamet ettiği semtler olmasından 

ve öğrenim süreçlerini zorunlu göç nedeniyle tamamlayamadıklarından ―hırsız‖ damgası yiyen atık iĢçileri, bir de Kürt oldukları için 

―terörist‖ damgası yemektedirler.
2
 Söz konusu uygulamaların yanlızca sivil toplum tarafından değil, yerel yöneticiler nezdinde ve 

politik bir tarz olarak da örneklerine rastlanmaktadır. 

 

Meselenin doğa düzlemindeki tartıĢması Ģüphesiz daha net ve hararetsizdir. Teknoloji basitçe bir sanayi dalına iliĢkin 

yöntem, araç ve gereçlere iliĢkin bilgi olarak tanımlanırsa, doğayı girdi olarak kullanan kapitalizm, çıktının yanısıra oluĢan atıkları 

yeniden iĢleyerek, doğanın teknolojisi olarak ―çöp toplayıcılığı ve geri dönüĢümü‖ ortaya çıkarmıĢtır. Öte yandan, toplumun doğa 

bilinci, fail olan ―kapitalizm‖e dair genel bir kavrayıĢ taĢımamakla beraber, kapitalizmin yarattığı çevre tahribatını ve bunun 

yavaĢlatılması için, atıkların geri dönüĢümünün ve yeniden kullanımının önemini farkedecek kadar geliĢmiĢtir. Örneğin, plastik ve 

cam gibi atıkların geri dönüĢümü de aynı derecede önemli olmakla beraber, özellikle kağıt tüketimi, ana maddesi olan ağaçların 

kesimini azaltmak bakımından baĢlıca hayati önemi taĢımaktadır. Diğer yandan, geri dönüĢüm faaliyetlerinin maddi getirisinin 

farkında olan kurum ve kuruluĢlar bu atıkların doğurduğu rantın peĢine düĢmüĢtür. Buna rağmen, bu geri dönüĢüm için gerekli 

                                                 
1
 Gülay Toksöz, (2006), Uluslararası Emek Göçü, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul. 

2
 A.Ü. öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Mustafa Kemal CoĢkun‘un, Katık dergisinin ortaya çıkıĢını anlatan ve yaftalamalara örnek veren 

yazısı için bakınız: 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=875715&Date=26.09.2008&CategoryID=42 

 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=875715&Date=26.09.2008&CategoryID=42
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toplama iĢleminin kim tarafından yüklenileceği, (kamu mu özel sektör mü) hem ortaya çıkan ekonomik rant bakımından hem de 

sosyolojik sonuçları itibariyle yeterince tartıĢılmamaktadır. Büyük Ģirketlerin veya kamu kurum ve kuruluĢlarının  kağıt çöpleri, 

yapılan dev anlaĢmalarla belirli Ģirketlere satılırken, hane halkının tükettiği kağıt atıklar, giriĢte sözü edilen kağıt toplayıcıları 

tarafından, çuvallardan oluĢan arabalar ve yanlarında gezdirdikleri köpekleriyle sokaklarda çöpleri karıĢtırarak geçimini sağlayan 

―atık iĢçileri‖ tarafından toplanmaktadır. Bununla birlikte, artık belediyeler bu atıklara da göz dikmiĢ, proje ve anlaĢmalarını 

geniĢletmiĢ, böylece bağımsız katı atık iĢçileri ekmeklerini kaybetme tehdidiyle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 

 

 Bu çalıĢmada, ―toplumun doğası‖ ve ―doğanın teknolojisi‖nin iç içe geçmiĢliği, köyleri boĢaltıldıktan sonra, Ankara‘ya 

yerleĢen ve hayatlarını Çankaya‘nın çöpü ile idame ettiren, Hakkari‘li Kürt kağıt atık iĢçileri örneği incelenerek ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır. Konu Türközü‘nde ikamet eden ve yaĢamları belgesel olarak kaydedilip, sergilenen söz konusu atık iĢçilerine iliĢkin 

haber üzerine seçilmiĢtir.
3
 ―AteĢ ve Düğün‖ adlı bu belgesel, çalıĢmada da kullanılacak bunun yanı sıra iĢçilerle bire bir yapılacak 

görüĢmeler yapılacaktır. Sadece Hakkari‘li atık iĢçilerinin değil, diğer iĢçilerin yaĢadıkları da toplumun çöp toplayıcılarına karĢı 

olumsuz tutumunun ve belediyelerin tavırlarının, dıĢlanma ve ayrımcılığa örnek  teĢkil ettiğini gösterebilecek niteliktedir.
4
 Atık 

toplayıcılığından elde edilebilecek rantın farkına varılması ve sözkonusu rantı belirli hedeflere kanalize etme konusuna iliĢkin örnek, 

Çankaya Belediyesi – ÇEVKO Vakfı – SĠMAT Ltd. ġti arasında yapılan üçlü protokol ve sonucunda Nisan 2006‘dan itibaren 

yürütülmekte olan ―Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Projesi‖dir.
5
 Bu proje kapsamındaki uygulamaların, Ankara‘nın Türköze 

semtinde yaĢayan Hakkari‘li kağıt iĢçilerini nasıl etkilediği de araĢtırılacaktır. Tahminlere göre yaklaĢık 300.000 kiĢinin hayatını 

kazandığı atık iĢçiliği sekötürünün, tamamen enformel olması nedeniyle, bu sektördeki istihdam Ģartları ve yaĢam koĢullarının veriler 

ve tanıklıklarla ortaya konulması gerekmektedir.
6
 Durum tespitinin ardından, son zamanlarda örgütlenme yoluna gitmiĢ, ―Kapitalizmi 

tarihin çöplüğüne atmayınız, beĢ para etmez‖ sloganıyla Katık isimli bir dergi kurmuĢ atık iĢçilerinin, kurdukları derneklerle 

görüĢülerek, koĢullarının iylileĢtirilmesine iliĢkin talep ve önerileri belirtilecektir. Böylece, üretim iliĢkilerinin yalnızca nedenleri 

değil, sonuçları itibariyle, hem doğada hem de toplumda yarattığı tahribatın, karĢılıklı etkileĢimleri ve birbirlerine geçmiĢliği ortaya 

konacak ve Kürt meselesinin bir baĢka yüzü gözler önüne serilecektir.  

                                                 
3
 Konuya iliĢkin haber için bkz. (çevrimiçi):  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleID=1082308 

 
4
 Konuyu anlatan bir röportaj örneği için bkz. (çevrimiçi): http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=9511 

 
5
 Çankaya belediyesi projesi için bkz.: (çevrimiçi): http://www.cankaya.bel.tr/oku.php?yazi_id=151 

 
6
 Konuya iliĢkin makale için bkz. (çevrimiçi):  http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-18839-34-copten-elmas-cikarsa-

bahtima%E2%80%A6.html 

 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleID=1082308
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=9511
http://www.cankaya.bel.tr/oku.php?yazi_id=151
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-18839-34-copten-elmas-cikarsa-bahtima%E2%80%A6.html
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-18839-34-copten-elmas-cikarsa-bahtima%E2%80%A6.html
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Batman‟da Mikrokredi Programı ve Sosyal GiriĢimcilik Meselesi 

 

Çağla Diner ve Semiha Arı 

 
Bu çalıĢma, Batman‘da Türkiye Grameen Mikrokredi Programı‘nın (TGMP) dağıttığı mikrokredileri kullanan kadınların 

demografik özellikleri, gündelik yaĢamları ve yaĢam koĢulları hakkında ayrıntılı bilgiler sunacak. ÇalıĢma aynı zamanda kadınların 

mikrokrediyi nasıl kullandıkları bilgisiyle birlikte, onların program hakkındaki görüĢlerini ve borçluluk deneyimlerini de ortaya 

koyacaktır. Söz konusu program bölgede yoksulluğu azaltmayı ve sosyoekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçladığını iddia etmekte 

ve yoksul kadınları hedeflemektedir. ÇalıĢma, 2011 ve 2012 yıllarının Ocak ayında Batman‘ın merkezindeki yoksul mahallelerde 

yürütülen alan araĢtırmasına dayanmaktadır. AraĢtırmada mikro kredi programına katılan kadınlarla yirmi bir derinlemesine 

görüĢmeler yapıldı; on yedi görüĢme farklı kadınlarla, dört görüĢme ise aynı iki kadınla Ocak 2011 ve 2012‘de yapıldı. Kartopu 

yöntemiyle görüĢülen on iki kadın, miktarı en fazla 700 lirayı bulan temel kredi kullanıyordu. GörüĢülen beĢ kiĢi ise miktarı  7,000 

liraya kadar çıkan giriĢimci kredisi alıyordu. GiriĢimci kredisi kullanan kadınlara TGMP Batman Ģubesi yetkililerinin ―baĢarı 

örnekleri‖ diye adlandırdıkları kiĢilere yönlendirilmesi sayesinde ulaĢılmıĢtır. Veriler her ne kadar bölgedeki tüm mikro kredi 

kullanıcılarını temsil etmiyor olsa da, araĢtırma, programın amaçlarına ve hedeflerine ulaĢamadığını göstermiĢtir. 

 

Türkiye‘de konu hakkındaki tartıĢmalar, bu tür bir programın böyle yoksul bir bölgede eğitim ve istihdam olanaklarından 

mahrum bırakılmıĢ yoksul kadınların kalkınmasına olanak sağlayamayacağına, bu kadınların kısıtlı imkânlarına, yaĢadıkları bölgedeki 

piyasanın cansızlığına ve darlığına ve bu ortamda pazarlanabilir meta üretmelerinin imkânsızlığına dikkat çekmiĢtir (Buğra, 2007). Bu 

da mikrokredi programlarının, zaten ev içinde iĢ yükü ağır olan ve geçim sıkıntısı çeken kadınları borçlandırarak onlara çift kat 

yüklenmekten öteye gidemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu araĢtırma kapsamında görüĢülen kadınların deneyimleri bu savı 

doğrulamaktadır. ÇalıĢma, görüĢülen kadınların yaĢam koĢullarına, mikrokrediyi ne gibi amaçlarla kullandıklarına, yoksulluk ve 

borçlulukla kurdukları iliĢkilere yakından bakarak, böyle bir programın uygulamaya konulmasını ve kadınların yaĢamlarını 

dönüĢtüremediğinin açıkça görülmesine rağmen devam ediyor olmasını sorguluyor. Bu sorgulamanın,  içinde bulunduğumuz finansal 

aktivitelerin ĢiĢmesi ile varlığını sürdüren kapitalist üretim tarzının özellikleri üzerine düĢünmemize ve bu özellikleri daha iyi 

anlamamıza olanak vereceğini umuyoruz.  

 

Son otuz yılda finansal sermayenin ve burjuvazinin kalkınmacı ve Keynezyen dönemde çalıĢan sınıfların elde ettiği payı geri 

alma giriĢimi olarak anılan neoliberalizmin güç kazanması, istihdam ve refah sağlaması beklenen devlet kurumunun yükünü hafifleten 

ve kiĢilerin refahını ve istihdamını bizzat kendilerinin sağlamakla yükümlü olduğunu savunan söylem ve pratikleri de beraberinde 

getirmiĢtir (Arrighi, 1994; Harvey, 2005). Mikro kredi programı da bu söylem ve pratiklere iyi bir örnek teĢkil etmektedir. TGMP‘nin 

Grameen Bank‘tan uyarladığı ve mikrokredi alan kadınlara verilen eğitim programında onlara ezberletilen 10 prensibe
1
 bakacak 

                                                 
1  TGMP‘de 10 Karar sırasıyla Ģöyledir: 1. TGMP‘nin dört prensibini takip edecek ve ilerleteceğiz. ―disiplin, birlik, cesaret, çok çalıĢmak.‖ 2. 

Verimli çalıĢarak ailemizin refah seviyesini yükselteceğiz.  



C Salonu • Oturum 7 • Kapitalizm, KüreselleĢme, GeliĢme 

 

 137 

olursak mikrokredi programlarının, hedeflediği kadınların yaĢamlarını değiĢtirmez ve refahlarını artırmayı baĢaramazken, en az iki 

amaca hizmet ettiğini görüyoruz: bir yandan yoksulun en yoksulu kadınlar mikro kredi programı sayesinde kredi ve piyasa sisteminin 

içine çekilmekte, diğer yandan da bu kadınlara kendilerini ve ailelerini yoksulluktan kurtarmayı hedefleme, disiplinli, çalıĢkan, temiz 

ve tok olma gibi sorumlulukları olduğu öğretilmektedir. Eğer daha geniĢ bir perspektiften bakarsak, mikrokredi programının baĢka bir 

fonksiyonu daha dikkatimizi çeker. Bir ―sosyal giriĢimcilik‖ projesi olan Grameen Bank‘ın ne kadar baĢarılı olduğunu anlatan tanıtım 

öyküsü, etkin ve güç sahibi uluslararası sivil toplum kuruluĢları ve üniversiteler tarafından yaygınlaĢtırılarak, bu sefer sadece 

programın hedeflediği yoksullara değil, toplumun tüm kesimlerine ulaĢıyor. ―Sosyal giriĢimcilik‖in faydaları özellikle gençlere 

anlatılıyor ve nasıl yoksullara kendilerini yoksulluktan ve iĢsizlikten kurtarmaları gerektiği öğretiliyorsa, orta ve üstü eğitim alma 

Ģansına sahip gençlere de farklı giriĢimcilik alan ve biçimlerin olabileceği gösterilmiĢ oluyor. Böylelikle neoliberal kapitalizmin 

piyasa, kar, giriĢimcilik gibi değerleri sorgulanmadan kapitalizmin yaratmıĢ olduğu sosyal adaletsizlik ve yoksulluk gibi dertlerden 

kurtulmanın mümkün olduğu inancı pekiĢtiriliyor. 

 

Finansal sermayenin gücünün, krizlerin etkilerinin ve bunlarla bağlantılı olarak neoliberal yönetim mantığının hâkimiyetinin 

artması ile üretim iliĢkilerinin, iĢ, iĢçi ve giriĢimcilik kavram ve pratiklerinin de değiĢmekte olduğu bir dönemdeyiz. Bu çalıĢmayla, 

Batman‘da uygulanan mikro kredi programının hedeflerine, söylemine ve programın kredi alan kadınların yaĢamlarını nasıl 

etkilediğine ve/veya etkilemediğine yakından bakarak bu kavramlar üzerinde daha fazla düĢünme olanağı yakalamayı umuyoruz. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
3. Aile nüfusunu bakabileceğimiz sayıda tutacağız ve harcamalarımızı en aza indireceğiz. 4. Çocuklarımızı eğiteceğiz ve onların eğitimi için gerekli 

parayı kazanacağız. 5. Kaynaklarımızı israf etmeden mümkünse, yıl boyunca tarım yapacağız. 6. Her zaman birbirimizin yardımına koĢacağız. 

Herhangi birimiz sıkıntıda ise hepimiz ona yardım edeceğiz. 7. Herhangi bir mikrokredi merkezinde aksaklık ve disiplinsizlik varsa onu 

düzelteceğiz. 8. Hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ve hiç kimsenin bize haksızlık etmesine izin vermeyeceğiz. 9. Çocuklarımızı ve çevremizi her 

zaman temiz tutacağız. Harap olmuĢ evlerde yaĢamayacağız ve en kısa zamanda yaĢanabilir bir ev sahibi olmaya çalıĢacağız. 10. Sürekli olarak 

iĢimizi geliĢtirmenin yollarını araĢtıracağız. Korku ve endiĢelerimizi yok edeceğiz. 
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Kapitalizmin Ekolojik Algısı(zlığı) 

 

Adnan Avcı 

 
Ekolojik krizin günümüz toplumları için, kendisini tartıĢılmaz gerçeklik olarak kabul ettirmesi büyük ölçüde, insanın doğa 

üzerinde yarattığı yıkımın boyutlarıyla bağlantılıdır. Ekolojik krizin, türlerin yok oluĢundan, iklim değiĢikliğine, su sorunundan, sel 

felaketlerine, enerji krizinden, nükleer kazalara kadar birçok farklı Ģekilde, insanlığın önüne aĢılması elzem bir sorun olarak çıktığını 

söylemek mümkün. Ġnsanlık, çevresiyle iliĢkisinde yarattığı yıkım göz önüne alındığında kritik eĢiğe ulaĢmıĢtır. Bu gün gelinen 

noktada yaĢanan bu çevresel yıkım, çoktan, bir doğa sorunu olmaktan çıkıp bütün canlıların ve gezegenin bekasını ve varoluĢunu 

tehdit eden bir sorun haline gelmiĢtir. 

 

Günümüz toplumunun çözüm bekleyen sorunlarının baĢında ekolojik sorunların geldiği artık inkarı güç bir durum. Ġnsanlığın 

içinde bulunduğu ekolojik bunalımı (ekolojik kriz) bir çevre sorunu olarak ele almak konuyu daraltacak ve kavranmasını 

zorlaĢtıracaktır. Bu nedenle çalıĢma boyunca çevre sorununu da içinde barındıran ekolojik kriz kavramı kullanılacaktır. 

 

Çevre, tanımı gereği bizim dıĢımızda kalan belli bir yapısı olmayan Ģeylerden oluĢur; ekoloji ise iç ilişkilerce tanımlanan bir 

bütündür. Çevreler listelenebilir, numaralandırılabilir. Ekolojiler ise bu Ģekilde ambalajlanamaz, aralarındaki sınırlar aktif dönüĢüm 

alanlarıdır ve içerisi ile dıĢarısını birbirinden ayıran sabit bir hat yoktur. Özellikle insanlık ile doğa arasındaki sınır bayağı 

dinamikleĢir, tarihsel olarak anlaĢılması, siyasi açıdan dönüĢtürülmesi gereken bir mesele haline gelir. Ekolojik kriz aynı zamanda sık 

sık tekrar eden bir dizi olguya dayanılarak yapılan bir soyutlamadır (Kovel, 2005; 36-37). 

 

Tarih bize, toplumların çok uzun zamandan beri çevreyle savaĢ halinde olduğunu, doğaya, kaynaklarını sonuna kadar 

sömürüp ve atıklar için bir bulaĢık çukuru muamelesi yapıldığını gösterir. Doğanın talanı insanlığın ilk yerleĢik hayata geçtiği tarihe 

kadar eskiye götürülebilir. Hatta birçok uygarlığın çöküĢünde doğanın fütursuzca talanının etkili olduğu söylenebilir. Sümerler 

örneklerden biridir. Fakat yine de, son bir kaç yüzyıla gelinceye kadar insan toplumunun global çevreyle olan iliĢkisi öylesine küçük 

ölçekli olmuĢtur ki, onun etkileri ihmal edilebilir. Günümüzde ise geliĢen bilim ve teknikle beraber insanlığın doğayla kurduğu iliĢki 

küresel bir boyut kazanmıĢ, doğanın ve insanlığın kendisinin varlığını sürdürmesini tehdit eder hale gelmiĢtir (Foster, 2002; 32). 

 

Sanayi Devrimi, emeğin sermayeye tabi kılınmasını olanaklı hale getirdiği gibi doğanın da sermayeye tabi kılınmasını 

mümkün kıldı. (Foster, 2002; 106). Yeni kapitalist düzen sadece emek-sermaye arasında bir çeliĢki yaratmadı aynı zamanda insan-

doğa arasındaki çeliĢkiyi de derinleĢtirdi. Belkide tarih, sınıf savaĢlarından ibaret değil, aynı zamanda insan-doğa arasındaki çeliĢkinin 

diyalektik devinimini de içinde barındırıyor.  
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Birbirinin tersine iĢleyen çevre ve ekonomi iliĢkisinin somut olarak fark edilmesi, 1950‘li ve 1960‘lı yıllara rastlamıĢtır. 

Teknolojinin de geliĢmesiyle hızlanan sanayileĢme, pek çok kentte çevresel kirlilik sorunlarına yol açmıĢ ve çevre ile ekonominin 

iliĢkisi geniĢ bir kitle tarafından sorgulanır hale gelmiĢtir. Hızlı sanayileĢmenin, hızla artan üretim ve tüketimin bir çevresel 

maliyetinin olduğu daha geniĢ bir kitle tarafında dillendirilmeye baĢlanmıĢtır.. Bu dönem aynı zamanda ekolojist örgütlerin arttığı, 

daha geniĢ kitlelere ulaĢır olduğu, hatta hükümetlerce uygulanan ekonomi politikalarına bazı çevreci uygulamaları dayattıkları bir 

dönem olmuĢtur.  

 

BaĢta erken kapitalistleĢen ülkeler olmak üzere pek çok ülkede özellikle 1970‘li yıllarda baĢlayıp geniĢleyerek uygulamaya 

giren çevre politikalarına ve uluslararası alanda yürürlüğe konulan önlemlere karĢın, ekolojik sorunlar çözülmek bir yana 

yoğunlaĢarak sürüyor. Bu bakımdan bir kriz gibi anlaĢılabilir. Fakat bu krizin en önemli özelliği ekonomik kriz ya da hükümet krizi 

gibi iniĢli çıkıĢlı ya da geçici değil, aksine hızla derinleĢen, uzun soluklu bir kriz olması. Belki de bu yüzden yaĢanılan ekolojik 

sorunları bir ―kriz‖ olarak değil de içinde yaĢadığımız sistemin en önemli sorunu, en önemli açmazı olarak algılamak daha doğru 

olacaktır. Bu, ne yapılırsa yapılsın çözümü olmayan bir insanlık durumu, ―yazgıcı‖ bir kötümserlik üretimi olarak algılanmamalıdır. 

Buna karĢılık yürürlükteki politikalara ve alınan bazı önlemlere abartılı güven besleyen Pollyanacı bir iyimserliğe kapılmak da 

gerçeklikten uzaklaĢmak anlamına gelecektir. (KeleĢ, Hamamcı, 2009; 30) 

 

K. William Kopp‘un ısrarlı bir biçimde savunduğu gibi, ―kapitalizm bir ödenmemiĢ masraflar ekonomisi olarak görülebilir. 

Masrafların ekolojik olanları üçüncü kiĢiler ya da bir bütün olarak topluma yüklenir. Örneğin bir fabrikanın yol açtığı hava kirliliği, o 

fabrikanın hesaplarına dahil bir üretim maliyeti olarak iĢlem görmez. Daha ziyade doğa ya da toplum tarafından çekilecek, fabrikanın 

hesapları dıĢında kalan bir bedel olarak görülür‖ (Aktaran Foster, 2002; 140). Sanırım bu durum kapitalizmin ekolojik algısının 

karikatürize bir hali. 

 

Gezegenin ekolojik sorunlarını çözmek için önerilen reçeteler, sorunsalın büyüklüğü ve karmaĢıklığı göz önüne alındığında 

insana üzüntü verecek derecede yetersizdir. Önerilen reçeteler, sorunu çözmek bir kenara ertelemekten bile uzaktır. Uluslararası 

anlaĢmalar öngören, nüfus ve tüketim artıĢını kısmayı hedefleyen politikalar, çevre dostu teknolojiler denilen bir avuç teknolojiyi 

benimsemeye davet eden reçetelerin baĢarıya ulaĢmasını beklemek, en hafif tabirle hata olacaktır. Dünyadaki krizin bir doğa krizi 

değil, bir toplum krizi olduğunu görmekle baĢlamamız gerek... Bu gün karĢı karĢıya olduğumuz çevre yıkımının baĢta gelen nedenleri 

ne biyolojiktir ne de tek tek bireylerin tercihlerinin bir sonucudur. Bu nedenler toplumsal ve tarihseldir (Foster, 2002; 13). 

 

Sermaye çevreleri, bazı ulusüstü kuruluĢlar ve akademinin bir bölümünün ısrarlı bir Ģekilde vurgulamaya çalıĢtığı gibi 

ekolojik krizin temel nedeni hızlı nüfus artıĢı, insanların tüketim alıĢkanlıkları ya da doğal bir takım nedenler değil, tüketim iliĢkilerini 

de Ģekillendiren kapitalizmin üretim iliĢkileridir. Bu üretim iliĢkileri radikal bir biçimde değiĢmedikçe ekolojik kriz derinleĢecektir. 

Nükleer ya da baĢka konularda felaket senaryoları çizmeye gerek yok ama Wall-e animasyon filmine de konu olduğu gibi sadece çöp 

sorunu bile insanlığın baĢına öngörülemez sorunlar açabilir.  
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Ekoloji adına söylenecek her Ģey için L. Mumford‘un Ģu ifadesinin ufuk açıcı olduğunu düĢünüyorum: ―Şimdi, düşünmeye 

değer ne varsa hepsi ekolojik olmak zorundadır. İnsanın “doğa”sının değişmesi gereklidir.” 

 

ÇalıĢmanın yöntemi durum analizine pek çok Ģey borçlu olacaksa da, çalıĢmanın temel amacı eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla yeĢil 

kapitalizmin imkansızlığını ve ekolojik krizin temelinde mevcut üretim ve tüketim iliĢkilerinin olduğunu ana hatlarıyla vurgulamaya 

çalıĢmak olacaktır. 
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Ekolojik Marksizm‟in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir? 

 

Vefa Saygın Öğütle 

 
Marksizm‘in ekoloji ile iliĢkisine dair, ekolojist hareketin yükselmesi ve ekotopyaların ortaya çıkmasıyla beraber, özellikle  

son on yıllarda büyük ve kapsamlı bir tartıĢmanın baĢ verdiği görülmektedir. Bu tartıĢma, gerek felsefî gerekse de politik alanlarda 

cereyan etmekte olup, sosyal bilimler alanında da kendini hissettirmiĢtir. 

 

Foster, ekolojinin temel yasalarını Ģöyle tanımlamaktadır: ―Ekolojik bir yaklaĢım, doğadaki bütün ekosistemlerin, karmaĢık 

ve birbirleriyle karĢılıklı olarak bağlantılar içinde varolduklarını; doğada nihai atığın olamayacağını, bir ekolojik süreçte üretilen her 

atığın bir baĢka ekolojik süreçte çevrime gireceğini; herhangi bir Ģeyin doğada bulunmuyor oluĢunun o Ģeyin yapısının, doğanın 

kimyasıyla bağdaĢmadığının bir iĢareti sayılması gerektiğini; doğadan yararlanmanın mutlak surette ekolojik bir bedelinin olduğunu 

bilmek ve gözetmek durumundadır‖. Kapitalizmin bu yasalarla doğrudan çeliĢtiği açıktır. Öte yandan, ekolojik bir Marksizm‘in 

olanaklı olup olmadığına dair bir tartıĢmanın da bu yasalarla sınanması gerektiği aĢikardır. Dolayısıyla bildirinin bir amacı; bunu 

bizzat Marx‘ın pasajları üzerinden sergilemektir. 

 

Gelgelelim, böylesi bir tartıĢma aslolarak doğa ve toplumun ne‘liğine dair felsefi bir tartıĢmayı Marksizm içinde zorunlu 

kılmaktadır. Bunun için bir yandan, Marx‘ın teorisinin teknolojist ve/veya türcü olduğuna iliĢkin eleĢtirileri ele almak; öte yandan ise 

farklı ekolojik yaklaĢımlardaki idealist ve/veya tinselci içeriği gündeme getirmek ve Marksizm‘in bunlar karĢısındaki tutumuna 

odaklanmak gerekmektedir. 

 

TartıĢmanın odağındaki felsefi soru, Marx‘ın insan-merkezci olup olmadığıdır. Meseleye buradan doğru bakıldığında, doğa 

ve toplumun ne türden gerçeklikler olduğuna dair üç temel pozisyon ortaya çıkmaktadır: 1) Toplum ve doğa özne tarafından kurulan 

bir(er) sembolik gerçektir. 2) Toplum sembolik, doğa maddi bir gerçektir. 3) Toplum ve doğa bir(er) maddi gerçektir.  

 

Bir materyalizm formu olarak Marksizm, en genel anlamıyla, toplumu ve doğayı maddi gerçeklik olarak gören üçüncü 

pozisyonu tutmaktadır. Ancak bu noktada, doğa ve toplumun ne türden maddilikler olduğu ve aralarındaki iliĢkinin nasıl kurulması 

gerektiği meselesi kendini göstermektedir. Nitekim bildiride, doğa ve toplumu belirli bir ―iliĢki‖ içersinde tanımlayan bir Marksizm 

yorumunun, hem insan-merkezciliğe hem de doğa-merkezciliğe düĢmekten kaçınmayı sağlayacak teorik temeli ve donanımı 

taĢıyabileceği iddia edilecektir.
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Ekolojik-Ekonomi Literatüründe Enerji-Değer TartıĢması 

 

Zafer Ülger 

 

 
Ana sorumuz ; Ekolojik döngülerle, sermaye döngüleri arasındaki iliĢki nedir?  

DüĢünceler; 

Yeryüzünün yeniden üretim koĢulları öncelikle varlığını madde ve enerji döngüleriyle gerçekleĢtirir. Ġnsanlığın yenide üretim 

koĢulları ise kapitalist üretimin varlığı altında sermaye birikim döngülerine tabidir. Dolayısıyla, kapitalizm ve doğa arasındaki iliĢki, 

insanlığın kapitalist yeniden üretimiyle doğanın yeniden üretimi arasındaki iliĢki öncelikle bu döngülerin karĢılıklı iliĢki  ve analiziyle 

anlaĢılabilir. Kapitalist döngülerle, ekolojik döngüler iç içe iĢlediklerinde toplam da nasıl bir tepkimeye yol açarlar? 

 Çöl ve tropik orman gibi ekolojik yeniden üretimin iki farklı kutbunu, ekoloji disiplini hangi kavramsal araçlarla tanımlıyor? 

Ekoloji disiplini içindeki bu kavramsallaĢtırmalarla, iktisadi yeniden üretimi tanımlayan kavramlarımız arasında bir hibritleĢme, 

yakınlaĢtırma mümkün müdür? Kapitalist yeniden üretim kavramlarını evrenselleĢtirme tehlikesine düĢmeden böylesi bir 

çaprazlamanın yaratabileceği teorik olanaklar nelerdir? 

 

Özel Sorumuz;  Yeni oluĢan ekolojik-ekonomi disiplininde enerji-değer kuramı, ekolojik yeniden üretim ve kapitalist 

yeniden üretim arasında nasıl bir iliĢki tarif eder? 

DüĢünceler; 

Enerji-değer kuramcıları, madde ve enerji döngüleri arasında temel ve belirleyici olanın enerjinin hareket yasaları olduğunu 

iddia eder. Enerj-değer kuramcılarına göre kapitalist piyasada oluĢan fiyatlar ve değiĢim değerleri, ürünlerin temsil ettiği enerji 

miktarlarının bir ölçüsüdür. Bu bakıĢ, aslında sermayenin yeniden üretim yasalarıyla, ekolojik yeniden üretim yasalarının ortak ve 

birbirine uyumlu ilkelerden hareket ettiğini, meta mübadele sisteminin aslında doğal yeniden üretim yasalarını temsil ettiğini ima 

eder. Bu anlamıyla, 18.yy‘da Adam Smith‘in ―Ulusların Zenginliği‖nde görülen kapitalizmin doğal yasalara uyumlu olduğu tezinin, 

200 yıl sonra ekolojik kıyafetlerle yeniden sunumudur. 

 

 

Özel sorumuz;  

Enerji-değer kuramı, onu ortaya atanların niyetleri dıĢında yani kapitalizme doğal bir temel kazandırma dıĢında, kapitalizmin 

ekolojik eleĢtirisi için olumlu bir iĢlev görebilir mi? 

DüĢünceler; 

Sermaye birikim döngülerini, enerji döngüleriyle karĢılaĢtırarak; sermaye birikim döngülerini, enerjinin hareket yasalarıyla 

eleĢtirmenin maddi ve teorik bir zemini var mıdır? ―Doğanın sömürüsü‖ kavramsallaĢtırmasına enerji süreçlerinden bakarak bir katkı  

sağlanabilir mi? Bu anlamda düzensizliğin ve entropinin artıĢı gibi enerji kavramlarıyla, doğanın sömürüsü için maddi bir eleĢtiri 

zemini sağlanabilir mi? 
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Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül 

 

Hande Atay ve Ethemcan Turhan 

 
“İnsanın doğa üzerindeki tahakkümü, aslında doğayı bir araç  

olarak kullanan insanın diğer insanlar üzerinde tahakkümüdür.” 

Clive Lewis (1942) 

1970‘li yıllardan itibaren farkına varılan ekolojik kriz yalnızca güncel hayatta toplumsal mücadelelerin değil, onları kuran 

siyasal ideolojilerin de odak noktası oldu. Sorunların yarattığı zararların nasıl ortadan kaldırılabileceğinin de ötesinde sistemik 

sorunları giderme ihtiyacıyla birlikte, mevcut ideolojiler de yeĢil bir pencereden yeniden ele alınmaya baĢlandı. Endüstriyalizm, 

fabrikalar, nükleer-termik-hidroelektrik santraller, GDO‘lar, sınaî hayvancılık, nüfus, yoksulluk, iklim değiĢikliği, kentsel dönüĢüm 

derken gözler ister istemez dünyayı sarmalayan sisteme çevrildi. Kapitalist üretim-tüketim iliĢkileri masaya yatırıldı ve çevre 

sorunsalının politik arka planını analiz etme yolunda öncelikle kapitalist toplum eleĢtirisi olarak Marksizm‘den anarĢizme uzanan 

radikal sol geleneğe geri dönüĢ yapıldı.  

Bu geri dönüĢ sürecinde ayrılmaz bir iliĢki olarak doğa-insan, doğa-tarih bütünselliği doğrultusunda doğanın materyalist 

kavranıĢı önkoĢul olarak kendisini dayatırken, insan-doğa diyalektiğinin ancak ve ancak emekle kavranabilir bütüncül ve sürekli 

olarak üretilen bir nitelik taĢıdığı tekrar hatırlanır oldu. Gerçekten de insan-doğa iliĢkisi aynı zamanda bütünsellik içerisinde ele alınan 

organik bir iliĢkidir. Ġnsan, önkoĢullarını doğal evrimin hazırladığı emek dolayımıyla bu eĢikten geçtiği andan itibaren, insan-doğa 

birliği de; doğa tarihinden farklılaĢan bir insanlık tarihiyle, giderek çoğalan toplumsal belirlenimlerle, emekle, emeğin ve tekniğin 

toplumsal örgütleniĢiyle, insan-insan iliĢkileriyle ve genel olarak kültürle dolayımlanmıĢ bir birlik haline gelir. Bu birlik, hem insanın 

toplumsal bir varlık olarak taĢıdığı özgüllüğü, hem de doğallığı içerir; doğa hem toplumsal yaĢamın temeli hem de bu yaĢamın ta 

kendisi olarak anlam kazanır. 

Ekososyalizm de tam bu noktada Marksist çerçevede ekoloji tartıĢmalarına dair yönelimler arasında, kapitalist üretim tarzının 

bizzat iktisadın yasalarıyla hem emek hem de doğanın sömürüsünü doğallaĢtırdığının tespitiyle iĢe baĢlarken bir yandan da politik 

reçetesini ekolojik ve özyönetimci bir sosyalizm idealiyle pratikler üzerinden kurar. Ekososyalizm, doğa, toplum ve teknodeterminizm 

gerilimini insan-doğa-emek iliĢkisinden yola çıkıp tarihsel materyalizmle temellendirirken, Marksizm‘i üretimci boyutlarından 

kurtarmakla bir nevi özeleĢtirisini yapmak suretiyle, doğa ve emek sömürüsünü eĢzamanlı ele alarak ekolojik kriz etrafında pratiği 

örgütler. Fiziksel sınırlarla bağlı bir dünyada sınırsız büyümenin mümkün olduğunu ileri süren yeĢil kapitalizmi reddederek, devletin 

sönümlendiği, özyönetime dayalı hümanist, eĢitlikçi ve demokratik bir toplum alternatifi kurgulayan; bu alternatife ulaĢmak için 

siyasal öznelerini insanla doğanın, sınıfla kimliğin birliği yeni enternasyonalizmde birleĢtiren bir teori olarak ekososyalizm, 

Bolivya‘da, Kenya‘da, Ekvador‘da; Hopa‘da, Gerze‘de, Erzurum ve UlukıĢla‘da direnenlerle birlikte somutlaĢmaya devam ediyor. 

Bugün sermayenin devletin Ģiddet tekeliyle birlikte merkezileĢtiği günümüzde, yoksul halkların, kadınların, eĢcinsellerin, 

öğrencilerin, iĢçilerin, köylülerin ve çiftçilerin birlikteliği, ekososyalist toplumun kurucu iradelerinin eylemliliğiyle geleceğini de inĢa 
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ediyor. Bugüne ve geleceğe dair siyasi bir tahayyül olarak ekososyalizmi öneren bu çalıĢma, eĢ zamanlı iĢleyen doğa ve emek 

sömürüsüne karĢı dipten gelen bir dalga olarak ekososyalizmi barbarlığın yegâne alternatifi olarak öne sürecek ve ekososyalist ufuğun 

sunduklarını tartıĢacaktır.
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Ekososyalist Stratejinin ĠnĢası ve Ekolojik Devrim 

 

 

Stefo Benlisoy 

 

Küresel ekolojik kriz insanlığın tarihinde karĢılaĢtığı en büyük meydan okumayı oluĢturuyor. Ekolojik krizin ulaĢtığı vahim 

boyut ve yarattığı tehdit tüm düĢünsel ve siyasal geleneklerin bu krize yanıt verebilmek için bir biçimde paradigmalarının merkezine 

ekolojik bir farkındalık eklemlemelerine yol açmakta. Ġnsanlığın ve yeryüzündeki canlı yaĢamının geleceği ekolojik krize verilecek 

yanıtta düğümlendiğinden içerisinde bulunulan yüzyılda insan-doğa iliĢkisinin seyrine iliĢkin tatmin edici cevaplar üretemeyen 

düĢünsel ve siyasal geleneklerin geleceğinin olmayacağı kehanetinde bulunmak mümkün.  Bu sunuĢta insanlığın doğayla iliĢkisinde 

girdiği kritik eĢiği aĢması için gerçekleĢtirmesi zorunlu olan ekolojik devrim ve bu devrimi gerçekleĢtirmek için uygulanabilecek 

stratejik yönelimin anahatları tartıĢılmaya çalıĢılacaktır. 

Ekolojik devrimin iki biçimini ayırt etmek gerekir: Birincisi asıl olarak daha verimli enerji sistemleri gibi teknolojik yollarla 

sürdürülebilir kapitalist büyümeyi hedefleyen eko-endüstriyel bir devrimdir. Ekolojik modernizm olarak da adlandırılan bu 

yaklaĢımda teknoloji dıĢında toplumsal örgütlenmenin kendisinde kapsamlı bir değiĢiklik, sermayenin dizginsiz birikim hedefinden 

bir sapma öngörülmemektedir. Ġkinci yaklaĢımsa gerekli olduğunda elbette alternatif teknolojileri benimseyen fakat asıl olarak insanın 

doğayla iliĢkisini ve mevcut egemen toplumsal üretim iliĢkilerini dönüĢtürmeyi hedefleyen çok daha radikal ekolojik-toplumsal bir 

devrimdir. Böylesi bir devrim ufkunu benimseyen ekososyalistler açısından ekolojik devrimin salt bir teknolojik değiĢime 

indirgenemeyeceği açıktır. Bu anlayıĢta hâkim toplumsal düzenin, yani kapitalizmin mantığından koparak üretim, dağıtım ve tüketimi 

eĢitlikçi ve komünal biçimlerde oluĢturmak gerekmektedir. Burada amaç daha organik, sürdürülebilir toplumsal-ekolojik iliĢkiler 

oluĢturmaktır. 

 

Bu alternatif dünya, üretim araçlarının kamu tarafından kontrolü ve demokratik bir planlama olmadan düĢünülemez. 

Teknokratik ve piyasa fetiĢisti yaklaĢımların ekolojik krizin üstesinden gelmede yetersiz olduğu tespitini esas alan ekososyalist 

yaklaĢıma göre üretim ve tüketim kararlarının ekolojik kriterler temel alınarak demokratik ve çoğulcu bir müzakere süreci sonrasında 

belirlenmesi esas alınmalıdır. Ekososyalist bir toplumda demokratik planlama süreci ve çalıĢma saatlerinin azalması, ekonominin 

radikal biçimde demokratikleĢmesine ve kullanım değerinin egemen olmasının önünü açacaktır. Kapitalizmin doğayı hoyratça 

sömüren savurganlığının yerine demokratik planlama eksenli bir ekonominin geçmesi, kapitalizmin ürettiği silahlanma, reklam gibi 

devasa ama insani ihtiyaçlarla örtüĢmeyen sektörleri ortadan kaldıracaktır. Ekososyalist toplum insanın tükettiği oranda varolmaya 

hak kazandığı, tüketim takıntılısı ve fetiĢisti mevcut toplum düzeninden farklı olarak insani özgürleĢme ve deneyimlerin 

zenginleĢmesine dayalı olacaktır. Bu anlamıyla ekososyalistler sermaye egemenliğinin nicelleĢtirici mantığının kırılarak yerine insan 

ve doğaya dair niteliksel bir mantığın egemen kılınması taraftarıdır. 
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Yukarıda vurgulanan ekolojik modernleĢmeci yaklaĢımın öngördüğü değiĢimi, elitler tarafından mevcut kapitalist toplumun 

ekonomik, toplumsal, kültürel ve ekolojik normlarına dokunmayarak yukarıdan aĢağı teknokratik biçimde gerçekleĢtirme 

yaklaĢımıyla gerçek bir ekolojik devrimin yaklaĢımı taban tabana zıttır. Ekolojik modernleĢmeci yaklaĢımı savunanların toplumsal 

katılımı sınırlayan ve değiĢimi teknokratlara havale eden yaklaĢımına karĢı gerçek ekolojik devrim, toplumsal katılıma ve toplumun 

ekonomiye müdahalesine dayanacaktır. Bu da kapitalizm çerçevesinde gerçekleĢmesi mümkün olmayan aĢağıdakilerin kendi 

kaderlerine egemen olmalarıyla, yani onların siyasal, demokratik ve örgütsel yeteneklerini geliĢtirebilecekleri bir toplumsal 

örgütlenme biçimiyle mümkündür. Bu anlamıyla ekonomik demokrasi ekososyalist projenin bütünleyicisi olacaktır. 
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Sosyal Medya TartıĢmaları Bağlamında Teknoloji ve Kapitalizm 

Uğur Yağan ve Gülseren Adaklı 

Bu çalıĢma, Raymond Williams‘ın ―her yeni teknoloji, zihinlere teknolojik determinizim bulaĢtırır‖ sözünden hareketle, yeni 

iletiĢim teknolojileri ve daha özel olarak sosyal medya ağlarının yarattığı yeni iletiĢim biçimleri çerçevesinde, daha ziyade kuramsal 

bir tartıĢmayı içermektedir. 

 

TartıĢmanın ilk bölümü, kapitalist üretim tarzı içerisinde teknolojinin yeri ve tarihsel olarak nasıl konumlandığı üzerinedir. 

Bu bölümde; Karl Marx‘ın eserlerinden Schumpeter‘e, Daniel Bell‘den Marshall MacLuhan‘a ve Manuel Castells‘e kadar teknolojiye 

iliĢkin değerlendirmelerde karĢılaĢılan ortak vurgular, terimler, anlayıĢlarla birlikte, 20. Yüzyıl boyunca özellikle yeni iletiĢim 

teknolojilerine eĢlik eden birey ve toplum tasavvurları ele alınacaktır. Söz konusu değerlendirmeler, ―teknoloji-sevicilik‖ (ütopyan?), 

―teknoloji-nefreti‖ (distopyan?) ve ―teknoloji fetiĢizmi‖ gibi kategoriler eĢliğinde aracılığıyla analiz edilecektir. 

 

ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise, sıradan insanların dünyayı Ģu ya da bu biçimde, Ģu ya da bu ölçüde değiĢtirme mücadelesinde 

bağımsız bir güç olarak sosyal medyaya biçilen rol sorunlaĢtırılacak, son dönemde popülerleĢen ―sosyal medyanın 

devrimci/dönüĢtürücü gücü‖ tartıĢmalarının, bu tasavvurların bir tür devamı olup olmadığı sorusuna yanıt aranacaktır.  

 

ÇalıĢmanın temel varsayımı, önceki tartıĢmalarla sosyal medya tartıĢmaları arasında bir süreklilik iliĢkisi olduğudur. Bu 

süreklilik en temelde, teknolojiyi bağımsız bir değiĢkene (ekonomik, siyasal ya da kültürel bir değiĢken) indirgeme eğiliminde 

cisimleĢmektedir. Teknolojiye iliĢkin tartıĢma, kapitalist üretim iliĢkilerinin çok yönlü ve çeliĢkili doğasını içeren bütünselci bir 

yaklaĢımla gerçekleĢtirilmelidir. Bu bağlamda, adında her ne kadar ―sosyal‖ sözcüğü yer alsa da ―teknoloji‖yi merkeze alan 

tartıĢmalarla damgalanan ―sosyal medyanın‖ bağımsız/bağlantısız bir devrimci/dönüĢtürücü gücü olamaz… 
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Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika 

Sercan Kıyak 

“Ne de olsa, bilgisayarın olduğu her köyde potansiyel bir korsan oturuyor.” 

Alman Korsan Partisi‘nden Schramm neden Avrupa Korsan  

Partisi Projesinin gerçekleĢeceğini düĢündüğünü belirtirken
1
 

 

Yeni bilgi paylaĢımı teknolojilerinin yarattığı politik olanaklar nelerdir? Bu sorunun cevabı günümüz toplumunu nasıl 

okuduğumuza göre farklılıklar gösterse de açık kaynak kodlu yazılımların, wikilerin ve p2p ağlarının yarattığı yeni bilgiye dayalı 

ekonomik modeller ve bunlar paralelinde geliĢmekte olan yeni toplumsallıkları ve bunların politik olanaklarını kavramak Ģüphesiz 

çağımızı anlamamız açısından büyük önem taĢıyor. 

 

Benjamin ―Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri‖ adlı makalesinde mekanik yeniden üretimin sanatın kutsallığını 

sağlayan onu mistisize eden aura‘nın dağılmasına neden olduğundan bahseder. FaĢizm bu aura‘yı politik arenada lider kültü ve savaĢı 

estetize ederek yeniden politik arenada oluĢturma çabasındadır. Bu manada çağın gerisine doğru atılmıĢ bir hamledir, mülkiyet 

sistemini yıkıp insanlığı kurtuluĢuna doğru götürmek yerine mekanize savaĢı ve yok oluĢu estetize ederek kitleleri insanlığın total yok 

oluĢu pahasına mülkiyet sistemini savunmak için örgütler. Zaten Makineler çağında mülkiyet sisteminin sürdürülebilmesinin tek yolu 

sürekli savaĢtır. Benjamin‘e göre buna komünizmin verebileceği cevap çok açıktır, ilericilik (ki bu mülkiyetin kaldırılıĢı ile mümkün 

olur) yani komünizm politikanın estetize edilmesine karĢı, estetiği politikleĢtirerek cevap verir.  

 

Nasıl Benjamin Mekanik yeniden üretimin politik olanaklarından masaya yatırdıysa bugün de bizde dijital yeniden üretimin 

açtığı politik olanakları tartıĢmak zorundayız. Bu soruyu yanıtlamanın önemine yeni bir politik fenomen olan Korsan Partisinin 

beklenmedik yükseliĢi ile örnek gösterilebilir. Korsan partisi 2006‘da Ġsveç‘te kurulduktan sonra 2009‘da Avrupa parlamentosu 

seçimlerinde %7.1 oy alarak hiç beklenmedik bir çıkıĢ yaptı. Bu baĢarının bir benzeri 2011‘de Almanyadaki yerel seçimlerde %16.9 

ve federal seçimlerde de %8.9 oy olarak tekrarladılar
2
. Korsanlar pek çok ülkede parti kurdular ve kurma çalıĢmalarına devam 

ediyorlar (bu ülkelerden biri de Türkiye). Aynı zamanda Korsan Enternasyonali örgütlendi ve çalıĢmalarına devam ediyor. Erlingsson 

ve Persson‘a göre korsanların aldığı oylar kurulu politik düzenden bir kaçıĢa iĢaret etmiyor, yani kurulu politik düzene protesto olarak 

                                                 
1
 Meiritz, A. (2010) European Pirates Ahoy? Pirates Aim to Echo German Success Across Continent 

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-827915,00.html (En son ulaĢım tarihi: 23/04/2012) 
2
 Korsan Partisi (Türkiye) Korsan Partiler; Yeni Siyasal Aktivizm  http://korsanparti.org/2012/01/12/korsan-partiler-yeni-nesil-

siyasal-aktivizm/ (En son ulaĢım tarihi: 23/04/2012) 

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-827915,00.html
http://korsanparti.org/2012/01/12/korsan-partiler-yeni-nesil-siyasal-aktivizm/
http://korsanparti.org/2012/01/12/korsan-partiler-yeni-nesil-siyasal-aktivizm/
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verilmiĢ oylar değiller
3
. Alınan oyların temel nedeni oy verenler tarafından partinin temel politik ajandasının aktif olarak 

desteklenmesi. Korsanların Ģimdiden baĢarmıĢ olduğu bir Ģey varsa bu da önceden kurulu bütün partileri korsanların politik tartıĢma 

gündemine soktuğu konularda konuĢmak ve bu konuĢup tavır almak zorunda bırakmıĢ olmaları. Bir diğer baĢarı ise politik katılımı 

artırmıĢ olmaları, özellikle gençleri kendi politik yönelimleri doğrultusunda politize etmeyi baĢardıkları söylenebilir. Ġlk defa oy 

kullananlar arasında oy oranları genel sonuca göre çok daha yüksek
4
. Buradan hareketle Korsanların günümüz toplumunda adil olan 

üzerine insanların fikir üretip harekete geçmesini desteklediği söylenebilir. Bütün bu nedenlerle her ne kadar daha yeni kurulmakta 

olsa da Korsan Partisi yeni teknolojilerin önünü açtığı/desteklediği yeni politika yöntemlerinin ve eğilimlerinin anlaĢılması açısından 

önemli bir fenomen haline gelmiĢtir.  

 

Sunumunda öncelikle açık kaynak kodlu yazılımlar, wikiler ve p2p ağları gibi yeni teknolojiler yoluyla oluĢan yeni üretim 

biçimlerine ve bunların ekonomik örgütlenmelerinin entelektüel mülkiyet haklarıyla çeliĢtiklerini dahası (üretim anlamında) onlardan 

daha efektif olduklarını savlayacağım. Diğer bir deyiĢle entelektüel mülkiyet haklarının eski bir üretim biçimin üst yapısal kalıntısı 

olarak devam ettiğini ve entelektüel üretimi hem çokluk hem çeĢitlilik hem de tüketimi kısıtlaması (eĢitsizlik) dolayısıyla 

engellediğini söyleyeceğim. Ġkinci olarak ise Korsan partisinin tarihini kısaca özetleyip önemini belirttikten sonra bu yeni üretim 

modelinin politik olanağı olarak doğduğunu ve onun içindeki aktörlerin politik bilinçlenmelerinin (ilkel ve minik de olsa) bir iĢareti 

olduğunu belirteceğim. Son olarak ise bu tartıĢmayı günümüz toplumunun temel yapısı üzerine dönen daha geniĢ sosyolojik 

tartıĢmayla bağlandıracağım. Bu noktada Habermas‘ın ―meĢruiyet krizi‖ tezi, Marksist eğilimden gelen ―geç kapitalizm‖ teorisi ve 

son olarak da Lyotard‘dan hareketle ―postmodern durum‖ tartıĢmaları çerçevesinde Korsan Partisi‘nin hangi teorik çerçeveden 

açıklanmaya daha uygun olduğunu tartıĢacağım. KonuĢmamı siber- sosyalizm üzerine düĢündürücü bir iki sözle kapatıp, konuyu 

katılımcılarla tartıĢmak istemekteyim. 

                                                 
3
 Erlingsson, G., O & Persson, M. (2011) The Swedish Pirate Party and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue 

Voting? Politics, vol:31(3), 121–128 
4
 Erlingsson, G., O & Persson, M. Ġbid. 
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Ġnternette “Ġllegal” Mücadele: RedHack 

Doğan Emrah Zıraman 

Nicknamelerimizin ―gizli‖liği bir peçe kadardır. Bilgisayarımızla bir ağa bağlandığımız an aslında tüm dijital bilgilerimizle 

bağlanırız. Bu nedenle de eğer  amatörden hallice bir bilgisayar, özellikle yazılım, bilgisine sahip değilsek, gizliliğimiz 

―çerezlerimizin‖ silinebilirliği kadardır. Bu kadar ―açık‖ olan bir mecrada illegalite-gizlilik mümkün müdür sorusu artık geçersizdir. 

Esas soru, artık, ne kadar mümkündür?  

 

Bilgisayar ve illegalite iliĢkisi hack kavramı daha internet henüz kamuya açılmadan çok önce, 1980‘lerin baĢında, ortaya 

çıkmıĢ bir durumdur. Ġnternetin yaygınlaĢması ile telif hakkı ödenmeyen müzik, film, kitap vb.lerin p2p (peer to peer=eĢten eĢe) ile 

paylaĢımından pedofoli pornografisine (örneğin 4chan.com gibi anonim sitelere) kadar oldukça geniĢ ve çarpıcı alanla bağlantılı 

olarak tartıĢılmaktadır.  

 

Dünya Ticaret Örgütü‘nün 1997 Seattle toplantısı için yapılacak gösterilerin bir kısmının internet üzerinden örgütlenmesiyle 

internet ve toplumsal mücadele iliĢkisi, konumlanıĢı önemli bir sıçrama gerçekleĢtirdi. Ġnternetin politik bir örgütlenme alanı 

olmasının yanı sıra, Ġran seçimleri sonrası ve Arap Baharı sürecinde, oldukça önemli bir mücadele alanı olarak da belirlenmeye 

baĢladı.  

 

Bu mücadelenin bugün en bilinen iki yolu bulunmaktadır. Birincisi illegal olarak elde edilen bilgilerin ifĢası (Wikileaks gibi) 

ya da bir siteye ulaĢımın bilgilerinin ele geçirilip siteyi devre dıĢı/ kullanım dıĢı bırakan hackleme.  

 

2012 Mart ayı baĢında kendilerine RedHack (Kızıl Hackerlar Birliği) olarak tanımlayan bir grup Ankara Emniyet Müdürlüğü 

web sayfasını hacklemekle kalmayıp ihbar mailini, bir çok personelin kurumsal mailini, emniyet personelinin sicil numaralarını ve en 

son silah ruhsat baĢvurularının/sahiplerinin kimlik bilgilerini ifĢa ettiler. Grup kendi ifadeleri ile 1997 yılından bu yana var olmalarına 

rağmen bu ―eylem‖lerinin ardından haklarında dava açıldı ve 7 kiĢi tutuklandı. ĠĢin ilginci grup kendilerinden hiç kimsenin 

yakalanmadığını ilan edip farklı ―sansasyonel‖ eylemlere giriĢeceğini hem ilan etti hem de giriĢti.  

 

Bu çalıĢmada da genel olarak internette var olan mücadele biçimlerinin ana hatları çizildikten sonra kendilerini ―illegal‖ 

olarak tanımlayan ve bir anda ülke gündemine oturan RedHack illegalite ve mücadele sınırları içinde ele alınmaya çalıĢılacaktır.  
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Kürt Toplumsalında Bir DeğiĢim Dinamiği Olarak Kürt Medyası 
 

Erkan Karabay 

 

 

Devletin ideolojik tahakküm araçlarından biri olan medya ile ilgili yapılmıĢ birçok çalıĢma bulunmaktadır. Tüm bu 

çalıĢmaların ortak yanı, devletin medya araçları üzerinden topluma hâkim kılmak istediği müesses nizamı kurmaya/korumaya ve söz 

konusu müesses nizama muhalif her türlü düĢüncenin, hareketin, organizasyonun bertaraf edilmesini sağlamaya çalıĢmaktır.  

 

Türkiye‘nin son otuz yılı boyunca yaĢanan ve sürmekte olan düĢük yoğunluklu savaĢ ve bunun sonuçları üzerinden bir 

okuma yapıldığında Türkiye‘de görsel ve yazılı medyanın meseleye bakıĢ ve meseleyi topluma yansıtma biçimleri üzerinden, devletin 

asimilasyonist- inkârcı bakıĢını destekleyen tavrı ve kimi dönemlerde ―apoletli medya‖ tabiriyle ifade olunduğu biçimiyle, savaĢın 

sona erdirilmesi ve soruna demokratik barıĢçıl bir çözüm üretilmesi bağlamında durduğu yer apaçık ortaya çıkmaktadır. Hiç kuĢku 

yok ki bunun medyanın ideolojik perspektifi ile olduğu kadar, medya patronlarının ve kimi medya çalıĢanlarının iktidar(lar) ile 

kurdukları girift iliĢkilerle de bağı bulunmaktadır. 

 

Buna koĢut olarak özellikle 1990‘lı yılların baĢından itibaren muhalif medya ve bunun öncülük misyonunu üstlenen Kürt 

medyası, devletin tüm yasaklama, sansür, kapatma uygulamalarına, kendisine dönük bombalama ve sayısız Ģiddet eylemlerine, 

çalıĢanlarının maruz kaldığı gözaltı, iĢkence, derdest edilme, kaybedilme, yargısız infazlara rağmen yürüttüğü mücadeleyi günümüze 

taĢımıĢ ve bir muhalif medya geleneği yaratmıĢtır. 

 

Kürt yazılı, görsel ve sosyal medyası önemli bir karĢı ideolojik mücadele alanı olarak Kürt toplumundaki değiĢim 

dinamiklerini gözden kaçırmaksızın, Kürt sorununun taĢıyıcılığını yürütmektedir. Güncel geliĢmeler, politik süreçler ve devletin 

kuĢatması altındaki Kürt halkına dair tüm argümanları kamuoyuna taĢıyan ve bunları görünür kılan Kürt medyası, bu anlamda Kürt 

hareketinin de en önemli dönüĢtürücü güçlerinden birini vücuda getirmektedir. Kürt medyasının, devletin yürüttüğü özel savaĢın 

kamuoyuna deĢifre edilmesi kadar önemli bir diğer özelliği de, Kürt toplumunun değiĢim dinamiklerini ve toplumsal süreçleri de 

etkileyen bir özellik göstermesidir. 

 

Özellikle son yıllarda Kürt medyasının gittikçe geniĢleyen bir yelpazede ve farklı alanlarda etkinlik kazanmasına tanık 

olmaktayız. Bunu kanıtlayan yakın bir örnek, sadece son bir yıllık süreçte farklı dinamikler üzerinden geliĢen ve ikisi Avrupa‘da, 

diğeri ise Irak Federe Kürdistan bölgesinde gerçekleĢen üç adet Kürt medya konferansının yapılmıĢ olması gösterilebilir. Yine 

özellikle Uludere‘de 34 köylünün bombalanarak öldürülmesi olayının ulusal ve uluslar arası kamuoyuna yansıması olayında da 

yaĢandığı üzere, Kürt medyası ciddi düzeyde bir geliĢim göstermekte ve kitlelerin mobilizasyonunda önemli rollerden birini 

üstlenmektedir. Bilhassa Kürt sosyal medyasının bu son örnekte büyük bir yer tuttuğunu vurgulamakta yarar bulunmaktadır. 
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Medya, ulus ötesi kapitalizmin, sermayenin, devletin olduğu kadar; sınıfsal, ulusal, cinsel karĢı direniĢ ve mücadele 

alanlarından biri konumundadır. GeliĢen teknolojik imkânlar ve dünyayı kuĢatan biliĢim ağları aynı zamanda her türlü sömürüye, 

savaĢa, zulme karĢı direnen odaklar için de önemi gittikçe artan bir mevzi ve karĢı duruĢ alanıdır. Bilginin toplumun tüm hücrelerine 

kadar yayılmasına, toplumsal dönüĢümlerin ve hareketlerin daha dinamik kılınmasında medya bugün için vazgeçilmez araçlardan 

birini teĢkil etmektedir. Bunun Türkiye‘deki en bariz örneklerinden birisi olarak da Kürt medyasının yarattığı ve sürdürdüğü gelenek 

verilebilir. 

 

Bu çalıĢmada yazılı medya, görsel medya ve sosyal medya olmak üzere üç sacayağı bulunan Kürt medyasının farklılaĢan 

toplumsal dinamikler üzerinden geçirdiği değiĢim süreçleri ele alınmaktadır. Aynı paralelde, Kürt halkının merkezinde yer aldığı 

önemli değiĢimlerin taĢıyıcısı olarak da Kürt medyası analiz edilmeye çalıĢılacaktır. Kürt hareketinin kendi mücadele alanlarından 

birisi olarak gördüğü medya üzerinden, Kürt toplumuna vermeye çalıĢtığı ideolojik politik kültürel formun tartıĢılmasıyla birlikte, 

medya-iktidar iliĢkisi ve medyanın toplumsal mobilizasyon süreçlerine dâhil oluĢ biçimleri de ele alınabilecektir.
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                      Sermaye Ġktidarları Ġçin Kültür, Politika TaĢıyıcısı-Yayıcısı Olarak Medya: Gerçek Yalanlar  

 

Nurettin Öztatar  

 

Medya artık basitçe olan biteni aktaran bir meslek alanı olmaktan çıktı. ‗90‘lı yıllarla birlikte dünyadaki değiĢime –tarihsel 

olarak gerilemeye- paralel olarak kapitalist egemenliğin tarihinin belki de en güçlü dönemini yaĢamaya baĢlamasıyla medya etkili bir 

güç olarak sahneye çıktı. Hatta yasama yürütme yargı gibi kapitalist devletin geleneksel erklerinin dıĢında kendini dördüncü güç 

olarak ilan etti. Bağımsızlık vurgusu ağırlık kazanmaya baĢladı. Toplumsal meĢruiyet açısından da kapitalist devletlerin ciddi 

mevziler kazandığı, aĢamalar kat ettiği süreçte medya gerçekte nasıl bir rol oynadı? Toplumu nasıl ve kimlerin çıkarları için eğitti, 

yönlendirdi? Medya, sermayenin profesyonel örgütü olan devletle nasıl bir iliĢki sürdürdü? Kapitalizm ve onun devletlerinin medyaya 

borcu büyük... Olaylar....olaylar...olaylar: iĢçi eylemleri ve Kürt halkının mücadelesine yaklaĢımlar. 
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Mevsimlik tarım iĢçiliği tarımda artan makineleĢmenin sonucu olarak ortaya çıkmıĢ iĢgücü piyasası kesimidir. Tarımda 

kapitalistleĢmenin ardından ortaya çıkan iĢgücü talebini karĢılayan en önemli kırsal iĢgücü kesimlerinden birisidir.  Tarımda artan 

teknoloji kullanımı üretimde kullanılan doğa ve insan gücünün kullanım oranlarını olduğu kadar yöntemlerini de değiĢtirir. Bu tür bir 

değiĢimin oluĢmaya baĢladığı tarımsal üretim alanlarında mevsimlik tarım iĢçiliği teknoloji kullanmanın doğal bir sonucu olarak yer 

almaya baĢlarlar. Tarımsal üretimin makineye bırakılamayan, insan emeğine ihtiyaç duyulan aĢamaları mevsimlik tarım iĢçileri 

tarafından yapılır.   

Mevsimlik tarım iĢçiliğinin ortaya çıkma nedenlerinde olduğu kadar iĢçilerin yarattığı zengin sosyal hareketlilik ve geçici de 

olsa göç ettikleri yerlerin yerli halkı ile çeĢitli Ģekillerde yaĢadıkları toplumsal karĢılaĢmalarla birlikte bu yıl seçilen kapitalizmin 

kıskacında ―doğa toplum teknoloji‖ iliĢkisinin bir yönü olarak değerlendirilebilir.  
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Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım ĠĢçileri  

Ġclal AyĢe Küçükkırca  

 

Bu bildiride 1990 sonrasında Kuzey Kürdistan‘dan özellikle Diyarbakır ve Mardin‘den Karadeniz‘e giden mevsimlik tarım 

iĢçilerinin bir yıllık döngü içinde yaĢadıkları çok katmanlı sömürü iliĢkileri, mevsimlik iĢçilik üzerine yapılmıĢ olan etnografik 

çalıĢma çerçevesinde tarihsel bağlamına yerleĢtirilerek tartıĢılacaktır. Yazı, Diyarbakır ve Mardin‘den Karadeniz‘e fındık toplamaya 

giden mevsimlik iĢçilerin yaĢamlarındaki sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyetçi sömürü iliĢkilerini, 1984‘te PKK (Partiya Karkerên 

Kurdistan)  ile Türk devleti arasında baĢlayan savaĢ ve ardından yoğunlaĢan köy boĢaltmaları ve zorunlu göçler ile iliĢkilendirerek 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ġlk bölümde, neden 1980 sonrası döneme yoğunlaĢıldığı sorusu ve Kürdistan‘daki zorunlu göç 

dönemi ele alınacaktır. Ġkinci bölümde, etnografik yönteme dair bilgi verilecek ve sonraki bölümde yapılan etnografik çalıĢmaya 

dayanarak mevsimlik iĢçilerin Karadeniz yolunda bir yıllık göçleri aktarılacaktır. Son bölümde ise mevsimlik iĢçilerle ilgili 2000 

yılından sonraki siyasal ve sendikal geliĢmelerden söz edilecektir. Yazının temel iddiası, mevsimlik iĢçiliğin, değiĢen tarım 

politikalarıyla temelden iliĢkili sınıfsal bir olgu olmasına rağmen aynı derecede etkili etnik ve toplumsal cinsiyet boyutunun da olması 

ve mevsimlik göç olgusunun, zorunlu göç dönemi, koruculuk sistemi ve olağanüstü hâl dönemlerini bağlamın parçası yapmadan, yani 

konuyu Türk devletinin siyasi yapılanmasının bir parçası haline getirmeden anlamlandırmanın imkânsız olmasıdır.  

 

Yapısöküm, çalıĢmanın bütününde biçimsel bir metot olarak kullanılmaktadır.  Çünkü, mevsimlik iĢçi meselesini 

derinlemesine anlamanın önkoĢullarından biri, varolan söylemleri kıran eleĢtirel bir yaklaĢımdır. Yapısökümcü yaklaĢımın gerçekliğe 

anlam verme sürecindeki önemi, ancak varolan ideolojik söylem/eylemlerin gerçekliği ne derece çarpıttığı ortaya çıkarılarak alternatif 

ve ezilenin perspektifinden bakan yeni bir gerçeklik algısının kurulmasının mümkün olmasından gelir.  

 

Etnografik yöntem ise, Mardin ve Diyarbakır‘dan; Adapazarı, Ordu ve Giresun‘a mevsimlik tarım iĢçisi olarak giden iĢçilerin 

yaĢamlarındaki etnik, toplumsal cinsiyetçi ve sınıfsal iliĢkilerin mikro düzeyde çok katmanlı bir analizini sunmak üzere 

kullanılmaktadır. Kürt mevsimlik iĢçilerin deneyimlerini anlamak için etnografyanın en uygun yöntem olduğunu düĢünsem de bu 

metodun avantajları ve dezavantajlarından söz etmek mümkün. Öncelikle etnografya, çalıĢmamı kadınların kendi deneyimleri 

üzerinden kurmama izin verdi. Çok katmanlı sömürü iliĢkilerini düĢünedururken, iĢçi kadınların yaĢamları hakkında derinlemesine 

sorular sormam gerekti. Bu bilgiler baĢka hiçbir arĢivden, gazeteden elde edilebilecek bilgiler değillerdi. Her etnografik çalıĢma 

araĢtırma nesnesini nesneleĢtirme riski taĢır ve eğer araĢtırma dezavantajlı bir grup üzerineyse, bu risk bir endiĢeye dönüĢmelidir. 

Bununla birlikte, günlük iliĢkilere dalıp, bu iliĢkilerin ardındaki tarihsel ve yapısal bağlamı kaçırma riski taĢımasına rağmen kiĢisel 

görüĢmelerin mevsimlik göç olgusunu anlamakta çok faydalı olduğunu düĢünmekteyim.  
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 DeğiĢen tarım politikaları ile görece ve zorunlu göç etkisi ile reel olarak artan iĢçi sayısının mevsimlik iĢe giden 

iĢçilerin yaĢamlarını ekonomik ve sosyal olarak daha da zorlaĢtırması tüm pazarlık güçlerini kaybetmeleri ve ücretleri üzerinde hiç 

söz haklarının kalmaması bu olgunun sınıfsal sonuçlarından sadece bir kaçıdır. Sigortaları üretici tarafından yapılmayan iĢçilerin, 

kendilerinin bunu yapmaya gücü yetmediğinden sosyo-ekonomik güvenlikten yoksun bir Ģekilde mevsimlik iĢçi olarak yaĢamlarına 

devam etmektedirler. Karadeniz‘de yaĢadıkları mekan kontrolü ile birlikte düĢünüldüğünde hemen hemen tüm Karadeniz Bölgesi‘nde 

mevsimlik Kürt iĢçiler ile devlet kurumları ve Karadeniz halkı arasında sınıfsal çeliĢkilerden ayrılamayacak keskin etnik bir ayrım da 

söz konusudur. Mevsimlik iĢçilik aynı zamanda kadınların sadece kadın olmalarından dolayı daha fazla emek verdikleri ve bu emeğin 

yeniden üretim olarak adlandırılarak görülmediği, yeniden üretim ile üretim kavramlarının birbirinin içine geçmiĢliğini fark ettiren ve 

söz konusu kadınların ―namus‖ kavramı altında bedenlerinin denetim altına alındığı ve emeklerinin karĢılıklarını alamadıkları bir 

emek türüdür.  

  

Sözleri ellerinden alınan, haksızlaĢtırılan Kürt iĢçiler, sembolik olarak ―evsizleĢtirilmiĢlerdir‖. 1990‘larda gerçek anlamda 

evleri ellerinden alınan Kürtler, yaĢamlarını devam ettirebilmek için her yıl göç yoluna dökülmüĢ ve tecrit edilerek bir kez daha 

evsizleĢtirilmiĢlerdir. Kürtçe‘de evle ilgili bu kadar çok deyiĢ olması bu nedenle çok da ĢaĢırtıcı değildir.
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                                 Kırsal DönüĢümün Kayıp Sonucu Olarak Mevsimlik Tarım ĠĢçisi Kadınlar  

 

Sidar Çınar  

 

Türkiye‘de Ġkinci Dünya SavaĢı‘nı izleyen yıllarda kırsal alanda hem bir çözülme hem de yeni bir yapılanmanın iç içe 

gerçekleĢtiği hızlı bir kapitalist dönüĢüm yaĢamıĢtır. DönüĢüm tarımda makineleĢme, tarımsal üretim yapılmayan alanların hızla 

tarıma açılması gibi kapitalist sistemin kurulmasına dair güçlü iĢaretler ile baĢlamıĢtır. Kırsal alanda kapitalist yayılma köylerin, 

Ģehirlere, kasabalara uzaklıklarına, köyleri bu merkezlere bağlayan yolların durumuna, haberleĢme araçlarını kullanma kapasitelerine 

bağlı olarak dalga dalga kente yakın köylerden dağ köylerine doğru yayılmıĢtır. DönüĢüm sonlandığında ise yine pek çok ülkede 

olduğu gibi oldukça tanıdık bir sonuç olarak, ortakçılar, yarıcılar için kırsal alanda geçinme yöntemleri ortadan kalkmıĢtır.  Küçük 

meta üreticileri ise kapitalist sisteme uyum sağlamaları oranında varlıklarını sürdürmüĢlerdir. Tarımsal üretimin verimliliği eski 

usullerle yapılan tarımla karĢılaĢtırıldığında çok yüksek oranda artmıĢ, tarımsal iĢletmelerin iĢgücü talebinin niteliği farklılaĢmıĢ, 

pazar için üretim baĢka bir deyiĢle ürünün artık meta olduğu bir üretim biçimine geçilmiĢtir.  

 

Bu genel belirleyenler üzerinden çalıĢmanın birinci bölümünde tarımda modernleĢme sürecinin özellikle iki sorucu üzerinde 

durulacaktır. Birincisi cinsiyete dayalı iĢbölümü üzerindeki etkilerine varmak için öncelikle bu sürecin aileyi nasıl yeniden 

yapılandırdığından kısaca bahsedilecektir. Daha önce geniĢ aile yapılarının egemen olduğu ve aile emeğiyle yine aileye ait toprağın 

iĢlendiği üretim iliĢkilerinden tarımda mekanizasyon ile birlikte bir üretim birimi olarak iĢlev gören ailedeki yapısal dönüĢümler ele 

alınacaktır. Türkiye‘de kırsal dönüĢüm toprak yoğunlaĢmasından daha çok küçük tarımsal iĢletmelerde üretimin yeniden örgütlenmesi 

ile uyumlu olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu süreç bir taraftan küçük tarımsal iĢletmeleri ve aile emeğine dayalı üretim iliĢkilerini yeniden 

yaratırken diğer taraftan sürekli iĢgücüne duyulan ihtiyacı azaltarak topraksız ve az topraklı köylülerin topraklarından 

geçinememelerine veya kovulmalarına neden olmuĢtur.  

 

Bu bölümde değinilecek ikinci sonuç ise değiĢen iĢgücü talebidir. Tarımda mekanizasyon sürekli iĢgücüne olan ihtiyacı 

azaltırken mevsimlik tarım iĢçisine duyulan ihtiyacı artırmıĢtır. Neredeyse bütün üretim süreçleri makineleĢirken hasat gibi kısa 

dönemli üretim aĢamalarında yoğun iĢgücüne ihtiyaç duyulmuĢtur.  Ancak tarımda bu tür kısa süreli iĢlerin var olabilmesi 

makineleĢme ya da ürün özelliğinin yanında bir de bu iĢlerde çalıĢmak isteyecek emeğin miktarına bağlıdır. Dolayısıyla tarımda 

mevsimlik göçün tek nedeni iĢverenlerin bu yönde bir talep oluĢturması değildir. Aynı zamanda geçici olarak göç etmeye, kısa süreli 

iĢlerde çalıĢmaya istekli bir kesimin de bulunması gerekir. Tarımda kapitalist üretim biçiminin hakimiyetini ilan ettiği 1950lerden 

sonra her tarımsal bölgeye göre farklılaĢan kesimlerin mevsimlik tarım iĢçisi olarak iĢgücü piyasasında yer aldıkları söylenebilir. 

Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin topraksız ve az topraklı kesimleri diğer bölgelere göre daha fazla içermesi nedeniyle 

neredeyse kitlesel bir Ģekilde mevsimlik tarım iĢçisi göçü verdiği söylenebilir. Güneydoğu Anadolu‘dan çıkan mevsimlik tarım 

iĢçilerinin tarımda çalıĢma amaçlı mevsimlik iĢgücü göçü veren diğer yerlere göre ezici bir çoğunluğu oluĢturdukları araĢtırma 

bulgularına da yansımıĢtır ( Geçgin, 2009;  Özbekmezci ve Sahil, 2004; Yıldırak vd., 2003). 
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Üretimin yapısında ve üretim iliĢkilerindeki dönüĢüm kırsal alandaki kadınların yaĢamlarında köklü bir değiĢim anlamına 

gelmiĢtir. Ancak kırsal dönüĢümün doğrudan kadınlar üzerindeki etkisi ile ilgili fikir yürütmek için çok az ipucu vardır. Tarımda 

mekanizasyonun kadınların iĢ yüklerini hafiflettiği ifade edilse de bu durum onların aile içindeki ikincil konumlarını ortadan 

kaldırmamıĢtır çünkü makine mülkiyeti ve kullanımı daima ailenin erkek üyelerinin kontrolünde olmuĢtur. Bunun bir sonucu olarak 

kadınların üretim iliĢkileri içinde yeniden konumlanmaları aileden erkeklerin durdukları yer üzerinden ĢekillenmiĢtir. Yani ailedeki 

erkeklerin makine alma ve kullanma konularında gösterdikleri performans kadınların konumlarını doğrudan belirlemiĢtir. Bu durumda 

değiĢen teknolojiye uyum sağlayabilen tarımsal iĢletmelerde kadınlar eskiden olduğu gibi ücretsiz aile iĢçisi olarak üretime katılmaya 

devam etmiĢlerdir. Ancak tarımda kullanılan modern üretim yöntemleri kadınların ücretsiz aile iĢçisi olarak üretime katılma biçimini 

ve düzeylerini değiĢmiĢtir. Diğer yandan teknolojik değiĢime uyum sağlayamayan az topraklı veya topraksız aileler için varlıklarını 

sürdürmenin en önemli yollarından birisi tarımda ücretli iĢçi olarak çalıĢmaktır. Dolayısıyla bu ailelere dahil olan kadınlar için 

ücretsiz aile iĢçiliğinden tarım iĢçiliğine doğru bir hareketlilik gerçekleĢmiĢtir.  

 

Kırsal dönüĢüm sürecinin kadınlar üzerindeki etkilerine dair çok az ipucu varken mevsimlik tarım iĢçisi kadınlardan nadiren 

söz edilir. Dolayısıyla kırsal dönüĢümün üzerinde neredeyse hiç durulmayan ―kayıp‖ sonucudurlar.  Bu nedenle çalıĢmanın ikinci 

bölümünde kırsal dönüĢümün yeniden yarattığı kadın emeği üzerindeki erkek kontrolünün bir parçası olarak mevsimlik tarım iĢçisi 

kadınların emekleri üzerindeki erkek kontrolü ele alınacaktır. Öncelikle doğanın onlara ―hediye ettiği‖ kadın emeğini erkek aile 

bireylerinin bazı denetleme yöntemlerine değinilecektir. Sonrasında üretim iliĢkilerini oluĢturan diğer aktörler olan iĢveren ve aracı 

erkeklerin de bu kadınların emek gücünü tanımlama ve kadın emeği üzerinde hakimiyet sağlama yöntemlerine değinilecektir. Bir 

iĢçinin emeği üzerinde hakimiyet kurma yöntemlerinin tartıĢıldığı bu bölümde benzer kırsal dönüĢümleri geçiren diğer ülkelerde 

tarımda çalıĢan iĢgücünün kapitalist üretim yapısındaki ―özgür ücretli iĢçi‖ kavramından farklılıklarını ortaya koyan bağımlı iĢgücü 

teorilerine baĢvurulacaktır. 

 

Bu bölümde bahsedilen konular 2011 Temmuz‘da Malatya‘da kayısı hasadında çalıĢan, ġanlıurfa, Adıyaman ve 

Diyarbakır‘dan gelen iĢçilerle yapılan görüĢmelere dayanmaktadır. Kadınlarla görüĢmeler belirli bir soru formundan okunarak soru 

cevap Ģeklinde olmamıĢ, kadınlarla günlük konuĢmalar halinde yürütülmüĢtür. Kadın iĢçilerden baĢka çalıĢamayacak kadar küçük 

yaĢtaki kız çocukları ile aynı yöntemle görüĢülmüĢtür. Ayrıca kadınların içinde bulunduğu iĢçi gruplarının elçileri ve çalıĢtıkları 

iĢverenlerle derinlemesine mülakatlar gerçekleĢtirilmiĢtir.  2012 Temmuz‘da görüĢmelere devam edilmesi planlanmaktadır. Yine 

kadın iĢçiler, kız çocukları, elçi ve iĢverenler ile derinlemesine mülakat ve katılımlı gözlem yöntemleri ile görüĢmeler sürdürülecektir. 
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Kapitalizm Kıskacında Doğayı DönüĢtüren Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Pratiklerinin KarĢılaĢtırılması 

Esra Sert Akifoglou 

 Ġnsanlık tarihinin doğayla sorunlu iliĢkisi; çoğu yazarın da belirlediği gibi mekanistik ve antiekolojik dünya görüĢünün ortaya 

çıktığı 15.- 16. yy.‘ın bilimsel rönesansından da önce baĢlamıĢ (Madge; 1997) ve 18.yy‘ dan 20.yy. ortalarına kadar giden endüstri 

devrimiyle birlikte artan nüfus, dönüĢen toplum ve kentlerle daha problemli bir hal almıĢtır. 1960‘lardan itibaren ise; elindeki 

teknoloji ve gücü kullanarak tahakküm mantığıyla bugüne kadar gelen sistem; sürdürülemeyen bir arazi kullanımı geliĢtirmiĢtir. Bu 

arazi kullanımının sonuçları ise iklim dengesinin bozulmasında(aĢırı kuraklıklar, seller, tsunamiler vb.), kentsel ısı adası etkisinde, 

biyoçeĢitliliğin kaybında, hidrolojik döngüdeki değiĢimde, bölgesel iklim değiĢiminde, yaĢamsal önemi olan ekosistem servislerinin 

gerilemesinde ve biyoçeĢitliliğin yok olmasında (Seabrook ve ark., 2011) görülmektedir. 1970‘lerdeki enerji krizinde kaynakların 

tükeneceği ve yaĢanacaklar konusundaki endiĢeden çok genel olarak enerjinin bedeli ve bu bedelin belirlediği politikalar kaygı sebebi 

olmuĢtur. Bu nedenle yapılarda uygulanacak her tür enerji tasarrufu maddi kazanç sağlayacağı için devlet tarafından desteklenirken 

(Burbery,1991) yapı yapma eyleminin bizzat kendisinin peyzajda bir iz, damga ve etki anlamına geldiğinin, geçirimsiz yüzey artıĢına 

sebep olduğunun çoğunlukla göz ardı edildiğini ve bunun yanında peyzaj pratikleri açısından baktığımızda ise pek az yönetimsel 

destek ve üretimin mevcut olduğunu görmekteyiz. ĠĢte bu durum kapitalizm kıskacındaki doğanın yüzleĢmek zorunda bırakıldığı bir 

ikiliktir ve tesadüf değildir. Bu çalıĢmada amaç kapitalist sistem koĢullarında doğanın dönüĢtürülmesinde baĢat rol oynayan mimarlık 

pratiği ve peyzaj mimarlığı pratiğinin ‗ekolojik, enerji etkin, sürdürülebilirlik‘ söylemleri üzerinden bir karĢılaĢtırmasını yaparak, bu 

iki alandaki söylemlerin çeliĢki ve farklılıklarının hakim ekonomik sistem üzerinden bir okumasını yaparak ortaya koymaktır.  

 

 Bugün doğada; biyoçeĢitliliğin, flora ve faunanın yaĢamsal öneme sahip kaynaklar olarak değil, ancak sermayenin rezervleri 

olarak değerli olduğu (Escobar;1995) ve bu kaynakların gerçek sahiplerinin ve bölgede yaĢayanlarının doğal sermayenin 

hizmetkarları olarak görüldüğü ‗sürdürülebilirlik‘ anlayıĢıyla hareket eden bir sistemin içindeyiz. Sistemin yarattığı dengesizlik, alt 

üst oluĢ ve canlılığı tehtid eden senaryoyu tersine çevirmeye çalıĢan pratiklerin çabaları genellikle bütünlüklü olmaktan uzak- 

parçacıldır ve çözümler daha çok yapılar üzerinden öneriler(eko-yapılar,enerji etkin binalar vb.) olarak ele alınmaktadır. Bu çabalara 

önemli bir örnek ise yapılar özelinde bir dizi ölçüm ve puanlama yoluyla hesaplanan yeĢil bina değerlendirme sistemlerinin 

1990‘larda (LEED,BREAM vb.) uygulamaya konulmasında görülmektedir. Bu değerlendirme sistemlerinde arazi ve tasarımı ile ilgili 

bileĢenlere odaklanılmamaktadır. Belli ‗eko‘ yapı malzemelerinin tasarımda kullanılması yoluyla gereken puanların toplandığı bu 

değerlendirme sistemiyle meydana gelen yüksek teknolojili yapılara bir benzetme yapmak gerekirse, daha az yiyecek tüketmesi 

gereken kilo problemi yaĢayan sağlıksız bir insana diyet bisküviden sonsuz sayıda tüketebileceğini dayatan düĢünce sistemiyle aynı 

düzlemdedir. Bütüncül düĢünce, doğayı anlama, değiĢtirme dürtüsünden uzak söz konusu eko-sürdürülebilir yapılar o kadar 

maliyetlidir ki ancak dev Ģirketlerin tekil binalarında prestij imgesi olarak hayat bulmaktadır! Böyle bir sürdürülebilirlik anlayıĢı 

bugün doğa, doğal kaynaklar, ekosistemler, habitat devamlılığı ve bütün insanlık açısından endiĢe vericidir. 
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 Bu sürdürülebilirlik uygulamaları, ekolojik krizle yüzleĢmek isteyen fakat radikal olarak farklı yaĢam biçimlerini 

benimsemek istemeyenler (Beufoy;1993) ile mevcut sistem ve alıĢkanlıkları değiĢtirmeden, küçük ve gerçeklikten uzak sözde 

müdahalelere sahne olan pratiklerin görünen yüzüdür ve kapitalizm koĢullarında tesadüf değildir. 
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Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların BakıĢıyla Betimlenmesi 

Sevgi Canpolat 

Kapitalizmi bekleyen en büyük krizlerinden birinin, ürettiği yeni insan tipinin içine düĢtüğü çıkmaz ve buhrandan beslenen 

kriz olacağını varsaymak mümkündür. Öyle ki günümüz toplumlarında ve bilhassa metropol kentlerde yaĢayan insanların büyük bir  

kısmı gündelik hayatlarına yansıyan sosyal, ekonomik ve baĢka nedenlerden sorunlar yaĢamakta ve bunların bir kısmı vakayi 

adliyeden cereyan eden olaylara yol açmaktadır. 

Kapitalizmin ürettiği yeni insan tipinin metropol kentteki yaĢam örüntüleri ve ortaya çıkan problemlerden kaynaklı olarak 

yaĢadıkları sonuçları gündelik iliĢkiler çerçevesi üzerinden ele almak, kapitalizmin bir sistem olarak analizinde de ön açıcı olacaktır. 

Ġnsan hayatını kolaylaĢtırmak üzerinden baĢlayan teknolojik ilerlemenin kapitalizm tarafından toplumlar üzerinde yaygın bir 

denetim mekanizması oluĢturması bugün için tartıĢılması elzem konulardan biridir. Teknolojiyi kendisi için bir tahakküm silahı olarak 

kullanan ve bunun üzerinden kendi hegemonyasını daim kılmayı amaçlayan kapitalist üretim anlayıĢı, ürettiği yeni insan tipinin 

trajedisinin de baĢlıca müsebbibidir. Doğadan kopan, kentin beton duvarlarla tahkim edilmiĢ alanlarında yaĢamak zorunda bırakılan, 

teknolojik geliĢmelerin esiri haline getirilen, yalnızlaĢmıĢ ve metalaĢmıĢ kitlelerin travmatik sorunlarının çözümü için devreye 

sokulan psikologluk mesleği bu anlatımda ön plana çıkmaktadır. 

Bu sunumda kentsel hayatın ürettiği insan tipinin açmazları ve gerilimleri, bunlara karĢı ―iyileĢtirme mekanizması‖ olarak 

sunulan psikologlar ile gerçekleĢtirilmiĢ derinlemesine görüĢmelerin sonuçları üzerinden tartıĢılacaktır. Bir meslek ve üretim olarak 

insan psikolojisinin analiz edilmesi, metropol yaĢamının ortaya çıkardığı yeni sorunlarla boğuĢmak zorunda kalan insanın haleti 

ruhiyesi ve nihai olarak da metropol kentinde psikolog olmanın kendisi, tartıĢmanın ana baĢlıklarını meydana getirmektedir.  

Ġstanbul‘da yapılmıĢ olan bu saha çalıĢması ile bir yandan emek süreci olarak psikolojinin ne anlama geldiği ve öte yandan 

da kentsel yaĢam içerisinde kapitalizm tarafından nesneleĢtirilen bireyin yaĢadığı duygusal süreçler, kopuĢlar, parçalanmalar, bunların 

sonuçları gibi çeĢitli örüntüler üzerinden tartıĢılmaya çalıĢılacaktır. 

Ġstanbul‘u bir metropol olarak görmenin yanında psikologun hizmet üretme açısından mekana göre farklılıkları ve bu 

hizmetin ―danıĢan‖ profilleriyle birlikte değerlendirerek kentin ―ruhuna‖ dair analizlere yer verilecektir. Ayrıca bu mesleği üretenlerin 

deformasyonun engellemek ve emeğin yeniden üretilmesinde,  ürettikleri hizmete nasıl ihtiyaç duyduklarını ve çözüm ürettiklerine 

dair bilgiler de sunulacaktır. 
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Trakya‟ya Yığılan Ġstanbul 

                                                                             Çiğdem Yel 

'KüreselleĢme-yerelleĢme' kavramı günümüzde kapitalizmin beslendiği en önemli dayanaklardan biridir. Bu bağlamda yerel 

yönetimlerin yetkisini arttırarak bölgesel kalkınmanın, demokrasinin sağlanması için elveriĢli koĢulların yaratılacağı; 'her Ģeyin daha 

güzel olacağı' savını içermektedir. Ancak bunun nasıl olacağına dair, 'kalkınma', 'demokrasi' derken kim olacağına dair -kaldı ki 

kalkınma teorilerindeki 'kalkınma usulü' çeĢitli çevrelerce tartıĢılagelmektedir- kısımlar yanıtsız kalmaktadır. 

 

Küresel ölçekte uyum sağlayıcı birtakım anlaĢmalar sonucunda rekabetçiliği arttırıcı yöntemler teĢvik edilmeye baĢlanmıĢtır, 

ki bunlardan bazıları sözleĢmeli çiftçilik, büyük çiftlikler, bölgesel kalkınma ajansları, agro-turizmdir denebilir. 

 

Trakya'nın bu süreci nasıl yaĢadığına bakıldığındaysa Ġstanbul-Trakya arasında merkez-çevre iliĢkisinden bahsedilebilir. 

Ġstanbul'daki yoğunluğun çevre yerlere -Kocaeli, Düzce gibi yerler de olmak üzere- dağıtılma sürecidir. Ayrıca süreç buralarda 

birtakım sanayi sektörü yaratılarak demografik temelli geliĢen yoğunluğun buralara aktarılmasını kapsar. 

 

               i. SanayileĢmenin Trakya'ya sonuçlarından biri verimli tarım alanlarının her geçen gün daralmasıdır. Tarım 

alanlarının satılması ile birlikte üreticilikten fabrika iĢçiliğine dönüĢen bir değiĢim yaratmaktadır.  

              ii. Sanayi atıklarının denize, nehirlere bırakılmasıyla bölgede görülen ölümcül hastalıkların oranı artmıĢtır. 

               iii. Ġstanbul'un içme suyu sıkıntısını gidermek için baĢta Ġğneada Longoz Ormanları olmak üzere akarsular, 

barajlardaki suyun Ġstanbul'a taĢınması söz konusu olmuĢtur. Bu durum gerek içme suyu, tarımsal üretim vb. amaçlarla kullanılan 

suyun tüketilmesi anlamına gelmekte gerekse doğanın ekolojik dengesinin bozularak bölgedeki endemik bitki çeĢitliliğinin zarar 

görmesi anlamına gelmektedir. 

              iv. Tabii Sinop, Mersin dıĢında Kırklareli Ġğneada'ya kurulması planlanan nükleer santrali unutmamak gerekir. 

 

Bunların zeminini ise özellikle 2000‘li yıllarda ağırlık kazanmak üzere, DTÖ, AB, IMF, Dünya Bankası, vb. uluslar arası 

kuruluĢlarca imzalanan sözleĢmeler; alınan fonlar, gümrük anlaĢması vb. oluĢturmaktadır. Trakya özelinde ise temel aktörler Trakya 

Kalkınma Ajansı, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, bu kuruluĢlarca iliĢkili çeĢitli özel sektör firmalarıdır. Üstelik bunlar bölge halkı 

yararına yapılacak ĢeylermiĢ gibi sunulmaktadır. Oysa küçük üreticilere ait tarım alanları daha büyük sermaye geliri getirmesi, 

‗rekabet etmeye elveriĢli‘ olabilmesi adına büyük çiftliklere, sanayi, ticaret veya büyük imar firmalarına satılmaktadır. Yine 

HES‘lerin varlığından yararlanacak burada kullanılacak malzemeleri üreten firmalar, hissedarlar olmaktadır. 

Kapitalizmin doğa üzerindeki tahribatının, insan varlığının hiçe sayılmasının ana çizgilerini oluĢturan bu genel sorunları daha 

da büyüten belki de bu gibi anlaĢmalarla söz konusu sorunların artarak devam edeceğinin garantisinin verilmesidir.  

Trakya Kalkınma Ajansı, ĠBB‘nin Trakya ile ilgili yer aldığı projeler, Trakya Projesi, 8.ve 9.BeĢ Yıllık Kalkınma Planları, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın yaptığı planlamalardan hareketle sözkonusu baĢlıklara dair analiz yapılmaya çalıĢılacaktır.  
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Turizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının Yaratımı 

 
Arzu Erdinç ve Pervin ġenol 

 
Son yıllarda dünyada yaĢanan hızlı değiĢim, teknolojik olanakların elverdiği ölçüde gerçekleĢmektedir. Toplumsal olayların 

yaĢandığı ve toplumu kuran iliĢkiler örüntüsüyle anlamlandırılan mekanlarda, bu süreçte değiĢim geçirmektedir. GeçmiĢten günümüze 

toplumsal ve zamansal kategorilerden geçen mekan, o dönemin sosyal, politik, siyasal, ekonomik ve kültürel yapıların etkisi altında 

bulunmakta ve günümüzde de bu etki ekonomik gücü elinde bulunduran sermaye sahipleri tarafından sürdürülmektedir. Böylece 

mekan tüketim aracı olarak görülmekte ve tüketimde karlılığı artıran mekanların düzenlenmesini sağlamaktadır.  

 

Tüketim yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir süreçtir. Tüketim bire bir toplumla iliĢkilidir. Bir 

baĢka deyiĢle, sanayi devrimi sonrasındaki teknolojik geliĢmeler, üretim iliĢkilerindeki dönüĢümler ve kentleĢme süreçleri tüketim 

toplumunun Ģekillenmesine ivme kazandırmıĢtır. Tüketim toplumunun temel özelliklerinden biri, doğada var olan her Ģeyin 

metalaĢması ve tüketime konu olmasıdır. 

 

Modernliğin temel parametreleri arasında sayılan kapitalizmin mekansal etkileri, sadece mekanı değiĢtirme yönünde değil; 

mekan algısını, insanın doğayla kurduğu iliĢkileri ve insanların kendilerini algılayıĢ biçimlerini de kökten değiĢtirmektedir. Ġnsan-

doğa arasında kurulan iliĢkinin değiĢimi küreselleĢme sürecinin de etkisiyle yerel değerlerin ve özelliklerin küresel ölçekte 

pazarlanması ve tüketilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. En yaygın görüldüğü yerlerde, turizm faaliyetlerinin yoğunlaĢtığı turizm 

yatırım alanları veya turizm kentleridir. Bu bağlamda turizmin / modernliğin etkisiyle birlikte mekan, küreselleĢme ölçeğiyle (doğal 

mekanların tüketim alanlarına dönüĢmesi, üretimin küresel ölçeğe ulaĢması, yerelin küresel ölçekte tüketimi vb.), yerel özelliklerin ve 

farklılıkların yitirilip soyut bir sistem haline dönüĢmektedir. Bunun yanında fordist üretim iliĢkilerinden post-fordist üretim iliĢkilerine 

geçiĢle birlikte turizm faaliyetlerinin kazandığı önem, bu süreci daha da hızlandırmıĢtır. Bu süreçte toplum, birey ve mekan 

kavramlarının değiĢen gündelik yaĢam açısından sorgulanmasında; birey, tüketen bir araç haline gelirken; gündelik yaĢamın içinde 

geçtiği mekanları (özellikle tüketim mekanları) ise, tüketilen araç haline getirmektedir.   

 

Diğer taraftan bir yaĢam biçimini ve insanın etik anlayıĢını gösteren ekosentrik (çevre merkezli) ve antroposentrik (insan 

merkezli) yaklaĢımlar, insanın doğada nasıl var olacağına dair farklı yaklaĢımları sorgulama alanına taĢımaktadır. Doğal kaynakların 

sınırlılığına karĢın insan taleplerinin sınırsızca hızla artması arasındaki ikilem, doğanın nasıl kullanılacağına iliĢkin yaklaĢımları 

tartıĢma gündemine getirmektedir. Bu ikilem, doğal mekanların nasıl kullanıldığı, hangi amaçlarla, ne tür mekanlara dönüĢtürüldüğü, 

bu dönüĢüm sürecinde kapitalist geliĢme baskısı altında kalan doğanın bu süreçten nasıl etkilendiği, nasıl dönüĢtüğü ve yeniden 

yapılandırıldığı ele alınması gereken konulardır. Mekanların sahip oldukları doğal değerler / var oluĢlar / özellikler, mekanları 

tüketime dayalı olarak yeniden kurgulatmakta ve tüketim alanları haline getirmektedir.  Bugün gelinen noktada, doğal nitelikli her 

alan tüketim nesnesi haline ve tüketilir mekanlar haline dönüĢmekte ve tasarlanmaktadır. Bu doğal alanların / mekanların yeniden 

dönüĢmesi, turizm faaliyetlerini ortaya çıkarmaktadır. 
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Bu çalıĢmanın temel çıkıĢ noktası olarak, turizm faaliyetlerinin doğaya / doğal alanlara yönelik müdahaleleri ve turizm 

amaçlı yatırımların oluĢturduğu mekanların doğa / mekan üzerindeki ve toplumsal yapı üzerindeki etkisi incelenecektir. Bunun 

yanında Türkiye‘nin içinde bulunduğu pratikten yola çıkarak, turizm faaliyetleriyle doğal alanlara yönelik müdahalelerin yasal 

çerçevelerde irdelenerek nasıl bir çevre yaratıldığı ve doğa-insan arasındaki iliĢkinin nasıl tanımlandığı tartıĢılacaktır. 
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Üretim ĠliĢkileri ve Sağlık 

Deniz Akgün 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra, endüstrileĢmiĢ kapitalist toplumlar baĢta olmak üzere tüm dünyada, iĢletmelerde 

üretkenliğin öneminin artması, çalıĢma hızının artıĢı, vardiyalı ve gece çalıĢması, tipik olmayan, düzensiz çalıĢma, artan oranda 

çalıĢma gibi değiĢimler yaĢanmaktadır. Bu değiĢimle sağlık ile iliĢkisinin incelenmesi noktasında iĢ stresi ya da daha kapsamlı adıyla 

psikososyal etmenler giderek önem kazanmaktadır (1). ÇalıĢma geriliminin psikolojik yönüyle sosyolojide kullanılan ―yabancılaĢma‖ 

kavramının birlikte ele alındığı bir model geliĢtiren Karasek'in (1979) ĠĢ Talep Kontrol Modeli'ne göre iĢçilerden yüksek taleplerde 

bulunulmasına rağmen iĢçilerin iĢ üzerindeki kontrolleri düĢükse, iĢçiler iĢ gerilimine maruz kalmaktadırlar. Yapılan araĢtırmalar 

sonucunda, iĢ geriliminin yorgunluk, depresyon, düĢük iĢ memnuniyeti ve kardiyo vasküler hastalıkların da içinde olduğu stres  

bağlantılı hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıĢtır (2).  

 

Üretim iliĢkileri açısından önem taĢıyan psikososyal etmenlerden bir tanesini de yabancılaĢma sorunu oluĢturmaktadır. 

YabancılaĢma sorunu Marx tarafından kiĢilerin kendi emek ürünü ile iliĢkisi, üretim eylemi içindeki etkinliği ve dirimsel, özsel varlığı 

açılarından incelenmiĢtir. Marx'a göre emeğin yabancılaĢması, emeğin iĢçinin dıĢında olması, yani onun özüne iliĢkin olmaması, 

iĢçinin, emeğinde, kendini olurlamayıp yadsıması, mutlu değil mutsuz duyması, özgür bir fizik ve entelektüel etkinlik göstermeyip 

bedenine ve tenine eziyet etmesi Ģeklinde betimlenmiĢtir. Buna göre yabancılaĢmıĢ insan (iĢçi) artık kendini ancak yemek, içmek ve 

çoğalmak gibi hayvanal iĢlevlerinde, bir de olsa olsa konutta, süste, vb. özgürce etkin duyabilmektedir (3). 

 

ÇalıĢmada sağlığı belirleyen fiziksel, ruhsal ve sosyal etmenler açısından yabancılaĢma sorununun irdelenmesi 

amaçlanmaktadır. Emil Durkheim modern sanayi toplumunda birey ve topluluğun doyurucu bir iĢlevde bulunamadığını 

belirtmektedir. Modern sanayi toplumunda birey ve topluluk anomi durumu içinde bir baĢka deyiĢle anlamlı ve düzenli bir toplumsal 

yaĢamdan yoksun olarak yaĢamakta, birey gittikçe huzursuz bir devinim içinde, plansız bir öz geliĢmeyle, hiçbir değer ölçütü 

tanımayan bir yaĢama amacı güderek ve mutluluğu hiçbir zaman bugünkü baĢarıda değil hep gelecekte bularak yaĢamaktadır (4). 

 

Ruhsal açıdan da yabancılaĢma durumunun önemli sonuçlara yol açabileceği belirtilmektedir. Erich Froom'a göre çağdaĢ iĢ 

yaĢamında herkes iĢin tamamını değil de yalnız bir kesimini yaptığından ve her Ģeyin boyutları ile insanların örgütlenmesi bir bütün 

olarak kavranamayacak ölçüde büyük olduğundan, hiçbir Ģey bütünlüğü içinde kavranamaz. Froom'a göre yabancılaĢmıĢ insan 

sağlıklı olamaz. YabancılaĢmıĢ kiĢiliğin en belirgin özelliği gerçeklik duygusunun yok olmasıdır. Kendisini, kendisi ve bir baĢkası 

tarafından kullanılan bir nesne, bir yatırım aracı olarak algıladığından yabancılaĢmıĢ bireylerde benlik duygusu eksiktir. Bu benlik 

eksikliği, derin bir huzursuzluk yaratır. Bu anlamda nevrozlu kiĢi yabancılaĢmıĢ kiĢidir. YabancılaĢmanın bir baĢka sonucu da 

suçluluk duygusunun yaygınlığıdır (5).  
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Fiziksel yönleriyle üretim iliĢkilerinin sağlıkla iliĢkisinin incelenmesi açısından önem taĢıyan önemli bir yaklaĢımı ise Hans 

Seyle tarafından geliĢtirilen genel adaptasyon kuramı oluĢturmaktadır. 19. Yüzyıl'ın baĢlarında Selye fiziksel, kimyasal, psikolojik 

etmenlerin özgül olmayan bir reaksiyona (stress) neden olduğunu ileri sürdü ve bu özgül olmayan stres yanıtını ―genel adaptasyon 

sendromu‖ olarak isimlendirdi. Tanıma göre  gerilim oluĢturan etkene karĢı (stressor) beden fizyolojik bir direnç göstermektedir. Bu 

süreç baĢlangıçta fizyolojik düzeyde bir adaptasyon durumudur. Ancak etkenin süreğenleĢmesi sonucunda gösterilen direnç 

zayıflamakta ve tükenme baĢlamaktadır. Bu aĢama özgül olmayan hastalıklarla sonuçlanabilmektedir (1). 

YabancılaĢma sorununun fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan sağlığı etkilemesinin yanı sıra tıp kültürü ve sağlık hizmeti 

üzerinden de dolaylı olarak sağlığı etkilemesi söz konusu olabilmektedir. Kapitalist pazar ekonomisinin çok uluslu ilaç firmasından, 

bilimciye, araĢtırmacıya, sigorta Ģirketinden doktora ve hatta hizmeti talep eden hastaya kadar sağlık hizmetinin tüm ‗insan 

özne‘lerini, nesneleĢtirdiği belirtilmektedir (6). Buna göre sağlık hizmetinin herbir öznesinin sürecin bütünlüğünden ayrımlaĢması 

nedeniyle, yabancılaĢmanın sağlıkla iliĢkisinin bilimsel temelde ele alınması da güçleĢmektedir. 
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Ġlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir Ġlerleme Ġmkânı mı, Yeni Rant Biçimleri mi? 

N. Bülay Doğan 

Kongrenizin ―teknoloji-ilerleme-ideoloji‖ alt baĢlığında incelemeyi uygun gördüğüm ―Ġlaç sektöründe fikri mülkiyet: Bir 

ilerleme imkanı mı, yeni rant biçimleri mi?‖ baĢlıklı çalıĢmam, kapitalizmin kıskancında teknolojinin ve toplumun durumunu çok 

yakından ilgilendiren bir konuya dairdir. Bu çalıĢma, ilaç sektörü temel alınarak, teorik düzlemde fikri mülkiyetin incelenmesi, 

günümüzde fikri mülkiyetin küresel ekonomi politik içinde nasıl bir yer iĢgal ettiği ve farklı ülkelerin bu fikri mülkiyet haklarının 

korunması rejimi karĢısında takındıkları ilaç politikaları üzerinden anlatılacaktır. 

 

Fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu korumanın sağladığı inanılmaz rantlar ―neoliberal küreselleĢme‖nin temel 

unsurlarından biri haline gelmiĢtir. ÇeĢitli uluslar arası çoklu ve ikili anlaĢmalar yoluyla, bu koruma birçok ülkeye kabul ettirilmiĢ ve 

bu sayede önemli rant kaynakları oluĢturulmuĢtur. Ülkelerin özellikle halk sağlığı olmak üzere birçok konuda kendi zararlarına olan 

bu anlaĢmaları kabul etmelerinin en önemli sebebi, Amerika BirleĢik Devletleri örneğinde görülebileceği gibi, çok uluslu ilaç 

firmaları ile ilgili devletlerin çıkarlarının kesiĢtiği durumlarda bu devletler tarafından yapılan ekonomik baskılardır. Dünya Ticaret 

Örgütü‘ne bağlı ―uyuĢmazlıkların çözüm mekanizmaları,‖ baskıların görünür ve yasal yönünü oluĢtururken, aysbergin altında 

görünmeyen büyük bir kısım olduğunu unutmamak gerekir. Tüm bu baskı mekanizmalarını ve bunların ülkelerin ilaç politikaları 

üzerinde yarattıkları baskıları anlayabilmek için öncelikle ilaç sektöründeki fikri mülkiyet haklarının nasıl bir ortamda, ne sebeplerle 

ve hangi yollarla meĢrulaĢtırıldığını incelemek gerekir.  

 

Bir diğer yandan, bu meĢrulaĢtırma süreci sonucunda oluĢan ilaç kartellerinin, karlılık uğruna ne gibi stratejiler 

uyguladıklarını ve bu stratejilerin kamu sağlığına zararlı nasıl sonuçlar doğurduğunu gözlemlemeliyiz. Tüm bunların ıĢığında 

baktığımızda, savunulanın aksine fikri mülkiyet hakları rejiminin teknoloji ve ilerlemenin baĢ koĢulu olmadığı, aksine bu baskıcı 

rejimin teknolojiyi araçsallaĢtırarak ilerleme miti yarattığı gözlemlenebilir. Öne sürülen bu mit, dönemin bize sunduğu birçok 

―neoliberal doksa‖dan yalnızca bir tanesidir. Bu doksaya dayanılarak öne sürülen ―fikri mülkiyet araĢtırmaya yönelik bir teĢviktir‖ 

tezi, günümüzde çok uluslu Ģirketlerin yaygın bir Ģekilde kullandığı kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyen stratejilerle ciddi bir 

Ģekilde çeliĢmekte, en azından ―ne amaçla ve kim için ilerleme‖ sorusunun doğmasına sebep olmaktadır.  

 

Ġkinci olarak ise, devletlerin ilaç harcamaları bu stratejiler bağlamında durmaksızın artarken, yenilikçi ilaç üretiminin 

temelinde yatan bilginin piyasa koĢullarına uygun hale getirilmesi için ―inĢa edilmiĢ kıtlık,‖ sağlık gibi insan hayatını doğrudan 

etkileyen bir alanda çok büyük sorunlar ve soru iĢaretleri yaratmaktadır. Bilginin yanı sıra sağlığın da piyasa koĢullarında Ģekillenen 

bir meta haline gelmesi kapitalist sürecin zorunlu bir sonucuyken, bu sonuç birçoğumuz için kabul edilemez bir durum haline 

gelmiĢtir. Tüm bu tartıĢmalar üzerinden Ģekillenen ilaç politikaları, hem çok uluslu Ģirketlerin büyük yer kapladığı geliĢmiĢ ilaç 
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sanayilerine sahip Avrupa devletleri ve ABD için, hem de geliĢmiĢ patentli ilaç sanayileri bulunmayan ülkeler için, uluslar arası bir 

pazarlık zemini oluĢturulmasını sağlamıĢtır. Bu nedenle bir ülkenin ilaç politikalarını Ģekillendiren unsurların ne bahsi geçen ülkeyle, 

ne de sadece sağlık politikalarıyla sınırlı olmadığını unutmamak gerekir.  

 

Özet olarak çalıĢmamız, ilaç sektöründeki fikri mülkiyet haklarının ekonomi politiğinin irdelenmesinin yanı sıra, Türkiye 

dâhil olmak üzere farklı ülkelerin ilaç politikalarının incelenmesini kapsamaktadır. Bu sayede görülebileceği üzere, 1980 sonrası 

küresel ekonomik düzende bilginin ve teknolojinin, ekonomik, yasal ve ticari boyutlarından öte önemli siyasal ve toplumsal boyutları 

olduğu aĢikârdır. Ġlaç sektöründe fikri mülkiyet meselesi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve bu nedenle söz sahibi olunması 

gereken bütünlüklü bir konudur ve bu nedenle de, sosyal bilimler üzerinden incelenmesi konu hakkındaki tartıĢmaların 

yaygınlaĢtırılması açısından elzemdir. 
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Biyopolitik ve Sağlık 

Ayhan Bilgin 

Türkiye de sağlık alanı sorunları genel olarak sosyal bilimciler tarafından göz ardı edilerek bu alana hakim olan bilimsel 

söylemler gene bu alandaki ekonomik ve profesyonel aktörlerin bilgi ve söylem monopolünün geçerli olduğu bir çerçevede 

algılandığı söylenebilir. Bu sorunları eleĢtirel yaklaĢımın genellikle halk sağlığı araĢtırmaları ve mesleki örgütlerin müdahale 

cabalarıyla sinirli kalmaktadır. Bu tespitten yola çıkarak sağlık alanına eleĢtirel bakisin sosyal bilimsel temelli teorik ve analitik 

konzept ve metodojilerle incelenmesi ayrı bir önem kazanmaktadır. Sunum da kısa olarak böyle bir çerçeve denemesi tanıtılacak ve 

bir kaç somut örneklemelerle irdelenmesi denenecektir. Bu bağlamda Michel Foucault nun iktidar analizi yöntemi ve teorisi sağlık 

alanına elestirel bir bakisin bilimsel kavram ve araçlarının geliĢtirilmesi açısından çok önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Bu bakıĢ 

acisinin arkasında özellikle modern devletin ve kapitalizmin oluĢumu ve geliĢtirdiği iktidar yapısının disipliner ve regulatif 

mekanizmaları geliĢtirerek nüfus ve bedenlerin iktidarın nesnesi ve temeli haline gelmesi olgusu yatar. Sağlık sorunları ve alanı da 

biyopolitik yada biyo-iktidar kavramıyla tanımlanan bu iktidar iliĢkisinin serpildiği bir sistem olarak kavranabilir. Modern tip ve 

sağlık pratikleri bu iktidar tipiyle hem biyolojik-nüfussa hem de bedensel-organik düzlemde siki bir iliĢkisel bağ geliĢtirir. Sağlık 

alanı çeĢitli aktörleriyle birer iktidarsal mekanlara dönüĢür. YaĢamın ve nüfusun regulasyonu ve bedenlerin disipline edilmesi modern 

iktidarın bilgisel ve teknolojik karakterini ortaya koyar. Kısacası bu teorik yaklaĢımdan yola çıkılarak medikal bilgi ve teknoloji, 

iktidar uygulamaları ve bireylerin kendi öz pratikleriyle olan bağı sağlık politikaları, genetik ve biyoteknoloji gibi örneklerle ele 

alınacaktır. 
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Doğanın MetalaĢtırılmasında Son Uğraklar: YaĢambilimlerinde GenetikleĢtirme ve Biyoteknolojiler 

 

Adile Arslan Avar 

 
Bu bildiride, gen mühendisliğine dayalı biyoteknolojiler ve onlar aracılığı ile doğanın metalaĢması ve bu teknolojileri 

metodolojik açıdan mümkün kılan koĢullardan biri, genetikleĢtirme konu edilecektir. GenetikleĢtirmenin temeli, yaĢam ve sağlığın 

genlerin eylemine indirgenmesidir. YaĢam bilimleri ve tıptaki genetikleĢtirme, positivist ve mekanisist bilim anlayıĢının, teorik 

(bilimsel) ideoloji/söylem haline gelmiĢ bir biçimidir; yaĢam ve sağlık, hemen tamamen ―genler‖e yerleĢtirilmiĢtir. Bu söyleme göre, 

genler yaĢamın temelidir ve canlı varlıklarda olan bütün biyolojik özelliklerin belirleyicisidirler.   

 

―Doğa‖nın biyofiziksel özellikleri değiĢtirilerek sermaye birikimine yönelik üretimi yeni değildir. MetalaĢtırma, özelleĢtirme, 

yabancılaĢtırma, bireyleĢtirme (bağlamından koparma, yalıtma), soyutlama, değer biçme (değiĢim değeri  atfetme), yerinden etme ile 

tanımlanır. Sermaye birikiminin tam anlamıyla gerçekleĢmesi için, bir yandan mevcut kaynakların ―korunması‖ bir yandan da yeni 

―doğa‖nın üretilmesi-imal edilmesi gerekir. Neoliberal kapitalizm ile birlikte, metalaĢtırmanın geniĢlemesi ve derinleĢmesine; 

ekosistemler, ormanlar, su kaynakları, nehirlerden sonra, bu kez genetik modifikasyonlarla, doğanın kapitalizmin gereklerine tabi 

kılınmasına tanık oluyoruz. Gen mühendisliğine dayalı biyoteknolojiler, bir yandan modern bilim ve teknolojinin en son 

eklemelenmesi, bir yandan ―doğal‖ olanın teknolojik olarak yeniden-imal edilmesi, diğer yandan da metalaĢmanın en son biçimlerini 

temsil eder. 

 

Gen teknolojilerine götüren en önemli olay, Watson ve Crick‘in 1953‘te DNA‘yı (Deoxyribonucleic Acid)  keĢfetmesidir. Bu 

keĢfi halen yaĢam bilimlerinde ―merkezi dogma‖ (central dogma) olan tezler takip eder: Kalıtımsal/yaĢamsal özellikler DNA‘da 

―kodlanmıĢtır‖; bir DNA sekansı olarak tanımlanan belirli ―bir‖ ―gen‖, belirli ―bir‖ proteinin üretiminden ―sorumlu‖ dur; DNA bütün 

çok hücreli canlılarda ortaktır ve bir canlıya kendine özgü özelliklerini kazandıran, bu zincirdeki kodların ifade edilmesi ya da 

edilmemesidir. Bugünün genetik mühendisliğinin temeli olan rekombinant DNA (rDNA) ya da gen ekleme (gene splicing) tekniği, 

(1972‘de Mertz, Davis ve Berg geliĢtirmiĢtir) farklı türden organizmalara ait DNA sekanslarının birleĢtirilmesi için kullanılır. Ġstenen 

özellikteki DNA sekansları, tanıma ve kesme enzimleriyle çıkarılıp, baĢka bir canlının DNA‘sına sokulur. Bu, ―gen tabancası‖ ile ya 

da ―gen bombardımanı‖ denen mikroskopik iĢlemlerle yapılır. Böylece yeni bitki ya da hayvanlar, mikro organizmalar, genetik olarak 

yeniden tasarlanır ve üretilir. Gen teknolojileri, bir yanda canlıların, değiĢtirilip kullanılacak gen sekanslarından ibaret görüldüğü, 

diğer yanda, doğanın genetik mühendisliği standartları içinde yeniden çerçevelenip, pazar değerine uygun hale getirildiği pratiklerdir.  

 

Bütün bu karmaĢık tekniklerin temeli, yaĢamı gen ve eylemine, genlere atfedilen düzenleme ve kontrol iĢlevine indirgeyip 

müdahale etmektir. Bir baĢka ifadeyle, yaĢam bilimleri ve biyoteknolojilerde, ve onlar aracılığı ile, doğaya böylesi teknolojik 

müdahaleyi mümkün kılan koĢullardan belki en önemlisi, yaĢamın ve biyolojik varlığın, hastalığın ve sağlığın genetikleĢtirilmesidir. 

Oysa, yeni bulgular, ―gen‖ ve ―ifadesi‖ arasında kurulan teorik iliĢkinin öyle varsayıldığı gibi doğrusal, mekanik bir nedensellikle 

tanımlanamayacağını, genlerin geçici ve koĢullara bağlı moleküller olduklarını gösterir. Bu bulgular, genetikleĢtirmenin temeli olan 
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genetik determinizmi (yaĢam ve sağlık için genlerin esas belirleyici oldukları savını) yerinden edecek niteliktedir. Ancak,  

biyoteknolojik uygulama alanı halen bu bulgulara geçirimsizdir ve hakim muhakame tarzı halen genetik determinizm üzerinden 

iĢlemeye devam etmektedir. 

 

Genetik mühendisliğine dayalı biyoteknolojilerle daha fazla üretim için genleri değiĢtirilmiĢ tohumlar ve besi hayvanlarının 

piyasaya sürülmektedir. Bir yandan mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanların genetik olarak yeniden yapılandırılması, diğer yandan 

canlıların metalaĢması, yakın zamanlara kadar tasarlanamaz boyutlardadır. Bir yandan, son derece karmaĢık kontrol ve deney 

teknikleriyle tanımlanmıĢ biyoteknolojiler, bizzat biyolojik yaĢamın yeniden kurulmasını, bir yandan da, biyolojik alanın sınırsız bir 

nesneleĢme ve metalaĢmaya açılmasını sağlamakta, biyolojik yaĢam giderek daha fazla ticarileĢmektedir. 
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 Kızıl Küba‟nın YeĢil Devrimi 

Esin Saraçoğlu 

Küba tarımı, kapitalizmin kitlesel üretim-kitlesel tüketim ve azami kar mantığıyla doğayı gelecek kuĢaklar için felaket 

senaryolarına neden olan bir biçimde tahrip ettiği günümüzde azami ilgiyi hak etmektedir. Sosyalist bloğun çözülüĢü sonrası 

―Küba‘nın Özel Dönemi‖ olarak adlandırılan süreçte eĢi görülmedik bir krize giren ve ekonomisinin her alanında olduğu gibi tarım 

alanında da çok ciddi bir ―üretememe‖ sorunuyla karĢılaĢan Küba, bu dönemden devlet eliyle yürütülen bir seferberlik sonucu ve 

halkının yüksek örgütlülük düzeyine yaslanarak organik tarım ve permakültür alanlarında son derece ilginç baĢarılara imza atarak 

çıkmıĢtır.  

 

Bu Özel Dönemde Küba‘nın tahıl ithalatları, eriĢebildiği gübre, tarım ilacı, traktör, yedek parça ve petrol gibi enerji 

kaynakları miktarı Ģok düzeyinde gerilemeler yaĢamıĢtır. Üstüne üstlük bu gerilemeler yüksek düzeyde mekanikleĢmiĢ, kimyasal girdi 

kullanımına yaslanan, mono-kültür temelli ve gıda alanında ithalata bağımlı bir ülkede ve abluka koĢullarında deneyimlenmiĢtir. 

Dolayısıyla bu dönemin baĢlangıcında Küba nüfusunun günlük ortalama kalori ve protein tüketiminde son derece keskin düĢüĢler 

olmuĢtur.  

 

Küba‘nın 90‘larda yaĢadığı bu kriz, kimi çevreler tarafından gelecek kuĢakların küresel ölçekte deneyimlemek zorunda 

kalacağı bir kriz olarak görülmektedir. Fosil yakıt rezervlerinin tükeneceği ve günümüzde hâkim olan kar hırsı nedeniyle doğanın ve 

toprağın gelecekte Ģimdi olduğu kadar cömert davranmayacağı öngörüleri göz önünde bulundurulduğunda, Küba‘nın yaĢadığı 

deneyimin son derece öğretici olabileceği söylenebilir.  

 

Bu deneyim baĢarılı bir deneyimdir. Günümüzde Küba‘da Havana gibi pek çok kent taze sebze ihtiyacını büyük ölçüde kent 

içerisindeki bahçelerden, bina teraslarında kurulan üretim noktalarından karĢılayabilmektedir. Yine ülkenin sebze üretiminde artık 

Özel Dönem öncesi seviyeler geride bırakılmıĢtır, hem de kimyasal girdi düzeyini ciddi bir biçimde düĢürerek. Her geçen yıl tarıma 

açılan arazi miktarı da artmaktadır. Biyoteknoloji temelli organik girdiler alanında Küba dünyada öncü konumundadır. Küba 

nüfusunun, ülke geliriyle son derece orantısız, batı Avrupa ülkeleri seviyesindeki parlak sağlık göstergeleri de bu dönem boyunca 

korunmuĢtur. Üstüne üstlük söz konusu dönem ablukanın sıkılaĢtırıldığı ve çok önemli doğal afetlerin yaĢandığı bir dönem olmuĢtur.  

 

Bu deneyimin tartıĢılmayı hak eden bir yönü de tarımsal örgütlenme alanındaki denemelerdir. Küba Devrimi sonrasında 

benimsenen büyük ölçekli devlet çiftliklerinin bir ölçüde iĢlevsiz kaldığı Özel Dönemde kentte tarım uygulamaları yanında kırsal 

alanda da küçük üretim birimlerine ve kooperatifçiliğe doğru bir eğilim ortaya çıkmıĢtır. 2011 yılında Raul Castro önderliğinde hayata 
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geçirilmeye baĢlanan yeni ekonomik önlemler paketi de bu eğilimi güçlendirir görünmektedir. Bu eğilimin nedenleri ve olası 

sonuçları Küba‘daki tarımsal örgütlenmenin tarihsel mantığı çerçevesinde ve güncel ihtiyaçlar bağlamında ele alınmalıdır.  

 

Küba‘nın tarım ve gıda alanında yaĢadığı bu ―özel‖ deneyimin baĢarılı olduğu düĢünülmekle birlikte, Küba‘nın tarımsal 

üretimini, gıda iĢleme ve dağıtım organizasyonunu daha verimli kılıp üretim seviyelerini artırması gerektiği de bir gerçektir. Bu 

yöndeki çabalar; Latin Amerika‘nın Küba‘yı da içine alan ve Özel Dönemin olanaksızlıklarını bir ölçüde gevĢeten entegrasyon süreci 

bağlamında, Küba‘nın organik tarım ve permakültür alanında yakaladığı baĢarılardan vazgeçmeksizin, modern uygulamaları da 

devreye sokabileceği bir karma sistemi tetikleyecek gibi görünmektedir. Modern tarım uygulamaları özellikle büyük ölçekli tarımsal 

üretime ihtiyaç duyan tahıl gibi ürünler için önem taĢımaktadır. Bu çerçevede ilgiyi hak eden bir baĢka konu da, Küba‘daki geçtiğimiz 

yıllarda kamusal alanda cereyan etmiĢ GDO tartıĢmasıdır.  

Özetle, bu bildiride, ―Sosyalist Küba‘nın YeĢil Devrimi‖ olarak anılan 90‘lardaki organik tarım kalkıĢması, tarihsel bağlamı 

içerisinde, Küba‘nın güncel reform sürecine uzanarak ve olası geliĢmeler değerlendirerek tartıĢılacaktır. 



C Salonu • Oturum 9 • Kapitalizmin KuĢatması Altında Küba:  

Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji YaklaĢımı 
 

 174 

Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba‟da Biyoteknoloji Deneyimi 

Nahide Özkan 

Biyoteknoloji, baĢta insan sağlığı, tarım, hayvancılık, sanayi, çevre ve enerji olmak üzere çeĢitli sahalarda kritik uygulamaları 

olan yaygın bir dizi araĢtırma-geliĢtirme ve üretim faaliyetini kapsamaktadır.  

 

Dünyada biyoteknoloji sektörünün belirleyici özelliği, özel sektörün hakimiyetinde olması ve sermaye yoğun yapısı 

nedeniyle yüksek gelir düzeyli ülkelerde tekelleĢmiĢ olmasıdır. Az ve orta gelirli ülkelerde gerçekleĢtirilen biyoteknoloji uygulamaları 

büyük ölçüde tekeller için taĢeron üretime tekabül etmekte ve ülkenin toplumsal ihtiyaçlarını karĢılamak yerine ihracata yönelik 

olmaktadır. Bu ülkelerde ortaya çıkan özgün ulusal yetenek geliĢtirme çabaları altyapı yetersizliklerinin yanı sıra tekellerin basıncı 

altında mutlak kesintilere ve nihayetinde baĢarısızlığa uğramaktadır. Küba, kendi gelir düzeyi kategorisinde bağımsız ve tutarlı bir 

bilim-teknoloji politikasına ve yine bağımsız ve tutarlı geliĢme gösteren bir biyoteknoloji sektörüne sahip olan yegane ülkedir.  

 

Sektörün kapitalist merkezlerde tekelleĢmiĢ olmasının, koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedaviye yönelik kâr sağlayıcı 

sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi ve yüksek gelirli ülkelerin hastalık yüküne odaklanılarak dünya nüfusunun ezici çoğunluğunun 

maruz kaldığı hastalıkların göz ardı edilmesi gibi sonuçları bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar, dünyada sağlık alanında yapılan Ar-

Ge harcamalarının yaklaĢık yüzde 90‘ının, dünyadaki hastalık yükünün yüzde 10‘una ayrıldığını göstermektedir. Biyoteknoloji 

alanında yetenek geliĢtirilmesi engellenen yoksul ülkelerin sağlık gündemlerinin tekeller tarafından yok sayılması, söz konusu ülkeleri 

büyük trajedilerle karĢı karĢıya bırakmaktadır.  

 

Küba‘da biyoteknoloji sektörü, son yirmi yıldır pek çok ölçüt bakımından neredeyse aralıksız yükselen bir baĢarı grafiği 

sergilemektedir. Üstelik bu baĢarı, sosyalist bloğun yıkılıĢını takip eden ―Özel Dönem‖de yaĢadığı ağır üretim krizine ve sıkılaĢtırılan 

abluka koĢullarına karĢın elde edilmiĢtir. Söz konusu baĢarı ölçütleri arasında inovasyon becerisi, ürün çeĢitliliği, yatırım getirisi, 

ihracat profili, yerli teknoloji ve yerel insan kaynaklarına yaslanma düzeyi gibi pek çok unsur sayılabilir. Ancak, Küba‘da 

biyoteknoloji sektörünün baĢarısını dünyadaki diğer örneklerden ayırt eden asıl ölçüt, toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt verebilme 

yeteneğidir. Bununla bağlantılı olarak sunumda Küba biyoteknoloji sektörünün insan sağlığı alanında gerçekleĢtirdiği çalıĢmalara 

atıfta bulunulacaktır. 

 

Küba, bugün düĢük gelirli ülkelerde her yıl milyonlarca kiĢinin ölümüne yol açan onlarca bulaĢıcı hastalığı kendi 

topraklarında eradike etmiĢtir. Dünyada rekombinant Hepatit B, Menenjit-B ve çeĢitli kanser aĢılarını üretebilen yegâne ülkedir. Küba 

halkı kardiyo-vasküler rahatsızlıklar ve diyabet gibi bulaĢıcı olmayan çeĢitli hastalıklarda da dünyanın en etkin tedavilerini alma 

ayrıcalığına sahiptir. Üstelik Küba yalnızca kendi nüfusu için değil, dünya tekellerince göz ardı edilen sahra altı afrika ülkeleri gibi 

yoksul ülkelerin özgün sağlık sorunları için de çözümler üretmekte, 55‘ten fazla ülkeye ilaç ve aĢı ihraç etmektedir. 
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Küba‘nın bebek ölüm oranı ve yaĢam beklentisi gibi çeĢitli uluslararası göstergelere de açıkça yansıyan baĢarısı, bilim ve 

teknolojiyi tekellerin değil insanın hizmetine koĢan toplumcu yaklaĢımın ve ona eĢlik eden sosyalist planlama tercihinin ürünüdür.  

 

Küba‘da biyoteknoloji sektörü kamuya aittir ve merkezi planlamaya tabidir. Kâr amaçlı rekabetin yerini bilimsel kurumlar, 

üniversiteler ve sağlık kurumları arasındaki ileri düzey entegrasyon almıĢtır. Küba biyoteknoloji sektörü yalnızca kurumlar arasındaki 

yatay entegrasyonla değil, Ar-Ge‘den üretime ve satıĢa kadar bütün iĢlevlerin belirli bir sistematik altında birleĢtirilmesi anlamına 

gelen dikey entegrasyonla da ayırt edilmektedir. Söz konusu yaklaĢım, yatırım öngörülerinin daha sağlıklı olmasını sağladığı gibi, 

bilim insanlarının sürecin diğer aĢamalarına yabancılaĢmasını da önlemektedir. Kitle örgütlerinin sağlık sistemiyle olan bağları da, 

sektörün ihtiyaca hızlı ve etkin yanıt vermesinde en önemli etmenlerden birini oluĢturmaktadır.  

Sunumda dünyada biyoteknoloji sektörünün temel özelliklerine değinildikten sonra Küba‘nın bu alandaki özgün baĢarısı 

yukarıda bahsi geçen göstergeler bazında verilerle açımlanacak, sosyalist planlama çerçevesinde geliĢtirilen yatay ve dikey 

entegrasyon mekanizmalarının bu baĢarıdaki rolü tartıĢılacak ve tüm bu süreçlerde kitle örgütlerinin rolüne değinilecektir. 
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Küba‟da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir GeliĢme 

Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay 

18. yüzyılın ortalarında baĢlayan sanayi devrimi, insanoğlunun doğayla olan iliĢkilerinde köklü bir değiĢimi de beraberinde 

getirmiĢtir. Büyük sanayinin geliĢimi ve nüfusun kentlerde yoğunlaĢması sonucu görülmemiĢ bir hızla artan üretim, bir yandan 

toplumsal refahı arttırırken diğer yandan da doğal kaynaklar ve çevre üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıĢtır. Günümüzde yaĢanan çevre 

sorunları hala bu basit açmazla karakterize olmaktadır.  

Öte yandan, sanayi devrimi toplumu üretim araçlarının sahip olan ve emek gücünü satarak var kalan iki karĢıt sınıfa 

ayırmıĢtır. Dolayısıyla toplumsal refahın artması ile tükenen doğa arasındaki açmaz ortaya çıktığı andan itibaren sınıfsal bir çeliĢki 

olarak var olmuĢtur.  

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin baĢ döndürücü bir hızla üretime uygulandığı Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasındaki 25 yıllık 

ekonomik geniĢleme dönemi doğal kaynakların tahribinde yeni bir sıçrama sürecine dönüĢmüĢtür. Bir yandan Fordizm‘in kütlesel 

üretim, kitlesel tüketim modeli doğal kaynaklara olan talebi muazzam ölçülerde arttırırken, diğer yandan da örneğin ―yeĢil devrim‖ 

olarak anılan tarımın ileri teknolojilerle dönüĢtürülmesi süreci ile konvansiyonel üretim alanları da daha kirletici hale gelmiĢtir. Takip 

eden ekonominin daralma döneminde ise bu kez üretimin yerküre üzerindeki coğrafi dağılımı yeniden düzenlenmek suretiyle çevresel 

tahribatların az geliĢmiĢ kapitalist ülkelere transferi yaĢanmıĢtır.  

Buna karĢılık olarak, ilk olarak 1970‘li yıllarda yükselmeye baĢlayan yeni toplumsal muhalefet hareketleri ve sistem karĢıtı 

eylem/etkinlikler, giderek süreklilik ve yaygınlık kazanmıĢtır.  

Sonuç olarak, uygarlık ve insanlık tarihinde, yeni ve karmaĢık bir dönemden geçilmektedir. Bilim ve teknolojideki 

geliĢmeler, iletiĢim ve bilgi toplumunun yarattığı küreselleĢme çağı, beraberinde doğal varlıkların tükenmesi ve yok olması tehlikesini 

gündeme taĢımaktadır. Bu arada, ―önce gelişme, sonra çevre‖ yaklaĢımının, son yıllarda ekonomik geliĢmelerin ve küreselleĢmenin 

yaĢamı tehdit ettiğinin algılanması ile birlikte yerini, ―geliĢme ve çevre arasındaki denge‖ düĢüncesine bıraktığı görülmektedir. Bu 

anlayıĢ değiĢikliğine karĢın,  zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki eĢitsizlikler sürekli büyümektedir. Buradan hareketle, gerek 

ulusal gerekse de uluslararası ortamlarda, “çevre politikası‖ her zamankinden çok daha büyük bir önem kazanmıĢtır. Kavramın, 

ideolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutları ile birlikte, felsefi ve etik değerlere dayanan çok boyutlu özellikleri ve nitelikleri 

mevcuttur. Bu durum, çevre politikası alanındaki incelemeleri özgün ve son derece hassas çalıĢmalar olarak görmek gereğini ortaya 

çıkarmaktadır. 

Bu makalede 1 Ocak 1959‘da yukarıda anılan toplumsal refah ile ilgili sorunu çözme yönünde adım atan Küba‘nın aynı 

sorunun ikinci bir boyutunda üretim ile doğa arasındaki açmaza geliĢtirdiği yanıtlar ele alınacaktır. Küba‘da devrimin önemli 

kazanımlarından biri de doğal varlıkların korunması ve çevre ile uyumlu bir geliĢme için temel adımların atılması olmuĢtur. Küba 

1959 devrimi ile birlikte azgeliĢmiĢliğin yansıması olan sosyal eĢitsizliklerle mücadele ederken, kalkınma paradigması doğa ve insan 
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odaklı bir planlamaya dayanmıĢtır. ―Küba Bilim ve Teknoloji Bakanlığı‖nın oluĢturulması, 1972 Stockholm süreci ile birlikte ―Küba 

Çevre Ajansı‖nın, bu bakanlık içinde etkin ve özerk bir kurum olarak yapılanması Küba‘da doğal varlıkların korunması, geliĢtirilmesi 

ve yönetiminde özgün bir deneyimin oluĢması anlamında köĢe taĢı olmuĢtur. 1976 yılında kabul gören Küba‘nın sosyalist  

Anayasası‘nın, çevre koruma ve geliĢtirme politikalarını yasal zeminde tanımlaması da o günün koĢullarında son derece ileri bir 

adımdır. 

Buna karĢın, Küba‘nın insan doğa iliĢkilerinin geliĢtirilmesinde ileri doğru attığı her adımın biri yapısal, biri konjonktürsel 

iki temel sınırı olmuĢtur: birincisi küçük bir ada devleti olarak Küba‘nın, uluslararası iĢbölümüne bağımlılığını geriletmesinin önünde 

yapısal zorluklar olmuĢtur. Ġkincisi, ABD‘nin elli yıldır devam eden ablukası, özelikle SSCB‘nin dağılmasından sonra Küba‘yı 

olağanlaĢmıĢ bir olağanüstü rejim içinde yaĢamaya mecbur bırakmıĢtır.  

Uluslararası çevre politikaları ve ülke deneyimleri açısından, Küba‘da gündeme gelen ve baĢarı ile yaĢam bulan Çevre 

Koruma Politikalarının incelenmesi ve bu deneyimlerden dersler çıkarılmasının, ülkemizde çevre alanında mücadele eden yaĢam 

savunucuları açısından önem taĢıdığı ya da taĢıması gereği açıktır. 
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Küba‟da Afet Yönetimi 

M. Onur Çuvalcı ve N. Göksun Özhan 

Ġnsanlığın doğaya mutlak olarak gücünü geçirdiğini hissettiği bir çağda yaĢıyoruz. BaĢlangıçta karĢısında acizlik çekilen 

doğayı Ģimdi ihtiyaçlara göre sınırsızca Ģekillendirmenin verdiği zafer sarhoĢluğu, insanın da bağrından ‗koptuğu‘ doğanın bir parçası 

olduğunu unutturuyor. Zaman zaman yaĢanan büyük felaketler ise, pek çoklarınca köĢeye kıstırılan doğanın kaçınılmaz intikamı 

olarak yorumlanıyor. 

 

Ġlk anda kulağa makul gelebilecek olan bu düĢünce, geniĢ halk kitlelerinin dünyaya egemen olan sistem tarafından yeterince 

önemsenmeyerek ‗kaderlerine‘ terk edildiği gerçeğini gözden kaçırmamıza sebep olabilir. Ġnsanlığın ‗ilerlemesinin‘, daha çok 

tüketmesinin faturasının birkaç yılda bir yaĢanan felaketlerde ölen insanlara çıkmasını bir tür ilahi adalet olarak yorumlamak, baĢka 

türlü bir dünya kurgusunu gündem dıĢı tutmaya yarıyor olabilir. Dünyanın genel manzarasına aykırı duran küçük ama çok çarpıcı  bir 

örnek var, bizlere bunun böyle olabileceğini düĢündüren. 

 

BirleĢmiĢ Milletler Doğal Felaketler Yardım Ofisi‘ne göre en az 10 kiĢinin hayatını kaybettiği veya 1 milyon $ kayba sebep 

olan felaketler afet olarak tanımlanmaktadır. Sözü geçen kıstaslar düĢünüldüğünde Küba her yıl en az iki veya üç afet ile 

yüzleĢmektedir (Sims ve Vogelmann, 2002). Bu afetler kasırgalar, toprak kayması, tayfunlar, depremler ve volkanik faaliyetler  

sonucu olup yerleĢim alanlarında ve tarımsal bölgelerde büyük hasarlara sebep olmaktadır. YaĢamsal, mülki, sosyal, tarımsal ve 

ekonomik tahribatlara neden olan doğal felaketler, özellikle altyapı sıkıntısı yaĢayan ve büyük ölçeklerde ekonomiye sahip olmayan 

ülkelerde büyük yıkımlar doğurmaktadır. 11 milyon nüfusa sahip Küba Cumhuriyeti ekonomisinin ABD ablukası nedeniyle her yıl 

milyonlarca dolar kayıp verdiği gerçeğinden hareket edecek olursak tahribatın büyüklüğü daha iyi anlaĢılacaktır.  

 

2005‘te Karayip Denizi ve Meksika Körfezi‘nde meydana gelen ve Atlantik Havzası‘nda yaĢanan en Ģiddetli tropik siklon 

olarak kayıtlara geçen Wilma Kasırgası, bölge ülkelerinde çok sayıda can kaybına yol açarken (Haiti‘de 12, Jamaika‘da 2, 

Meksika‘da 8 ve Florida‘da 5 ölü) kasırganın güneyinden baĢlayarak tüm batı kıyılarını yalayarak kuzeyine geçtiği Küba, tek 

vatandaĢını dahi kaybetmeden bu felaketi atlatmıĢtı (Gorry, 2005).  

 

 

Küba‘nın kısıtlı kaynaklarına karĢın afet yönetiminde gösterdiği baĢarı, dünya çapında örnek gösterilmektedir.  BirleĢmiĢ 

Milletler Uluslarası Doğal Felaketleri Azaltmak için Strateji Hazırlama Bölümü BaĢkanı Salvano Briceño, ―Küba‘nın gösterdiği yol, 

benzer ekonomik koĢullara sahip diğer ülkelere, ve hatta daha fazla kaynakları olup da vatandaĢlarını Küba kadar iyi koruyamayan 

ülkelerde kolaylıkla uygulanabilir‖ diyerek adayı örnek göstermiĢtir (Gorry, 2004). 
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Bilindiği gibi 2004‘te meydana gelen Ivan Kasırgası sırasında ABD‘de 52 kiĢi hayatını kaybederken Küba‘da tek bir can 

kaybı dahi yaĢanmamıĢtır. Peki bir dünya gücünün yapamadığını Küba kısıtlı kaynaklarıyla nasıl baĢarmıĢtır? Oxfam America, 

―Küba‘dan Risk Azaltımı Dersleri‖ baĢlıklı raporunda Küba‘nın konutları zamanında tahliye ederek hayat kurtarmadaki baĢarısını  

―hükümet yönetiminde yürütülen etkili bir afetlere hazırlıklılık modeli‖ olarak nitelemiĢtir.  

 

Küba Cumhuriyeti afetlerle baĢa çıkmada, evrensel boyutlarda kabul görmüĢ baĢlıkları sosyalist pratik çerçevesinde 

uygulamaya geçirmektedir. Merkezi karar mekanizmaları, ulusal birlik vurgusu, bilim insanlarının afet yönetimine katılımı, kamu 

yönetimlerinin üstlendiği aktif roller, yardım mekanizmalarının mobilizasyonu ve sosyal çevrelerin üzerine düĢen görevleri yerine 

getirmesi yoluyla halka yayılmakta ve uygulanmaktadır (Sims ve Vogelmann, 2002). 

 

Küba‘nın afet yönetimindeki baĢarısı, sözkonusu doğal afetler ne denli amansız ve Ģiddetli olursa olsun, insan hayatının 

korunmasının ileri teknolojiler ve dev bütçelerden ziyade bu yönde bir kararlılık ve aynı doğrultuda titizlikle uygulanacak basit 

önlemlere bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Sunulacak bildiride Küba‘nın afet yönetimi süreçleri teknik ve toplumsal yönleriyle ele 

alınacaktır. 
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Neoliberal Kalkınma Ġdeolojisi ve Ekoloji-Politik EleĢtirinin Ġmkânı 

Polat S. Alpman 

Ekolojik sorunlar herkesi eĢit ölçüde etkilemez, ancak herkes etkilenir. Yirmi birinci yüzyılda çevre politikalarında 

gözlemlenen ―duyarlılık‖ uluslararası iĢbölümünün ürettiği çeliĢkilerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Her geçen gün kendini 

daha fazla hissettiren ekolojik sorunları, sadece küresel ısınma ya da hayvan ve bitki türlerinin yok olması Ģeklinde değerlendiren ve 

bunlara yönelik iyileĢtirmelerle sorunun ortadan kalkacağını vehmeden ekolojik çözümler, ekolojik krizin neden olduğu nüfus 

sorunları, göç, ekonomik ve toplumsal krizi görünmez kılmaktadır. Böylelikle doğa, doğal çevre, doğal kaynaklar  ve kültürel, 

toplumsal ve ekonomik alan arasında bir ayrım olduğunu ima eder. Bir baĢka ifadeyle ekolojik sorunların arkasından dolanan 

neoliberal kalkınmacılığın ideolojik Ģiddeti, ekonomi, siyaset ve toplum arasında görünmez bir ayrım olduğu düĢüncesinden 

kaynaklanır. 

 

Kalkınmacılık anlayıĢı ve ona bağlı olarak Ģekillenen ―geliĢmiĢ‖, ―azgeliĢmiĢ‖ kavramlarıyla oluĢturulan sosyo-ekonomik 

hiyerarĢinin, bugün için ne derece açıklayıcı bir kavram olduğu ve ekolojik sorunlar karĢısında geliĢmiĢlik ölçülerinin ne anlama 

geldiği, kapitalizmin yakın dönemdeki sorunlarından biridir. Neoliberal kalkınmacılık anlayıĢı, uluslararası iĢbölümünü paranteze 

almaya çalıĢan bir takım protokoller ve anlaĢmalarla ekolojik krizlerle mücadele etmenin yollarını arıyor, görünmektedir. Ancak 

ekolojik kriz, Kyoto kriterleri gibi düzenlemelerle, aĢılabilecek bir kriz olmaktan çok, bir üretim modeli olarak kapitalizm ve ona 

iliĢkin bir toplumsal formasyonla iliĢkilidir.  

 

Ekoloji ve üretim biçimi arasındaki iliĢkiyi açıklamak için kullanılan ―ekoloji-politik‖ kavramı, doğa-toplum iliĢkinin mevcut 

formunu eleĢtiren ve yeniden değerlendirilmesini teklif eden bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Ekonomi-politik kavramından 

ilhamla türetilmiĢ olan ekoloji-politik kavramı, ekolojik sorunları baĢlı baĢına bir problematik haline getirir. Bununla birlikte ekolojik 

sorunları üretim iliĢkileri ve toplumsal formasyon bağlamında çözümlemek için geliĢtirilen ekoloji-politik kavramı, canlıların 

yaĢadıkları çevreleriyle iliĢkilerini inceleyen bir disiplin olarak ekolojiyi, ekonomi-politik ile iliĢkili olarak açıklamayı amaçlar. 

 

Ekoloji-politik yaklaĢım, ekolojik sorunların neden olduğu eĢitsizlikleri toplumsal eĢitsizlik baĢlığı altında değerlendirir. 

Doğaya yabancılaĢmanın ileri bir aĢaması olarak, alternatif doğa yaratmak ya da ekolojik geliĢmelere duyarsızlaĢtıran ideolojik 

faktörlerin tümü insan eyleminin çevreyle olan iliĢkisini gizleme eğilimindedir. Böylelikle çevresel etmenlerin insan eylemini, insan 

eyleminin çevresel etmenleri belirlemedeki rolü gizlenmeye çalıĢılır. Bu karĢılıklı hareket ve onun piyasa koĢulları bağlamında 

Ģekillenen karakteri ve motivasyonu ekolojinin, daha doğrusu ekolojinin problematik olarak değerlendirdiği meselelerin, ekonomi-

politik bir gözle değerlendirilmesini zorunlu kılar. Çünkü ancak ekonomi-politik bir eleĢtiri ―piyasa – çevre‖, ―toplum – çevre‖, ―doğa 
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– çevre‖ arasındaki iliĢkilerin birbiriyle olan bağını ―iliĢkisellik‖ üzerinden açıklayabilir. Ekoloji-politik kavramı, bu iliĢkinin ekoloji 

tarafından geliĢtirilmiĢ kısmını ifade eder. 

 

Bu büyük resmin içerisinde ekolojik sorunlara maruz kalan ―sakinler‖ ya da üretim biçiminin değiĢiminden doğrudan 

etkilenen ―yerliler‖ sosyo-ekolojik bir paradigma ve onun kavram setleriyle anlaĢılmaya, açıklanmaya çalıĢılır. Sosyo-ekolojik 

yaklaĢım, geliĢme, kalkınma, planlama gibi ―jeopolitik zorunluluklar‖ söylemine alternatif bir model önermektedir. Böylelikle  

kalkınma ideolojisinin oluĢturduğu ikna-rıza setlerini değiĢtirip ―sözde akılcılığının akılcı bir eleĢtirisini‖ yapan teorik bir platform 

kurmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaĢım, her ne kadar bölgelerin bağımsız birimler olarak inĢa edilmesini öneren ve onların 

güçlendirilmiĢ geliĢmenin sosyal yapıları olarak kurma eğilimdeyse de modelin öncelikli amacı yaĢam kalitesini ve insani ihtiyaçlarını 

bütünlüklü olarak değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu yönüyle sosyo-ekolojik yaklaĢım ekoloji-politikle bağdaĢtırılabilir. 

Bu çalıĢma neoliberal kalkınmacılık ve onun ideolojisinin, ekolojik sorunlar karĢısındaki konumunun, Marksizm‘e içkin bir 

metodolojik duyarlılıkla oluĢturulmuĢ ekoloji-politik kavramıyla eleĢtirilmesini içermektedir. Ekoloji-politik kavramının bütünleyeni 

olarak sosyo-ekolojik teoriler ve onun çeĢitli açıklamaları, neoliberal kalkınmacılık eleĢtirisi üzerinden tartıĢılacak ve baĢta 

Türkiye‘nin yakın tarihindeki en kapsamlı kalkınma hamlelerinden biri olarak otuz yılı aĢkın bir süredir sürdürülen Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) gibi örnekler üzerinden somutlandırılacaktır.    
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Dinî ġefin Ütopyası 

Yasin Durak 

 ―Dini Ģef dönemi‖ -kuĢkusuz anakronik bir analoji olmakla birlikte- AKP iktidarının son yıllarda geliĢkin temsilini sunduğu 

modeli oldukça iyi betimleyen değiĢkenleri ortaya çıkarmaktadır. KonuĢmalarında bir taraftan tek parti dönemini, ekmek damgasını 

v.s. hatırlatarak sürekli evveliyatın periĢanlığına vurgu yapan Erdoğan‘ın, diğer taraftan da ―dindar gençlik yetiĢtirmek‖ gibi geleceğe 

dair planlarını alenen deklare etmesi, modernleĢme projesinin tüm yönleriyle yeniden inĢasına yönelik bir sürecin baĢladığına 

delalettir. Son yıllarda burjuva sınıfının diğer hizipleriyle arasındaki hesaplaĢmaları büyük ölçüde tamamlayan iktidar, ilgisini ütopik 

arzularıyla oluĢturduğu bu ―alternatif modernleĢme projesini‖ hayata geçirmeye yoğunlaĢtırdı. Söz konusu alternatif ―proje‖ 

dâhilindeki toplumsal tasarımlar dincilikle bezenmiĢ bir kalkınma ideolojisine içkin olduğundan, aynı süreçte Türkiye‘de resmi 

ideolojinin temel vurgusunu oluĢturan baĢlıca unsur din haline geldi. 

 

 Bu çalıĢmanın problemi Türkiye‘de AKP eliyle yürürlüğe konan neo-liberal düzenlemelerin ve aceleyle uygulanmaya 

çalıĢılan toplumsal tasarımların dindar-muhafazakâr söylem üretimiyle meĢrulaĢtırılmasıdır. Temel irdeleme sorusu iktidarın bu 

meĢrulaĢtırmayı nasıl yaptığı olmakla birlikte, söz konusu söylem üretimi dindar-muhafazakar emekçi taban üzerindeki tesiri 

ekseninde tartıĢılmaktadır. 
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“Ġsraf”tan “Refah”a: Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti‟nin Çevre Söylemi 

Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak 

Son dönemde küresel kapitalizm ile çevre sorunları arasındaki iliĢki dikkat çekici bir boyuta ulaĢmıĢtır. KüreselleĢmeyle 

birlikte çevre tahribatı da artmakta; yaĢanan ekolojik problemlerin nedeninin kapitalizm olduğu görülmektedir. Söz konusu olan, doğa 

değil; üretim iliĢkilerinden kaynaklanan bir ―toplum krizi‖(Foster, 2008: 12), bir ―ekonomi-politikanın eseridir‖ ( Demirer, 2006: 44). 

Kapitalizmin sınırsız ekonomik büyüme ideali ve dayattığı yaĢam biçimi, küresel boyutta bir doğa tahribatını da beraberinde 

getirmektedir. ―Alternatifsizlik‖ iddiasıyla hegemonyasını pekiĢtiren küreselleĢmeyi ―emperyalizmin yeni ideolojisi‖ (Abay; Demirer, 

2000) olarak nitelendirirsek, ―kapitalist emperyalizm‖ olarak tanımlanabilecek bu ―yeni emperyalizm‖ biçimi, hegemonik güç olma 

yolunda çeĢitli stratejilerin uygulanmasıyla, ekonomik gücün mekânsal açıdan sürekli yer değiĢtirmesinin bir 

bileĢkesidir(Harvey,2008). ―Süper emperyalizm‖ çağında, IMF, WB, WTO gibi kuruluĢlar aracılıyla hüküm süren neo-liberal 

hegemonya dikkat çekmektedir (Harvey, 2004: 40).  

Ġnsan değil- kar odaklı bir ekonomik model olan neoliberalizm, sermayenin küreselleĢmesi doğrultusunda ülkeler arası 

eĢitsizliği arttırmakta, sosyal hakları ortadan kaldırmaktadır (Ġrge, 2005: 59) . Bununla beraber,  ekonomik büyümeyle birlikte nüfus 

artıĢı ve geliĢen teknoloji, eĢitsizliklere yol açtığı gibi, dünyanın ekolojik dengesini de sarsmaktadır. Her ne kadar çevresel tahribatın 

etkileri küresel boyutta hissedilse de, ulus-devletlerin güç odaklı politikaları, küresel çapta bir iĢbirliğini engellemektedir (Mazı ve 

Ercins, 2009: 59-64). 

Bu süreçte, küresel ısınma ve refah artıĢı ikileminin zorlayıcı etkisiyle, sürdürülebilir kalkınma anlayıĢına geçilmiĢtir. Çevre 

sorunlarının küresel boyuttaki etkileri, uluslararası alanda enerji tasarrufu ve verimliliği konularını gündeme getirmiĢ, bu doğrultuda 

yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmıĢtır. Buna göre kalkınma ile birlikte doğanın da korunmasının mümkün olduğu iddia 

edilmektedir. Çevreyi tahrip etmeden ekonomik büyümenin gerçekleĢtirilmesi esası temel alınarak enerjinin etkin ve verimli 

kullanılması, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüĢümü sağlamak gibi politikalar üretilmeye çalıĢılmaktadır.  Bir 

kavram olarak sürdürülebilirlik ―biyolojik anlamda çeĢitliliğin korunması, sosyolojik anlamda sosyal adaletin sağlanması,  etik 

anlamda ise doğal kaynakların korunması‖ (Bayraktutan, 2011: 19) olarak tanımlanıyorsa da, küresel boyutta durum bambaĢkadır.  

KüreselleĢmeyle birlikte çok uluslu Ģirketlerin dünya genelinde hegemonyasını arttırmasıyla,  geliĢmiĢ ülkeler ve büyük Ģirketlerin 

büyük bir güce eriĢtiği görülmekte, bu durum azgeliĢmiĢ ülkelerde herhangi bir denetim mekanizmasıyla karĢılaĢmadan doğal 

kaynakların sömürülmesi sonucunu doğurmaktadır. ―Kalkınma‖ ve ―ilerleme‖ kavramları, bu ülkelerin sömürüsünü hızlandırmıĢtır ( 

Abay ve Demirer, 2000: 39). AzgeliĢmiĢ ülkelerin kapitalizme eklemlenme sürecinde IMF, Dünya bankası, Dünya Ticaret Örgütü 

gibi kurumların düzenleyici mekanizmaları ve ―sermayenin anayasası‖ olarak nitelendirilebilecek MAI aracılığıyla çok uluslu 

Ģirketler, sınır tanımaksızın doğal kaynakların tahribatına yol açmaktadır. MAI‘ler sermayenin önündeki tüm engelleri kaldırarak, 

ulus-devletlerin yasalarının sermayeye göre yeniden düzenlenmesi ve tam anlamıyla liberalleĢmenin sağlanmasını hedeflediğinden, bu 
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noktada eĢitsizliğe bağlı ekolojik sonuçlar yaĢandığı ileri sürülebilir(Abay ve Demirer, 2000:42-59; Dikkaya ve ÖzyakıĢır, 2008:164-

165).  

KüreselleĢme aynı zamanda, tüketim kültürünün de yaygınlaĢmasına yol açmakta, tüketimi teĢvik eden politikalar özellikle 

azgeliĢmiĢ ülkelerde pervasızca gerçekleĢtirilen çevresel yıkımın boyutunun büyümesine neden olmaktadır. Kapitalist kültürün 

tüketimi teĢvik ederek alıĢkanlık haline getirmesi, dünyanın bir kısmı açlıkla boğuĢurken diğer kısmının obezite tedavisine milyarlar 

akıtmasının da yegâne sebebi olarak nitelendirilebilir (Mazı ve Ercins, 2009: 64-65; Abay ve Demirer, 2000:26,33; Harrison, 1993). 

Bu bağlamda, kar odaklı kapitalist sistemin neyin sürdürebilirliğini sağladığı ortadadır (Demirer, 2006:166). Nitekim, süreç içerisinde 

sürdürülebilirlik kavramı kapitalist pazar lehine bir niteliğe bürünmüĢ, büyük Ģirketler baĢta olmak üzere ulusal ve uluslararası 

elitlerin iĢbirliği ile yönlendirilmeye baĢlanmıĢ; Kyoto Protokolü de dâhil olmak üzere karbon piyasası çevreci kaygılardan ziyade 

kapitalist pazarı büyütmeye yönelik mekanizmalara dönüĢmüĢtür: Karbon piyasası atmosferi metalaĢtırmakta ve eĢitsizliği 

artırmaktadır (Konak, 2011:160,175). Bu bağlamda neo-liberalizmin çevre anlayıĢının kar odaklı olduğu görülmektedir: Kapitalizmin 

ortaya çıkmasından itibaren, her Ģey ―potansiyel bir mal‖ olarak görülmeye (Foster, 2008: 34) ve büyüme ve sermaye birikimi için 

doğa metalaĢtırılmaya, piyasalaĢtırılmaya baĢlanmıĢ; ekonomik bir araca indirgenmiĢtir. DoğuĢundan itibaren kapitalist sistem, 

merkez-çevre ayrımını yaratarak insanlar da dâhil olmak üzere her Ģeyi merkezin büyüme ihtiyacına göre ötekileĢtirmiĢtir (Foster, 

2008: 97). Sözgelimi, piyasa iliĢkilerinin yaygınlaĢtırılması paralelinde su talebinin giderek artması ve bu alandaki yatırım açığına 

bağlı olarak, su hizmetleri karlı bir alan haline gelmiĢtir. Bu nedenle, suyun düĢük bir hizmet bedeliyle kamuya sunulmasının hem 

aĢırı tüketime ve doğal tahribata, hem de ekonomik bakımdan kaynak yetersizliğine yol açtığı ileri sürülerek; suyun özel sektöre 

bırakılması savunulmaktadır. Özellikle Yeni Sağ tarafından kullanılan bu argümanla, küresel tekeller ve kredi kuruluĢlarının da 

desteğiyle su metalaĢtırılmıĢtır (Yılmaz,2009:1-5). 

Bu noktada, mali sermaye ile devletin iĢbirliği dikkat çekicidir: Harvey‘e ( 2004: 36-39) göre, kalkınmacı devletin iĢlevi 

budur, devletin zor kullanma tekeli söz konusu amaç için kullanılmaktadır. Hali hazırdaki durum, ―devletin sermaye ile ortakmıĢ gibi 

davranması‖dır. El koyarak birikim, yani özelleĢtirmeler yoluyla ortak çevresel kaynakların tüketilmesine, doğanın metalaĢtırılmasına 

vurgu yapan Harvey (2008:123-124), neo-liberalizmin özelleĢtirmeyi bir çözüm olarak sunduğunu ve bu durumun genel bir politika 

haline geldiğini belirtmektedir. ―Ġnsanı içinde bulunduğu çevrenin ya da ekosistemin bir parçası değil, hâkimi olarak gören‖ 

(Orhangazi ve Özgür, 2000: 195) bu anlayıĢ paralelinde, doğanın iktisadi bir kaynak olarak görülmesi, sadece insan‘a yararlı olanın 

gözetilmesine yol açmakta ve çevre politikaları bu ―faydacı‖ anlayıĢ doğrultusunda Ģekillendirilmektedir (Bıçkı, 2001: 33; Deléage, 

2000: 61). Doğal kaynakların bir meta olarak görülmesi doğrultusunda karı maksimize etme eğilimi, çevre tahribatını azaltacak bir 

takım önlemlerin bile bu eğilime ; ―kapitalist üretim biçimine uygunluklarına‖ göre devreye sokulmasına neden olmaktadır (Demirer, 

vd. , 2000:182-183). ―Serbest piyasa çevreciliği‖ olarak tanımlanabilecek bu anlayıĢın temelinde, çevre sorunlarının çözümünün özel 

mülkiyet olduğu düĢüncesi yatmaktadır. Doğal kaynaklar üzerinde özel mülkiyet hakkı savunularak, böylelikle devletin 

―koruyamadığı‖ doğal kaynakların, özel mülkiyetin yarattığı bir sahiplenme duygusuyla korunabileceği öne sürülmektedir (Bıçkı, 

2001: 33,40-41). Serbest piyasa çevreciliği, piyasa yöntemleriyle iktidarı dağıtıp, üretilen mal ve hizmetlerle birlikte doğanın, 

dolayısıyla da insanın yaĢam kalitesini yükselteceğini iddia etmektedir (Anderson ve Leal, 1996).Bu noktada, ekonomik gerilik ile 

çevre tahribatının iliĢkilendirildiğini ve bu savı güçlendirmek için 3.dünya ülkeleri örneğinden yola çıkıldığını belirtmek 

gerekmektedir. Söz konusu yaklaĢım, ekonomik büyüme ile refah düzeyi ve sürdürülebilir kalkınma arasında pozitif bir orantı 
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kurmakta ve dolayısıyla çevresel tahribatın da engellenebileceğini öne sürmektedir: Ekonomik refah arttıkça doğal kaynakların 

tahribatı azalacaktır. ġunu da belirtmek gerekir ki, tahribatın en büyük nedeni ekonomik büyüme yetersizliği olarak görüldüğünden, 

ucuz hammadde ve iĢgücü  kaynağı olan söz konusu ülkelerde gerçekleĢtirilen ―yatırımlar‖ ve doğa kıyımının faili belli olmasına 

rağmen, Üçüncü dünya ülkelerinin eski teknoloji ve fakirlik (ve borçlanmalar) nedeniyle en çok çevre tahribatı yapan ülkeler olduğu 

ileri sürülmektedir (Mazı ve Ercins, 2009:60-61; Abay ve Demirer, 2000:16,66); Demirer, vd., 2000:182; Dikkaya ve 

ÖzyakıĢır,2008:144-147; Gupta, 1993). Bu noktada ise, küreselleĢmeye olumlu bir değer atfedilmekte ve ulus-devletlerin katılımıyla 

güçlenecek ulus-üstü denetim mekanizmalarının çevre tahribatını küresel boyutta önleyebileceği varsayılmaktadır (Mazı ve Ercins, 

2009: 62; Baykal ve T. Baykal, 2008). 

Türkiye‘nin kapitalizme eklemlenme sürecinde de devletin çevre-ekoloji algılayıĢı benzer bir nitelik taĢımaktadır. Türkiye 

çevre konusunda tutarlı bir politika oluşturamamakta, sanayileşmeyi doğal kaynakların korunmasından öncelikli tutmaktadır. Her ne 

kadar temiz enerji ve teknoloji yatırımlarını destekleme kararları alınmıĢsa da, fosil enerji kaynaklarının kullanımı ve sera gazlarının 

emisyonunu azaltmak konusundaki belirsizlik (Konak, 2011); söz konusu bakıĢ açısından kaynaklanmaktadır. Özellikle neo-liberal 

yaklaĢım paralelinde, ekonomik büyüme refahla iliĢkilendirilmekte, bu noktada ise sürdürülebilir kalkınmacılık söylemine 

baĢvurulmaktadır. 

Bu anlayıĢa göre, enerji çıkmazı içinde olan Türkiye, çevreyi tahrip eden fosil enerji kaynaklarını kullanmaktan vazgeçerek, 

―kendi kaynaklarını‖ kullanmaya baĢlamalıdır.  Türkiye‘nin ekonomik büyümesine ivme kazandırmak, ülkeye yabancı sermayeyi 

çekebilmek ve en önemlisi Türkiye‘nin dıĢa bağımlılığını azaltarak egemen konuma yükseltebilmek için  (ġener ve Savrul, 2009; 

Özemre, vd. , 2000) HES ve nükleer santraller baĢta olmak üzere, ―sürdürülebilir enerji kaynakları‖na ihtiyaç bulunmaktadır. Temiz 

enerji kaynakları ise yetersiz ve verimsizdir. Özellikle nükleer santrallerin kurulmasıyla enerji tasarrufu ve verimliliği sağlanarak hem 

doğal kaynaklar korunacak, hem de ülkenin refah seviyesi ve askeri-politik gücü yükselecektir.   

Bu bağlamda, Türkiye’de çevre ve doğal kaynaklar konusundaki genel yaklaşım korumacı olmayıp, kar odaklıdır. 

Türkiye’nin kapitalizmle entegrasyon süreci, doğa ile ilişkisinde belirleyicidir ( Abay ve Demirer,2000:93).  Kalkınma ajanslarında 

da dâhil olmak üzere büyük sermayenin etkisiyle, çevre politikaları konusunda serbest piyasaya yönelik, sermaye birikimi sağlama 

mantığıyla hareket edilmektedir. Dolayısıyla doğa metalaştırılmış, ekonomik bir araç olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Bu 

bağlamda AKP hükümetinin bir yandan muhafazakar çizginin “israf” söylemini sürdürdüğü, diğer yandan ekonomik kalkınma 

kavramını ve enerji tüketimini “refah”la ilişkilendirerek serbest piyasanın enerji yatırımlarını teşvik ettiği ve adeta sermaye ortağı 

gibi davrandığı göze çarpmaktadır. AKP hükümeti enerji politikalarını, enerji verimliliği kararları, HES’ler ve nükleer santral 

projeleriyle, çevre değil- kar odaklı bir biçimde; büyük sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmektedir. İşte bu çerçevede 

çalışmada, hükümetin izlediği enerji politikaları doğrultusunda HES ve nükleer santraller konusundaki medya söylemleri iki konu 

temel alınarak incelenecektir: İlk olarak uygulamaların nasıl meşrulaştırıldığı, hangi konu, olay ve olgulara-küresel ısınma, 

vatanperverlik, yurttaşlık, gelişme, kalkınma, bağımsızlık ve bunun gibi- gönderme yapıldığı; ikinci olarak ise karşı seslerin nasıl 

ötekileştirildiği ve değersiz hale getirildiği; etiketleme, kullanılan etiketler ve anlamı, yöneltilen tehditler, içerik ve söylem analizi 

yoluyla analiz edilecektir.  
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                        AKP VahĢi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler 

Oğuz Oyan 

Kapitalizmin doğa ve toplumu umursamayan -ama ancak toplumsal tepkilerle dizginlenebilen- rant dürtüsü ile Türkiye‘de 

kendi hukukunu oluĢturan ve geniĢ bir toplumsal destek bulan bir siyasi iktidarın tehlikeli bileĢimi oluĢmuĢtur. Bu bileĢimin son 

derece tahripkar etkileri olacaktır ve olmaktadır. 

 

Ġktidarın sınır tanımaz bir iĢtahla doğaya ve topluma müdahale etmeyi kendine verilmiĢ bir hak olarak gördüğü böyle bir 

ortamda, ―kapitalizmin kıskacı‖, toplumsal/siyasal hiçbir denetim düzeneği olmaksızın çalıĢacaktır. Nitekim kamu yönetiminin aldığı 

kararların kamu yararına aykırılığı üzerinden DanıĢtay tarafından durdurulması artık geçmiĢin anılarında kalacak gibidir. Tıpkı, 

Anayasa Mahkemesi‘nin yasama sürecinin son denetim halkası olmaktan çıkarılmıĢ olması gibi; veya meslek odalarının da yakında  

birer bakanlık kurumuna dönüĢtürülmesi tasavvurlarında olduğu gibi… 

 

19 Nisan- 16 Mayıs 2012 arasında çıkarılan üç yasa, iktidar partisinin doğaya ve insanların yaĢam alanlarına fütursuzca 

müdahale edeceğinin yeni örneklerini oluĢturmaktadır. Bunlardan 2B yasası olarak bilinen 19 Nisan 2012‘de kabul edilen 6292 sayılı 

―Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 

ile Hazine‘ye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun‖un esas amacı baĢlıkta belirtilen sosyal amacın dıĢında ilk aĢamada 

tamamen bütçenin finansmanına yöneliktir. ―Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi‖ amacı bir aldatmacadan ibarettir; 

orman köylülerine onyıllardır zilyetlikleri altındaki tarım topraklarının ―rayiç‖ değerlerle veya fahiĢ fiyatlarla satılmak istenmesi 

―destekleme‖ değil olsa olsa ―köstekleme‖ ifadesiyle tanımlanabilirdi. Köylülerin büyükçe bir bölümü kendi iĢledikleri toprakları 

alamayacakları için üçüncü Ģahıslar için yeni rant fırsatları yaratılmıĢ olacaktır. Sürecin asıl tahripkar olan ikinci aĢaması ise, bu 

satıĢlardan elde edilecek gelirlerin büyük bölümünün Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘na devredilmesi ve böylece TOKĠ‘ye tarımsal ve 

kentsel toprakların yeni ―dönüĢtürme‖ alanları olarak sunulması olacaktır. Orman köylülerinin uygulamayı gördükçe tepkilerini  

yükseltecekleri, HES uygulamalarına olan tepki düzeyini aĢan yeni bir toplumsal çatıĢma-gerginlik sürecine de girilmiĢ olacaktır. 

 

3 Mayıs 2012‘de TBMM‘de kabul edilen ―Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 6302 sayılı 

Kanun‖ ile ise yabancılara toprak satıĢı yeniden düzenlenmekte, satıĢ sınırları karĢılıklılık ilkesi gözetilmeden 30 hektara çıkarılmakta 

ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu sınırın 60 hektara yükseltilmesinin de yolu açılmaktadır. (Bu sınırlar özel kiĢiler içindir; yatırım 

Ģirketleri için sınır söz konusu değildir). Bir ilçenin yüzölçümünün yüzde 10‘una kadar yabancılara toprak satıĢının mümkün 

olabilmesi, kuramsal olarak Trakya‘nın üç katını aĢan büyüklükte bir alanın satıĢına olanak tanındığı görülecektir.  

 

Üçüncü yasa, 16 Mayıs 2012‘de kabul edilen 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun‖, 

―afet riski altındaki alanlar‖ bahanesiyle tüm ülkeyi istisnasız afet riski kapsamına alarak dönüĢtürecek bir yetkiyi merkezi iktidara 

veren olağanüstü cüretkar bir düzenlemedir. Mülkiyet haklarının dokunulmazlığını hiçe sayarak, yerel yönetimlerin yetkilerini 
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tanımayarak ve yirmiyi aĢkın mevcut düzenlemeyi çiğneyerek elde edilen ―dönüĢtürme‖ yetkileri, tam bir rant mühendisliği projesinin 

emrine verilmektedir. Bu anlayıĢta ne kent planı bütünlüğü, ne toplumsal haklar ve gereksinmeler ne altyapı yükü ölçütleri 

bulunmaktadır. Bu derecede vahĢi bir kent-çevre-toplumsal doku katliamı, kapitalizmin en kuralsız dönemlerine özgü özellikler 

içermektedir. 

 

 Bu üç yasa belki son örnekler olmayacaktır; ama bu yıl yürürlüğe giren bu yasaların nihai etkileri de yıllara 

sarkacaktır. Belki uygulama sonuçları görüldükten sonra izleyen Kongre‘lerde de çokça tartıĢılacaktır; ama bu üç yasanın bu yılın 

Karaburun Kongresi‘nin ana temasıyla tam örtüĢmesi nedeniyle Kongre‘de sıcağı sıcağına tartıĢılmaması bizce büyük bir eksiklik 

olarak görüldüğü için bu konu etrafında (belki su yönetimini de içeren) birkaç bildirinin sunulacağı bir oturumun yararlı olacağı 

düĢünülmüĢ ve bu bildiri önerimiz hazırlanmıĢtır 
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Çiftçi Destekleme Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal Ġktisadı: Türkiye Tarım Politikalarının 2000 Sonrası 

Dönemde DönüĢümü 

AyĢe Koçak 

Karaburun Bilim Kongresi‘nde sunmak istediğim çalıĢmam 2012 yılı Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü 

Modern Türkiye Tarihi bölümüne sunacağım Prof. Dr. ġevket Pamuk danıĢmanlığında halen yürütmekte olduğum yüksek lisans tez 

çalıĢmama dayanmaktadır. Bu çalıĢmamda Türkiye tarımının, 2000 sonrası dönem odak alınarak, geçirmiĢ olduğu neoliberal 

ekonomik reformlar, bu süreçte dönem hükümetlerinin rolü ve neticede ortaya çıkan sonuçların Türkiye tarımı üzerindeki etkilerini 

incelemekteyim.  

 

2000 yılını çalıĢmamın odak dönemi almamdaki temel sebep bu dönemde, 2001 ekonomik krizini de takiben,  Dünya 

Bankası, IMF gibi uluslararası kuruluĢların ve uluslararası Ģirketlerin Türkiye tarımına siyasi ve ekonomik müdahalesinin önceki 

dönemlere kıyasla daha çok artmıĢ olmasıdır. ÇalıĢmanın ana odağı Türkiye‘de tarım destek politikası rejiminin 2002 yılından bugüne 

AKP hükümeti döneminde geçirdiği reformlar ve neticeleri olacaktır. Bu süreçte Türkiye tarımında popülist- korporatist piyasa 

yönetimi geleneğinin 1980‘ler ve 1990‘larda daha yavaĢ ve 2000‘lerde radikalleĢen neoliberal reform hareketlerine rağmen sahip 

olduğu dinamik devamlığının kökenlerini araĢtırmaktayım.  

 

Burada entelektüel merak uyandıran en önemli konu devletin çiftçilere sunduğu reform reçetelerinin verdiği verimlilik, 

kalkınma ve çiftçinin gelirinde iyileĢme gibi sosyal ve ekonomik sözler ve gerçekte uygulanan devlet politikaları, pratikleri ve sonuçta 

ortaya çıkan hibrid ve kafa karıĢtırıcı tarım rejimi arasındaki büyük farktır.  

Bütün bunlar da akla devletin bu reform politikalarını uygulamaya koyarken tarımdaki diğer siyasi aktörlerin onayını  veya 

göz yummasını nasıl kazandığını ya da bu yukarıdan aĢağıya (top-down) uygulanan politika değiĢimlerine çiftçiler ya da diğer çıkar 

grupları tarafından ciddi bir meydan okuma ya da karĢı çıkmanın olmadığıdır.  

 

Uygulamaya konulan bu tarım reformları köylülerin hayatlarını ve yaĢam kaynaklarını doğrudan etkilemesine rağmen 

uygulama sürecinde köylülere danıĢma ya da onları bilgilendirme konularında ciddi eksiklikler ve yanlıĢ bilgilendirmeler olmuĢtur. 

Bu da reformların bir çırpıda ve tutarsızca uygulanması ile birleĢince temelsiz ve halk desteğinden yoksun kalmasıyla neticelenmiĢ ve 

reformlar sonunda sulandırılarak eski ve yeni sistemin karıĢımı hibrid ve kafa karıĢtırıcı bir tarım rejimi doğurmuĢtur. Bu Türkiye 

tarımında 2000 sonrası uygulanan tarım reformlarının zigzagsal bir yol izlediğini ve hükümetlerin popülist ve secim temelli tarım 

politikaları geleneği ile uluslararası neoliberal kuruluĢlara verdikleri sözler arasındaki gelgitleriyle dolu bir süreç olduğunun resmini 

sunmaktadır. 
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2000 sonrası uygulanan reformların sonucunda ortaya çıkan tabloya baktığımızda çiftçilerin ekonomik durumlarının 

geliĢtirilmesinin ve kırsal fakirliğin iyileĢtirilmesinin uygulanan tarım reformlarının amacı olmadığı açıkça görülmektedir. Tarım 

sektörüne yönelik bu devlet tutumu reform giriĢimlerinin salt ekonomik motivastonlarini güçlendirmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, 

dillendirilen ekonomik kalkınma ve büyüme diskurları küçük aile çiftçilerinin ceplerini doldurmak ve refah seviyelerini yükseltmek 

anlamına gelmemektedir. 

AraĢtırmamın yönlendirici sorusu dönemin hükümeti olarak AKP‘nin görünüĢte popülist-korporatist gelenekten vazgeçip 

neoliberal bir tarım reform yolunu seçmesinin sebepleri ve güçlü bir parlamenter çoğunluğa sahipken daha sonra bu reformları 

sulandırıp hibrid bir tarım reform rejimine kaymasının arkasında yatanlar olacaktır. 

ÇalıĢmam neticede ana geçim kaynağı tarım olan Türkiye çiftçilerinin yaĢamlarının ve yaĢam kaynaklarının ‗kapitalizmin 

kıskacında‘ bir deney tahtasına döndürülmesi ve uluslararası neoliberal reçetelerin sosyal, kültürel ve çevresel koĢullar göz ardı 

edilerek bilimsel bir diskurla birleĢip uygulanabilmesinin üzücü bir resmini ve önemli bir örneğini göstermeyi amaçlamaktadır.  
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Hayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi Örneği 

 Mine ġirin 

Günümüzde tarımsal üretimle teknolojinin kesiĢtiği noktalardan biri olarak yem üretimi karĢımıza çıkmaktadır. Yem üretimi, 

tüketim için beslenen hayvanların veriminden satıĢ maliyetine kadar birçok değiĢkeni etkilemesi açısından hayvan besiciliğinin 

önemli bir ayağını oluĢturmaktadır. Hayvanların doğal ortamında, bahçelerde, yaylalarda beslenebildiği koĢullar hem kısa sürede 

hayvanın tüketime sunulması hem de istenilen verimde ürün edilmesi açısından karı düĢük bir yöntem olarak yerini hayvan 

çiftliklerine ve yem tekellerine bırakmaktadır. 

 

Hayvan yemleri üretimi sadece tüketilecek hayvanın istenilen verimde olması hedefini değil aynı zamanda tüm geliĢim 

evresinden kesimhaneye kadar geçen süreçte seri üretimin koĢullarına uygun kolaylıklar sağlanması hedefini de taĢımaktadır. Tavuk 

yemi üretimi genel olarak hayvan yemi üretimindeki bu süreçleri özetleyecek nitelikte bir örnek olarak değerlendirilebilir. 

 

Tavuk eti ucuzluğu ve kırmızı ete göre daha güvenilir görünmesi gibi gerekçelerle tüketimi en yüksek hayvansal ürün 

sıralamasında yer almaktadır. Bu nedenle de üretim aĢamalarına günümüzün teknoloji imkânlarıyla en fazla müdahale edilen et 

kaynağı konumundadır. Tavukların tüketeceği yem bu müdahalelerin en önemli aĢamasıdır. Doğada kendi kendine beslenebilecek 

tavuğun yeminin kimyagerler tarafından hazırlanmasının temel gerekçesini de bu oluĢturmaktadır. 

     

Tavuk yemleri; GDO‘lu tahıllar, kimyasal bileĢikler ve aslında tavukların sindiremeyeceği katkılar ve bu katkıları 

sindirebilmesi için eklenen enzimlerden oluĢmaktadır. Yem üretiminde üç temel kar noktasında dikkat edilmektedir: Tavuğun kısa 

sürede tüketime hazır geliĢime ulaĢması, yumurtalarının istenilen nitelikte ve nicelikte olması ve son olarak da kesimhanede temizlik 

için ayrı bir iĢlem gerektirmeyecek Ģekilde normalde barındırdığı tüm bakterilerden arınmıĢ olması.  Bunun sonucu olarak da, insanda 

ve doğada birikebilecek, olumsuz etkileri olan birçok kimyasal tavukla beraber tüketime sunulmaktadır.  

 

Yem üretimi sürecinin bir diğer önemli baĢlığını ise, tüm bu kimyasallarla temas etmek durumunda olan, günde tonlarca yem 

üreten yem üretim fabrikası iĢçileri oluĢturmaktadır. Yem üretimi kısa süre için baktığımızda iĢ kazası risklerini barındıran bir 

ortamda gerçekleĢtiği gibi uzun süre için baktığımızda ise iĢçiler için sağlık problemleri yaratabilecek malzemeleri içermektedir. 

Fabrikalarda üretim aĢamasında genellikle kimya lisansı almıĢ kiĢiler değil en fazla kimya meslek lisesi mezunu kiĢiler yer aldığı için 

iĢçiler kimyasallar ile temasları hakkında yeterli bilgiye sahip olamayabilmektedirler. Laboratuarlarda ise kimyagerlerin varlığı, 

emeğin ucuza getirilmesi kaygısıyla sınırlı tutulmakta ve daha çok meslek yüksek okulu mezunları bu süreçleri üstlenmek durumunda 

kalmaktadırlar.  
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Bu çalıĢmanın amacı tavuk yemi örneğini ele alarak, yem üretimindeki müdahale süreçlerini incelemek, yeme katılan 

kimyasallar ve GDO‘ların tavukları tüketen insanlara, üretim sürecinde yer alan iĢçilere ve doğaya ne gibi etkileri olabileceğini 

sunmak ve son olarak da yem ve tavuk üretiminde bir sonraki adım olarak düĢünülen projelerden bahsetmektir. 
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Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği) 

 

Sabri Karadoğan ve AĢir Yaman 

 

Tarım bir ülkenin varlığını sürdürmesinde ve ekonomisinin geliĢmesinde en önemli faktörlerden biridir. Tarımsal aktivitenin 

en önemli unsuru ise topraktır.  Toprak çok uzun sürede oluĢan ama yanlıĢ kullanılma sonucu kolayca bozulabilen ve bozulduktan 

sonra da geriye kazanılması ya da eski durumuna getirilmesi binlerce yıl süren önemli doğal bir unsurdur. Ancak toprağın amaç dıĢı 

kullanılması tarım alanlarını önemli ölçüde kullanım dıĢı bırakmaktadır. Elazığ‘ın en verimli ovaları olan Uluova ve Elazığ Ovası bu 

ovalarda kurulmuĢ olan yerleĢim ve sanayi alanları ile Keban Barajının etkisiyle kullanım dıĢı kalan tarım alanlarına güzel bir 

örnektir.  

Göçler, sanayi, düzensiz kentleĢme, plansızlık ve rant kaygıları gibi daha birçok nedenden dolayı Elazığ‘da yer alan tarım 

alanları amaç dıĢı kullanılarak hızla azalmıĢ, tarım toprakları bir daha geri gelmemek üzere kaybedilmiĢtir. 

Elazığ Ovasına ait verimli tarım arazilerinin neredeyse tümü yerleĢim alanları ve sanayi alanları tarafından yok edilmiĢtir. 

Elazığ kent merkezi tamamen Elazığ Ovası üzerine kurulu olduğundan ova tamamen yok edilerek tarım dıĢı bırakılmıĢtır. Uluova‘da 

ise Keban Barajı‘nın etkisiyle verimli tarım arazileri sular altında kalmıĢ ve önemli ölçüde tarım için kullanılan alanlar yok edilmiĢtir 

Yok edilen bu alanlar sulu ve kuru tarım için son derece elveriĢli yerlerdir. Uluova 32500 ha Elazığ Ovası ise 3600 ha‘lık 

tarım arazisine sahiptir. Toplamda bu iki ovanın alanı 36100 ha dır. Bu ovalar üzerinde kurulmuĢ olan sanayi, havaalanı ve Keban 

Barajı‘nın kullanım dıĢı bıraktığı tarım alanları ise toplam 8222,5 ha dir. Kaybolan tarım alanları ovaların toplam alanlarının % 22,5 

sine karĢılık gelmektedir. 

Tarımsal arazilerin amaç dıĢı kullanımı sonucu tahıl ve endüstri bitkilerinin üretiminde yıllık bazda toplam 504.509.9 ton/yıl 

azalmaya neden oldmuĢtur. Örneğin buğday üretiminde meydana gelen kayıp 43.628.5 ton/yıl dır. Bir ton buğdaydan üretilecek 

ekmek 4000 tane olduğuna göre bir yıl içinde toplam 174.514.000 tane ekmeğin üretilememesi anlamına gelmektedir. Bir endüstri 

bitkisi olan Ģeker pancarında meydana gelen kayıp 324.311.8 ton/yıl dır. Bir ton Ģeker pancarından 137.5 kg Ģeker üretildiği 

düĢünüldüğünde bir yılda toplam 44.592.872.5 ton Ģekerin üretilemediği sonucunu doğurmaktadır. 

Verimli tarım arazilerinin tarım dıĢı amaçlarla kullanılması ülkemiz için ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorunu 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunları tarım arazilerinin azalması, tarımsal ürün kayıpları, iĢsizlik, sosyal çözülmeler göç ve açlık 

olarak sıralayabiliriz. Elazığ‘da yaĢanan bu durum ülkenin diğer bölgeleri ve kentleri için bir uyarı niteliğindedir.
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Kamu Yönetiminde...! Üniversite 

Atilla Göktürk 

Kamu yönetiminde yaĢanmakta olan değiĢim ve dönüĢümle giderek daha hakim hale gelen iĢletmeci yaklaĢımın, üniversite 

 için  yaptığı tanımlama ve beklentileri irdeleyecek bir sunuĢ yapılacaktır. BaĢka bir ifade ile 12 Eylül koĢullarında oluĢturulan ve 

bugüne kadar da üniversite sistemini belirleyen, hemen tüm kesimler tarafından değiĢtirilmesi beklenen 2547 sayılı yasanın yerine 

çıkarılacağı "muĢtulanan" yeni üniversite yasasının olası düzenlemeleri üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. 

Bu değerlendirmede kamu yönetimindeki değiĢim ile bu değiĢime ayak uydurma çabası içinde yeni hedefler koyan YÖK'ün, 

bu hedefleri doğrultusunda yeni sistemdeki yerini ve iĢlevlerini nasıl tanımladığı belirtilip, nasıl bir üniversite yasası oluĢturulmak 

istenebileceği, bu yasada üniversite yönetimi,  kurullar, akademik yapılanma, kadrolaĢma, yükselme, bilim ve araĢtırma ile eğitim, 

öğretim vb. açısından nasıl tanımlamalar beklememiz gerektiği ele alınacaktır. 
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Yeni Kamu ĠĢletmeciliği YaklaĢımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve Üniversitelerde Performans Uygulaması 

Süleyman Ulutürk 

Bir devlet modeli olarak ulus-devlete yöneltilen roller tarih içinde değiĢim göstermiĢtir.  Devletin ekonomik yaĢamdaki rolünün 

değiĢmesine paralel olarak kamu ekonomisi ve kamu harcamalarının nitelik ve niceliğindeki dönüĢüm beraberinde kamu yönetimi 

anlayıĢında da bir değiĢimi getirmiĢtir. Bu değiĢimin yönü genellikle kamusal önceliklerin piyasa öncelikleri lehine gerilemesi Ģeklinde 

olmuĢtur.  

 

Dünya Bankası, OECD ve IMF‘nin çerçevesini çizdiği Kamu Harcama Yönetiminin (Public Expenditure Management) bir parçası 

olarak devlet bütçe sisteminin ekonomik gereklilikler doğrultusunda yeniden yapılandırılması, devlet bütçesine açık ya da örtülü yeni iĢlevler 

yüklemiĢ bulunmaktadır. Bunlardan ilki devlet bütçesinin ulusal ekonomiler düzeyinde öncelikle mali disiplini sağlamanın aracı olarak 

görülmesidir. Ġkincisi ise, saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayan yeni araç ve teknikler oluĢturularak, kamu sektörünün özel sektör için 

katalizör rolü üstlenmesine hizmet etmesidir.  

 

Kamu Harcama Yönetimi ile devlet bütçesine biçilen bu iĢlevler, yeni kamu yönetimi anlayıĢını temsil eden Yeni Kamu 

ĠĢletmeciliği (YKĠ) yaklaĢımının devlet bütçesi için çizdiği amaçlarla uyum içindedir.  Devlet bütçesinin mali disiplini sağlama aracı olması 

yanında piyasaların güven içinde iĢleyebilmesine yönelik araç olmasına hizmet eden unsurlarla donatıldığı da gözlemlenebilmektedir. Bu 

unsurlar bütçelerin hazırlanması, uygulanması, yönetimi, gözetimi, denetimi ve kontrolünü kapsamaktadır.  

 

Yükseköğretim hizmetinin finansman yapısı, hem kamu kaynaklarının alternatif alanlar arasında tahsisi hem de bireylerin temel bir 

kamusal hak olan eğitimin maliyetine katılıp katılmayacaklarını veya ne Ģekilde ve ne kadar katılacaklarının belirlenmesi açısından 

önemlidir. Hizmetin sunumuna iliĢkin farklı eğilimler ve finansman yapısında bazı sıkıntıların görüldüğü de bilinmektedir.  

 

Günümüzde yükseköğretim üç farklı kaynaktan ya da bunların çeĢitli ağırlıklarda bileĢimi ile oluĢturulan yöntemlerle finanse 

edilmektedir: kamu bütçesi (kamusal finansman); öğrenciler (harç ya da öğrenim ücreti) ve dıĢ kaynaklardır (yükseköğretim kurumlarının 

yatırımları veya ücret karĢılığı görülen hizmetlerden elde ettikleri gelirler). Kamusal finansman, kamu gelirlerinden üniversitelere kaynak 

aktarılması esasına dayanmaktadır. Kaynak aktarımı doğrudan finansman ve dolaylı finansman olmak üzere iki farklı yöntemle veya her iki 

yöntemin bir arada kullanılması ile yapılabilmektedir. Doğrudan finansman yönteminde kamu kaynaklarının dağıtımında bazı nicel ve nitel 

performans ölçütlerini göz önüne alan formüller kullanılması gittikçe yaygınlaĢmaktadır.  

 

Ülkemizde kamu yönetiminde gerçekleĢtirilen ―reform‖ sürecinde, kamu mali yönetiminde de değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu değiĢimin 

en önemli unsurlarından biri, merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayıĢından, yetki ve 

sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme sistemine geçilmesidir. 
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Bu amaçla 2003 yılında çıkartılan 5018 sayılı Yasa ile Performans Esaslı Bütçeleme tüm kamu idarelerinde ve dolayısıyla devlet 

üniversitelerinde uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

Bu uygulamada kamu idareleri (ve devlet üniversiteleri), öncelikle yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını 

gösteren, benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde oluĢturacakları stratejik amaçlar ve ölçülebilir performans hedef ve göstergelerini içeren 

stratejik planlarını hazırlamakla yükümlü tutulmuĢtur. Bütçe teklifleri ise,  stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve 

hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmak zorundadır.  

Devlet üniversitelerinde uygulanmaya baĢlanan ve giderek yaygınlaĢmakta olan Döner Sermaye gelirlerinden ek ödeme 

yapılmasında çeĢitli performans ölçütlerinin dikkate alınması, yukarıda sözü edilen kamu yönetiminde ―reform‖ sürecinin bir 

sonucudur. Bu süreçte üniversitelerde de uygulanmaya baĢlanan Performans Esaslı Bütçelemeyi ise, sadece yükseköğretim 

finansmanında gerçekleĢtirilen değiĢiklik olarak görmek mümkün değildir. Bu aslında, çerçevesi Dünya Bankası, OECD ve IMF 

tarafından çizilen topyekûn bir dönüĢümü iĢaret etmektedir. Bu dönüĢüm, Yeni Kamu ĠĢletmeciliği YaklaĢımı ve buna bağlı Kamu 

Harcama Yönetiminin tüm kamu idarelerinde uygulanmasıdır. 
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Üniversite-Sermaye ĠĢbirliği mi? Kâr Amaçlı Üniversite ġirketleri ve Laureate/Bilgi Örneği 

Aslı Odman ve Hakan Arslan 

‗Yeni‘ YÖK Yasası üniversitelerin kapısında beklemekte. Bu yaz, yeni bir ‗Özel Üniversiteler Yasasını‘ da içeren kapsamlı 

mevzuat değiĢikliklerine dair, YÖK‘ün düzenlediği ‗arama toplantıları‘ ile geçti. Bu Yasanın getireceği en önemli değiĢikliklerden 

biri, Ģimdiye kadar devlet-vakıf olarak ikili bir yapı üzerine oturan üniversiter sistemin, yepyeni bir kurumu sisteme sokarak 

geniĢletilmesi: Kâr amaçlı üniversite Ģirketleri (KAÜġ). Türkiye, dünyanın baĢka (ġili, Çin, Meksika vs.) ülkelerinde de olduğu gibi, 

‗yüksek öğretim alanında‘ kazanç amaçlayıcı faaliyeti yasaklayan bir Anayasa ve mevzuata sahip. ‗Üniversitecilik piyasasının‘ 

yaratılarak, alanın Ģirketlere açılması, bir Anayasa değiĢikliğini de gerektirecektir. Acaba bunca radikal bir hukuki ve kurumsal 

değiĢimin uğruna yapıldığı KAÜġ‘leri tanıyor muyuz? 

Türkiye‘de vakıf üniversiteleri, kurucularının çoğu özel, yani kâr amaçlanan sektörden gelmelerine ve kanunu by-pass ederek 

fiilen bazı ufak ölçekli kazanç transferleri yaptıkları gözlemlenebilmelerine rağmen, Vakıflar Mevzuatına tâbi olarak kurulmuĢ, Ģirket 

olmayan yapılardır. Bu bildirinin amacı, çok kısa bir vadede Türkiye‘de varlık ve faaliyetlerini artıracak KAÜġ‘lerin mevcut yapıdan 

farkını ve özelliklerini tanımlamak ve henüz YÖK Yasası tartıĢmalarının yapıldığı bir aĢamada ‗üniversiter camiaya‘ tanıtmaktır. 

Aynı zamanda bugün itibarıyla, Türkiye‟de faal tek KAÜġ, bir vakıf üniversitesi olan Ġstanbul Bilgi Üniversitesi‟ni 

2009 yılında fiilen „devralmıĢ‟ bulunan, Baltimore, Maryland/ABD merkezli, Laureate Education, Inc. adlı Ģirkettir. KAÜġ ile 

Türkiye‘deki vakıf üniversitesi yapısı çerçevesindeki örtük kâr amaçlı üniversitecilik faaliyetleri arasındaki baĢlıca farklar Ģöyle 

özetlenebilir: Öncelikle, KAÜġ, sahip olduğu veya kontrol ettiği üniversiteleri bağlı üretim birimleri olarak gören, iĢleten, bunlardan 

ayrı bir tüzel kiĢiliği olan kapitalist bir Ģirkettir. Ġkinci olarak, KAÜġ, genellikle, küresel pazarlarda faaliyet gösteren ve küresel 

yatırımlar yapan ulus ötesi bir Ģirkettir (transnational corporation). Son olarak ise, KAÜġ, finans sermaye ile iliĢkili, özellikle 

1990‘lardaki finans öncülüğündeki birikim rejimi çerçevesinde (finance-led accumulation regime) ele alınması gereken bir yapıdır. 

Finans sektörü ile organik iliĢkisi, borsada hisselerinin alınıp satılmasından, özel giriĢim Ģirketlerinin (private equity corporations) 

risk sermayesi yatırımlarını çekmesine, öğrenci kredilerinin değerlendirildiği mali piyasalar yaratmasından, gene mali piyasalara 

akıtılan öğrenci sübvansiyonlarına ayrılmıĢ devlet fonlarının akıtıldığı kurumlar olmalarına kadar pek çok farklı alanı kapsamaktadır.  

Özellikle ABD dıĢındaki ‗yükseköğrenim hizmeti piyasalarında‘ küresel liderliğe oynayan Laureate Education, Inc.‘ın baĢlıca rakibi,  

KAÜġ‘lerin en çok tanınanı ve sektörün bir numarası olan University of Phoenix olarak tanınan ağın sahibi Apollo Group‘dur. Kâr 

amaçlı üniversite Ģirketleri, bir taraftan geleneksel üniversiteler karĢısında rekabeti Ģiddetlendiriyor, öbür taraftan da, bunların önüne, 

her koĢulda örnek alınması gereken ‗en iyi pratikler‘ (best practices), bir nevi ‗mali-ekonomik‘ model/ufuk olarak çıkartılıyorlar. 

2010 senesindeki 5. Karaburun Bilim Kongresi‘nin ‗Sokağın Bilgisi‘ bölümünde, Türkiye‘deki bir vakıf üniversitesinde ve 

KAÜġ‘de ilk kez gerçekleĢtirilen sendikalaĢma hareketine dair, destek, idari ve akademik personelden birer sendikalının katılımı ile 
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bir deneyim paylaĢımı oturumu gerçekleĢmiĢti. 2012 senesindeki bu bildirinin amacı ise, bu deneyim paylaĢımının ‗fikri takibini‘ 

yapıp, önemi Bilgi Üniversitesi ölçeğini aĢan bu fenomen hakkında müdahil bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.  
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Kentsel DönüĢüm, Kentsel Kimlik ve Mekân Algısı 
 

Öneri Sahipleri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Kulübü 

Defne Gül Kayaoğlu, Esra Nesipoğulları, Simge Balcı, Pınar Bayraktar, Burcu Kara, Yağmur Hürremoğlu 

Son dönemde yıkıcı sonuçlarıyla karĢımıza çıkan, özellikle Ġstanbul‘da kentin en dikkat çeken sorunlarından ―kentsel 

dönüĢüm‖ temalı bir atölye ile farkındalık yaratmak ve algısal analizler yapmak hedeflenmektedir. TarlabaĢı, Sulukule, PerĢembe 

Pazarı, Mamak, Derbent vb. birer birer dönüĢtürülürken, bölgeler bir yandan tarihi, kentsel dokusunu kaybediyor; diğer yandan da 

bölgede yaĢayan halk maddi, manevi, kültürel kayıplara uğruyor. Ġnsanları deprem riskinden korumak, sokakları ―tehlikelerden‖ 

arındırmak, insanlara daha kaliteli yaĢam koĢulları sunmak gibi söylemler, medya kanalıyla manipüle edilirken gerçekte, insanlara 

ancak düĢük faizli kredilerle, bir ömür boyu borçlanma seçeneği sunuluyor. Kentsel dönüĢüm yapılmalı, peki nasıl? Sosyalizmdeki 

dönüĢüm deneyimleri ve ütopik toplu konut örneklerini eleĢtirel bir bakıĢ ile inceledikten sonra kapitalist ekonomideki konut  

balonunu diğer meta pazarlarından ayırmadan konut sorunu bağlamında ―mimari kimlik‖ tartıĢılacak. Ancak; ―konut sorunu‖ 

pazardaki diğer metalardan ayıran özellik insanlara bir yaĢam alanı tanımlamasıdır. Kenti sokaklar ve binalar bütünü olarak değil, 

yaĢayan bir organizma olarak gören bizler, insanların yaĢadıkları çevreye yabancılaĢması ve sosyal donatı alanlarından mahrumiyetin 

kent yaĢamına etkisini, çarpıcı örneklerle katılımcılara aktaracağız. Sonrasında katılımcılarla beraber ―kent‖i soyutlayarak kendi 

sosyalist alternatif kentlerimizi yaratıp insanlarda nasıl hisler uyandırdığını analiz edeceğiz. Kentte ―algı yönetimi‖ ilkelerine dayalı 

kurulmuĢ, tasarlanmıĢ, mekanlar ile organik/spontane yaĢama birimlerini (alanlarını) oluĢum, fizibilite, kültürel ve toplumsal bellek 

bağlamında karĢılaĢtıracağız. Tüm bu verilerin ıĢığında bir rapor ve grafik analizlerle sunacağız.    

ÇalıĢmanın Amacı: Kentsel dönüĢümün sadece mimarların ve Ģehir planlamacıların tartıĢtığı bir konu olmaktan çıkarıp, 

halkın da hakkında yeterli bilgiye sahip olmasını amaçlıyoruz. Herkesin yaĢadığı çevreyle bir bağ oluĢturması, yaĢadığı mekanı 

Ģekillendirmesi ve kararlar alması için somut fikir önerilerini tartıĢarak örgütleyeceğiz.  

ÇalıĢmanın Yöntemi:  TartıĢma, maket yapımı, analiz.            
ÇalıĢma Günü, Saati ve Yeri: 7 Eylül 2012 Cuma, 18:00-20:00, C Salonu      

8 Eylül 2012 Cumartesi, 18:00-20:00, C Salonu 
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Kapitalist ModernleĢmede Tahakkümün ÇeĢitli Yüzleri 

Öneri Sahipleri:  Özgür Soysal, Özlem Duva, Murat Satıcı, Umut Morkoç, Cem Kamözüt, Gülce Çetiner, Mehmet 

Hocaoğlu, Erkan Bozkurt, Övünç Cengiz, Cana Bostan, Erdem Taner, Emrah Günok, Hasan Eren Çağatay, 

Duygu Öktem 

ÇağdaĢ düĢünce dünyasının temel iki yönelimi, yirminci yüzyılın baĢından itibaren insanlığın çektiği acılarla özdeĢleĢtirilen 

teknoloji, ilerleme ve ideoloji kavramlarının reddi veya revizyonu olmuĢtur. Ağırlıklı olarak günümüzde de hâkimiyetini sürdüren bu 

iki yönelimin temel itirazlarını göz önüne aldığımızda, eleĢtirinin aslında, modernizmin düsturları olan Aydınlanma, akıl ve ilerleme 

kavramlarına yönelik olduğunu görürüz. Bunun nedeni, hem bu kavramların bir yandan insan özgürlüğünü vaz ederken diğer yandan 

insan ve doğa üzerinde tahakküm kurması, hem de bilimden hukuka tüm pratiği bu kavramlar üzerine kuran felsefi-politik 

perspektiflerin, tikel amaçlar için evrenselcilik maskesinde araçsallaĢtırılmıĢ insansal yaĢam pratiği karĢısında yetersiz kalıĢı; dahası 

bu pratiğin kapitalizm olgusuyla gayet uyumlu bir biçimde birbirine eklemlenebilir olması karĢısında geçerliliğini ve güvenirliğini 

yitirmesidir. Kapitalizm olgusunun evrensel ve genel söylemler üzerinden kendisini var edebilmesi, küreselleĢme söyleminde en açık 

haliyle gördüğümüz sahte bir genellik iddiası ve gerçeklikle uyuĢmayan bir ideal sayesinde mümkün olabilmiĢtir. Diğer yandan 

kapitalizmin kendi adına ekonomik, kültürel, etik ve politik boyutlarda kat ettiği yol ve elde ettiği baĢarı, bütün bu alanlardaki değiĢim 

ve dönüĢümle birlikte, bu olgunun kuĢatıcılığıyla hesaplaĢmayı da gerektiren bir bakıĢ açısını zorunlu kılmıĢtır. 

O halde Ģimdi, bu kuĢatıcılığın yarattığı konformizmin rehavetine mi kapılmalıyız? Yoksa sorunun bir çözümsüzlüğe 

mahkûm olduğunu kabul ederek toptan bir reddiyeyi mi kabul etmeliyiz? Ya da tartıĢılan kavramların revizyonuna mı giriĢmeliyiz? 

Son olarak bu tavırların dıĢında alternatif veya alternatifler mevcut mudur? 

Günümüzde geç modernlik, geç kapitalizm, postmodernizm, post-fordizm ya da yeni kapitalizm gibi olgularla birlikte 

açıklanmaya çalıĢılan temel Ģey, kapitalizmin yarattığı kaotik evren ve bu evrenin içerisinde insanın ve doğanın yitip gitmesinin 

yarattığı buhrandır. Kapitalizmin insan ve doğa kavramlarında yarattığı aĢınma ve tahribat, kimi düĢünürler için yeni bir ahlaki temel 

arayıĢı kimileri için ise bu temellerin kökten bir eleĢtirisi ve yapı bozumu esasına dayalı olsa da öncelikle bu koĢullar altında üzerinde 

uzlaĢabileceğimiz zeminin ne olacağı sorusu her zaman güncelliğini korumaktadır. Bununla birlikte uzlaĢımın kendisinin kapitalizm 

olgusu ile nasıl bir iliĢki içerisinde olduğu da ayrıca sorgulanmaktadır. 

Bu atölye çalıĢmasında bizler, bu tartıĢmalara yakından bakabilmeyi ve felsefenin bilimsel, hukuksal, antropolojik, etik ve 

politik olanla iliĢkilenme biçimi içerisinden kapitalizmin modernleĢme aracılığıyla, insan ve doğa kavramlarında yarattığı dönüĢümü 

irdelemeyi amaçlıyoruz. 
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ÇalıĢmanın Amacı: ModernleĢme, insan ve doğa kavramlarını kapitalizm olgusu içerisinden değerlendirmek ve tartıĢmaya 

açmak.  

ÇalıĢmanın Yöntemi: ÇalıĢma grubu, tartıĢılması planlanan konularda ilgi ve merak sahibi herkesin katılımına açık 

olacaktır. Yürütülecek tartıĢmaları daha verimli kılabilmek açısından, çalıĢma grubuna katılacak kiĢilerin, tartıĢmaların kavramsal 

çerçevesine dair bir ön hazırlık yapması beklenmektedir; ancak bu, çalıĢma grubuna dâhil olabilmenin bir önkoĢulu değildir.  

Atölye çalıĢması kongrenin ilk üç gününde yürütülecek, kongrenin son günü ise grup içerisinde yürütülen tartıĢmaları ve 

varılan sonuçları içeren çalıĢma raporu sunulacaktır. 

Atölye çalıĢmasının ilk oturumunda, yürütülecek tartıĢmaların kapsamı belirlenecek, hangi soru veya sorunların bu kapsam 

dâhilinde ele alınacağı üzerine konuĢulacaktır. Ġkinci ve üçüncü gün yapılacak oturumların ise mevcut sorunların tartıĢılmasına ve bu 

tartıĢmaları kapsayan bir çalıĢma raporu hazırlanmasına ayrılması planlanmaktadır. 

ÇalıĢma Günü, Saati ve Yeri:  6 Eylül 2012 PerĢembe 13:00-17:00, Mordoğan Belediyesi Bahçesi 

        7 Eylül 2012 Cuma 13:00-17:00, Nergis Çay Bahçesi 

         8 Eylül 2012 Cumartesi 13:00-17:00, Karikatür Evi Bahçesi 
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Hukuk ve Teknik Bağlamında Kent ve Çevre Davaları 

 

Öneri Sahipleri: Ekoloji Kolektifi, Türkiye Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) 

Hande Atay, Fevzi Özlüer, Cem Altıparmak 

 
Doğaya yönelik her türlü tahakküm iliĢkisine karĢı bir haksızlık pratiği olarak yükseltilen hak talepleri, ekoloji mücadelesi 

içerisinde de halkın bilgi edinme ve karar alma süreçlerine katılımı mekanizmaları yanında mahkemeler önünde hak arama özgürlüğünün bir 

parçası olarak da yükseltiliyor. Bugün çevre hakkı, su hakkı, barınma hakkı gibi mevcut dayanıĢma hakları ekseninde kurulan hukuk 

mücadelesi giderek ekolojik kriz karĢısında kurucu iradesinin halka ait olduğu yeni bir hukuk arayıĢına dönüĢüyor. Bu bağlamda Hopa, 

Solaklı, Tortum‘daki HES karĢıtı mücadeleden UlukıĢla ve Bergama‘daki altın karĢıtı mücadeleye; Gerze ve Aliağa‘daki termik santral 

karĢıtı mücadeleden Akkuyu‘daki nükleer santral karĢıtı mücadeleye kadar yereldeki her direniĢ toplumsal mücadelenin bileĢenlerinden biri 

olarak hukuk mücadelesini de Ģekillendiriyor. Öyle ki suyunu, toprağını, havasını savunanlar önce devletin kolluk Ģiddetiyle muhatap olup 

daha sonra sermaye karĢısında sanık konumuna düĢürülüyor. Ekoloji mücadelesi yaygınlaĢtıkça kent ve çevre davalarının konusu idari 

davalardan ceza ve tazminat davalarına karĢı bir geniĢleme gösteriyor. Toplumsal mücadele hukuk mücadelesi içerisinde de davacı-davalı 

bloklarıyla devam ediyor. Bu bağlamda hukuk da mücadelenin temel ekseni haline dönüĢtürülmeden yereldeki ekolojist mücadelelerin 

bileĢenlerinden biri olarak kurgulanıyor. Bu sebeple bu çalıĢmada hukuk tartıĢmalarının ardındaki ―kamunun üstün yararı‖ kavramının 

mücadelenin neresine denk düĢtüğü, bir hukuk teknisyenliğinden öte yereldeki halkla birlikte mücadele eden aktivist hukukçuların hem saha 

hem de dava deneyimleri üzerinden aktarılmaya çalıĢılacaktır. 

 

ÇalıĢmanın Amacı: Son yıllarda hukuk tartıĢmaları gündemin en baĢat konularını içinde barındırıyor. Özellikle hak arama 

mücadelesinin bir dinamiği olan, idarenin yargısal yolla denetimi ve bu süreçte halkın karar alma süreçlerine katılımı mekanizması önemli 

tartıĢmaları da beraberinde getiriyor. Mahkeme kararlarının son yıllarda giderek tartıĢılır olması, bu kararların hukuki mi yoksa ideolojik 

kararlar mı olduğuna yönelik retorik zeminine özellikle çekilmeye çalıĢılıyor. Yargı kararlarını veren mahkemeler de kararlarında hukuki 

nitelemelerin sınırlarını dahi bilirkiĢi raporlarıyla çiziyor. BilirkiĢi raporları, teknik ve bilimsel birer rapor olarak anılıyor ve mahkeme 

kararlarının önemli bir dayanağı haline dönüĢüyor. Oysaki çevre ve kent davalarında hukuka uygunluğu denetlenen iĢlemlerin teknik ve 

bilimsel açıdan hukuka uygun olup olmadığı sorunundan daha önemli olan, bu kararların salt hukukla yani devletin yurttaĢla kurduğu haklar 

ekseninde değerlendirilmesi, tartıĢılması ile korunan üstün kamu yararının açığa çıkarılabilmesidir. Ancak yargı kararlarının giderek, teknik 

bir değerlendirme haline gelmesi, toplumun yargısal yolla toplumsal birikim elde etmesi süreçlerini de zayıflatıyor. Hukuki süreçlerin 

tekniğin bir fonksiyonu olması tehlikesi karĢısında kent ve çevre davalarında korunan hakkın teknik veya bilimsel olduğu düĢünülen bilirkiĢi 

raporlarına göre değil öncelikle hukukun koruduğu menfaatler dengesine atıfla nasıl inĢa edilebileceğinin sorgulanması ve alandaki deneyim 

ve birikimle bu atölyenin sonucunda bir sonuç bildirgesi yayınlanması amaç edinilmektedir. 

 

 

ÇalıĢmanın Yöntemi: Alandaki mücadelelere dair deneyim aktarımı sunumları ve atölye çalıĢması 

 
ÇalıĢma Günü, Saati ve Yeri: 8 Eylül 2012 Cumartesi 16:00-19:00, Nergis Çay Bahçesi 
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Ekofeminizm 

 

Öneri Sahipleri: Ekoloji Kolektifi 

Ecehan Balta ve Deniz Zengin 

 

 
              Ekofeminizm, baĢta Vandana Shiva olmak üzere çoğunlukla ekolojist hareket içinden gelen kadınların 1970‘li 

yıllardan itibaren feminist ve ekoljist hareketleri birleĢtirmeye yönelik giriĢtikleri kuramsal çabaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıĢ, 

ekolojik yıkım ile patriyarka arasındaki iliĢkileri kavrayabilmek açısından önemli bir katkı sunmuĢtur. Günümüzde ekofeminizm, 

yerel ekolojist hareketler içerisinde kadın katılımı ve radikalizasyonu ile birlikte, kuramsal bir çaba olmaktan ziyade, bir hareketi 

anlamak, dönüĢtürmek için kullanıĢlı bir kavramsal çerçeve olarak kavranabilir. Atölye, kuramsal bir giriĢin ardından çeĢitli hareket 

deneyimlerinde kadın katılımının niteliği üzerine bir çalıĢma olarak kurgulanmıĢtır. Bu bağlamda özellikle Bergama (Ecehan Balta) 

ve Gerze‘de (Deniz Zengin) kadın katılımının bazı özellikleri saha deneyimleri ıĢığında tartıĢmaya açılacaktır. 
 

              ÇalıĢmanın Amacı: Sürmekte olan ekolojik kriz kadınları çok derinden etkiliyor. Bunun karĢısında kadınlar tüm 

dünyada ve Türkiye‘de de doğanın tahribatına karĢı mücadelenin de en militan özneleri olmayı sürdürüyor. Ekofeminizm her iki 

tespite iliĢkin olarak da "neden?" sorusuna verilen en önemli yanıtlardan bir tanesi. Feminizmin ekolojizmi kendi bakıĢ açısına dahil 

etmesi, aynı anda ekoloji mücadelelerinin toplumsal cinsiyet duyarlı bakıĢ açısını geliĢtirmek için neler yapabileceğimizi, ekolojik 

tahribat, gıda, iklim, su krizi, savaĢ ve kadınlık durumları arasındaki bağlantıyı bu atölyede konuĢacağız.  

 

             ÇalıĢmanın Yöntemi: Kısa sunum ve atölye çalıĢması 

 

             ÇalıĢma Günü, Saati ve Yeri: 9 Eylül 2012 Pazar, 10:00-12:00, Mordoğan Belediyesi Bahçesi
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HES'ler, Belgeseller, Mücadele 

                  Öneri Sahipleri: Sudaki Suretler, Akıntıya KarĢı ve ĠĢte Böyle film ekipleri  

HES inĢası ve mücadelesi son zamanların -görece- en görünen, bilinen olayları olmaya aday: Yüzlerce HES inĢa edildi, 

binlercesi yolda; bununla birlikte bir HES belgeselleri festivali düzenleyecek kadar film yapıldı, izlendi son birkaç yılda. Türkiye'nin 

çeĢitli yerlerindeki HES mücadelesine dair biri birine benzer, biri birinden farklı belgeseller yapmıĢ kiĢiler olarak Karaburun 

Kongresi'nde bu mevzuyu Ģu sorularla tartıĢmak istiyoruz: Video-aktivizm nedir? Neden yapılır?Buradaki örnekleri nelerdir? HES 

belgeselleri konularına ne Ģekilde yaklaĢtılar? HESlerin asıl mağdurları HES belgesellerinin çekim ve dağıtım süreçlerine dair ne 

düĢünüyor? Görsel-iĢitsel medyanın mücadeledeyi baskılayıcı yahut destekleyici yönleri neler? Mücadeleyi desteklemek için neler 

yapılabilir? Mücadele içindeki halkın görsel-iĢitsel materyal toplamasına, yahut topladıkları materyalin kurgulanmasına ve dağıtımına 

iliĢkin nasıl stratejiler/taktikler geliĢtirilebilir? HES belgeselleri esnasında edinilen deneyimler baĢka mücadelelere nasıl aktarılabilir? 

 

   ÇalıĢma Günü, Saati ve Yeri: 8 Eylül 2012 Cumartesi, 16.00, Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 
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Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir BakıĢ 

Fethi Demir 

Toplumların tarihindeki acılar, savaĢlar, trajediler, sürgünler, katliamlar vb. önemli olaylar sanat için her zaman önemli bir 

kaynaktır. Tarih boyunca sanatçılar; bu sancılı süreçlerin tüm yönleriyle açığa çıkmasını, toplum vicdanında yer etmesini, 

unutulmamasını, mağdurların anlaĢılmasını sağlamak amacıyla sanat üretirler. Fakat sanat için hem bir sorumluluk hem de eĢsiz bir 

kaynak olan bu olayların aktarımı yani sanatsal forma dökülmesi hep sancılıdır. Gerek olayın yakıcılığı gerekse yarattığı toplumsal 

travma, sanatsal bir biçimde ifade edilmesini zorlaĢtırır. Elbette siyasi, sosyal, kültürel ve toplumsal atmosferin konuyu tüm yönleriyle 

ve açıkça tartıĢacak bir olgunluğa eriĢmemesi, egemen güçlerin konuyu hasıraltı etme çabası, yazılı ve görsel medyanın bu tür olayları 

çok fazla gündemleĢtirmemesi de büyük toplumsal olayların tüm boyutlarıyla ve sağlıklı bir biçimde sanatsal bir forma dökülmesini 

engeller. Tüm bu olumsuz koĢullar içerisinde yine de sanatsal bir ürün vermeye çalıĢanlar ise ya olayların trajikliğine kendini kaptırıp 

ya da egemen söyleme angaje olup sanatsal söylemden uzaklaĢır. Genel olarak 16. yüzyıla kadar götürülebilecek kadar eski ama 

özelde Cumhuriyet‘in ilk dönemlerinde daha da spesifik olarak 1937-1938 yıllarında Dersim‘de yaĢananların sanata ve özellikle 

çalıĢmamızın konusu olan romana yansıması/yansımaması da oldukça sıkıntılıdır. 

 

Tüm bu genel çerçeve içerisinde Dersim trajedisinin romana yansımasına dönülecek olursa -resmi söylemi meĢrulaĢtırmak 

için kaleme alınanları bir kenara bırakmak koĢuluyla- esas olarak üç tip romandan söz edilebilir. Bunlardan ilki 1930-45 arasında 

doğmuĢ Dersimli yazarlar tarafından kaleme alınan edebi açıdan zayıf romanlardır. Dersim trajedisini iĢleyen ikinci roman tipi ise 

daha çok solcu-devrimci yazarlar tarafından toplumcu-gerçekçi bakıĢ açısıyla kaleme alınan metinlerdir. Dersim trajedisini yansıtan 

romanların üçüncü tipini ise modern anlatı teknikleri, postmodernizm, büyülü gerçekçilik gibi akımlardan haberdar genç kuĢak 

yazarların ürettiği metinler oluĢturur. 

Bu bağlamda Dersim trajedisini anlatan üç romandan hareketle bu konuyu açmaya, tartıĢmaya çalıĢacağız.  Bunlar; Haydar 

IĢık‘ın Dersimli Memik Ağa, Muzaffer Oruçoğlu‘nun Dersim ve Haydar KarataĢ‘ın Gece Kelebeği (Perperık-a Söe) adlı romanlarıdır. 
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Hazır Gıdalara KarĢı Ev Yoğurdu 

Mesure Kaplan 

Hayat hızla akıp gidiyordu ve bu hız karĢısında çalıĢan kadın olarak hazır gıdaları tercih etmek pratik bir çözümmüĢ gibi 

görünüyordu. Açık süt yerine UHT  paket süt, hem mikroplardan arınmıĢtı hem de çocuklar için içimi daha kolay oluyordu. Kaymak 

süzmeye gerek yoktu. Keza hazır yoğurtta öyle. Bol bol yenmeliydi. Parası hiç önemli değil, sağlıklı beslenmek önemliydi. 

Dondurma, sosis, üçü beĢi bir yerde gofretler en sevdiklerimizdi. 

Hayat bu Ģekliyle hem pratik hem de daha kolaydı. Yıllar içinde, hareketsiz yaĢam ve hazır gıdalar sayesinde, kilolarımız artmaya 

baĢlamıĢ ve ara sıra beliren kalça eklemimdeki ağrı  ise hiç kesilmez olmuĢtu. Tahliller, tetkikler, uzman doktorlar, hastane kuyrukları 

derken kronik bir hastalığım olmuĢtu: ankilozan spondilit…Bundan böyle sürekli ilaç kullanacak ve kontrollere gidecektim. 

Hastalığımla ilgili yaptığım okumalar spor yapmamın iyi olacağı ve en önemlisi de yaĢam Ģeklimin değiĢmesi gerektiği gerçeğini 

gösteriyordu..  Bu duruma iliĢkin bir çok araĢtırma okudum; sordum, soruĢturdum; , denedim  yanıldım; yüzdüm, yürüdüm. 

Editörlüğünü Ahmet  Aydın‘ın yaptığı ‗Beslenme Bülteni‘ adlı site benim için bu aĢamada en büyük yol gösterici oldu. Neyi, 

nasıl, neden yemeli yada yememeliydik. Hazır  gıdalarda kullanılan koruyucu kimyasallar gibi çeĢitli etkilerle bağırsak florası 

bozuluyor, çeĢitli kronik-otoümmin  hastalıklara sebep oluyor gibi, bilgiler edindim. 

ĠĢte bu noktada hazır gıdalarda bulunan katkı maddelerine karĢı; antioksidan, panzehir görevi görebilecek ‗yoğurt‘ daha doğrusu 

‗ev yoğurdu‘nun önemi öne çıkıyordu. Bağırsak sağlığımız için ilk ve en temel adım olarak evde yoğurt yapmaya karar verdim. 

Bende ilk adım olarak buradan baĢladım iĢe. Bu durumda da açık süt nerden alınacak gibi bir sorunla karĢı karĢıyaydım. Biraz 

tereddütle de olsa, mahallemizdeki bakkalın getirdiği sütten almaya karar verdim. Kaynamaya baĢlayan sütü bir beĢ dakika daha 

kaynatarak yoğurt yapma denemelerime baĢladım. Bu denemelerde bazen çok sulu bir yoğurt elde ediyordum, bazen de ekĢi 

olabiliyordu mayaladığım yoğurtlar. Uzun sayılabilecek bir uğraĢtan sonra son günlerde belli bir standardı yakaladım diyebilirim. 

Evde yoğurt mayalamak Ģehir yaĢamında çalıĢan bir kadın olarak,  sanayi tipi yoğurdu tercih etmemek bir tavır ve tepki olarakta  

algılanmalı diye düĢünüyorum. Sonuçta bize sunulan hızlı bir yaĢamdı. Biz pratik olarak ulaĢmakta hiç güçlük çekmediğimiz bu 

ürünleri almalı ve tüketmeliydik. Bizden beklenen tamda buydu. Kim uğraĢacaktı yoğurt mayalamakla… 
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Ben 22 yıllık hemĢireyim. Mesleğimin getirdiği bilgi birikim ve tecrübelerimin de bu sonuçlara varmamda etkili olduğunu 

düĢünüyorum. HemĢirelik mesleğinin yanında çok önemli bir deneyimim de annelikti, çocuklarımın daha sağlıklı bir yaĢam sürmeleri 

ile ilgili içgüdüsel çabalarımda yadsınamaz diye düĢünüyorum. 

Bu amaçla Manisa kent merkezinde yaĢayan ve çoğunluğunu kamu çalıĢanlarının oluĢturduğu bir hedef kitle üzerinde yapacağım 

anket çalıĢması ile benzer deneyimleri araĢtırmak; söz konusu hedef kitlenin bu yolla algı düzeylerini ölçmek ve hızlı yaĢamın, hazır 

gıda tüketimin kapitalist üretim-tüketim iliĢkileri temelinde sorgulanması gerektiği gerçeğini ortaya koymak istiyorum. 

Bu çalıĢma sonucunda çoğumuzun hazır gıda tüketimine çok da farkında olmadan  yönlendirildiğimizin, hızlı tüket-çok tüket 

psikolojisiyle davranıĢ kalıpları oluĢturduğumuzun farkına daha iyi varabileceğimizi. Kapitalist üretim ve tüketim iliĢkilerinin bizlere 

yüklediği bu tüketim alıĢkanlıklarının sorgulanması yoluyla yaĢatılan sıkıĢmıĢlığın farkına varılması önemli bir adım olacak diye de 

düĢünüyorum. 

Sonuç olarak kronik hastalıkla baĢ etme yöntemlerim, annelik bilincim, hemĢirelik mesleğinin verdiği birikim ve tecrübelerim 

ıĢığında yapacağım çalıĢmayı katılımcı dostlarla paylaĢmak ve onlarla etkileĢmek ve elde edeceğim verileri kongrenizde sözel bildiri 

olarak sunmak istiyorum. 
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Küresel Isınma ve Ekolojik Yıkım 

Eda CoĢlu 

Teknoloji, yeniliklerin ve geliĢimlerin insan hayatını kolaylaĢtıracak Ģekilde uygulanması anlamına gelmektedir. Teknoloji 

geliĢirken, insan hayatının hemen hemen her safhasında yer almaya baĢlamıĢken bu durumun insan üzerinde olumlu ya da olumsuz 

etkileri olmuyor mu?Bu sorunun cevabı biraz karmaĢık. Getirileri götürdükleri ile kıyaslanınca acaba hangi yönde ilerlemeliyiz 

kafamızda soru iĢaretleri bırakıyor. Ama yapılan araĢtırmalar teknolojnin vazgeçilmezliğini gösteriyor.  

Teknolojinin en büyük faydası insan hayatını kolaylaĢtırmasıdır. Bunun en büyük örneğini iletiĢim alanında görebiliriz. 

(Telefon) Diğer bir sağladığı ve hayatımız için büyük önem taĢıyan fayda ise sağlık sektöründe kullanılmasıdır.Artık birçok hastalığın 

teĢhisi ve tedavisi teknoloji sayesinde çok kısa sürede ve daha net cevaplar alınarak sağlanmaktadır. (Kan tahlilleri gibi) Bu alanda 

sağlanan diğer önemli noktalardan biride güvenliktir. Güvenlik kameraları, alarm sistemleri bankalar, iĢyerleri ve ev için kullanılarak 

artık insanların güvenliğini korumaya çalıĢmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Teknolojinin kadınlar üzerinde ki faydalarını 

düĢünürsek eğer artık çamaĢırları bulaĢıkları makineler yıkıyor, temizlik ve yemek birçok makineler kullanılarak daha kısa sürede 

yapılıyor.  

ġüphesiz ki teknolojinin en büyük dönüm noktası bilgisayarın geliĢmesi olmuĢtur. Teknolojinin tüm sektörlerde / alanlarda 

sağladığı faydalar bilgisayarla doğrudan veya dolaylı olarak alakalıdır.  

Ayrıca teknoloji ulaĢım alanında da çok üst seviyelere ulaĢmıĢtır.(arabalar, uçaklar, jetler vs.)  

O zaman yapmamamız gereken teknolojinin geliĢirken insan ve doğa üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri araĢtırıp, bu 

sorunların en aza indirilmesi için çözümler bulmaktır. Teknolojinin olumsuz etkilerinin baĢında çevre kirliliği gelmektedir çevre 

kirliliği ile birlikte toprak, su , hava dolayısıyla insanlar etkilenmektedir. 
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Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın Tahribatı 

 

      Halil EĢiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ 

 
 

Toplum-doğa iliĢkisinin baĢlaması  insanlık tarihi ile birdir.Bu iliĢki, insanların yerleĢik hayata geçmesi, geniĢlemesi, ve üretmesi 

ile daha da belirginleĢmiĢtir.Artık insan nüfusu hızla artıyor.Bu aynı zaman da daha fazla üretim ve tüketim demektir.Ġnsanlar tükettikçe 

doğa üretmektedir.Bu iliĢkinin ortaya çıkardığı çeliĢki doğanın tahribatı anlamına geliyor.Üretim tarzı değiĢtikçe tahribat daha da 

artmaktadır.Nitekim bu süreç kapitalist üretim tarzıyla birlikte derin bir tahribatla devam etti ve ediyor.Sanayi devrimi ile  birlikte doğaya 

verilen zararların boyutları da arttı. On dokuzuncu yüzyıla kadar, hiç sona ermeyen zorlu görev, insan soyunun ve çevresinin doğal etkenlere 

karsı korumasıydı. Ama bu yüzyılda yeni bir ihtiyaç doğmuĢtur: Doğayı insana karsı korumak. (Peter F. Drucker)  Dünyanın uygar 

medeniyeti misyonunu üstlenen Avrupa‘nın ,aĢırı üretimi derin doğa tahribatına ;dönüĢü mümkün olmayan ekolojik felakete yol 

açmaktadır.Sömürgelerindeki doğal kaynakları da tahrip etmekten de geri kalmadılar.ModernleĢme ve değiĢim söylemi emek sömürünsün 

yanında doğanın da sömürüsünü de kapsamaktadır. Günümüzde kendi doğal kaynaklarını koruma adı altında çevreci geçinen Avrupalı 

emperyalist güçler Ģuan, çokuluslu Ģirketlerle dünyanın geri kalanını tahrip etmektedir.Bu emperyalist güçlerin doğayı bir bütün olarak 

algılayamamasının göstergesidir.Doğanın tahribatı artık dünyanın her yerinde çok fazladır.Bu Ģu anlama geliyor; ormanların yok olması, su 

kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, toprağın kirlenmesi, ozonun delinmesi, denizlerin kirlenmesi, hayvan ve bitki popülasyonun azalması, 

buzulların erimesi, sel ve su taĢkınları gibi doğal afetlerin artması, insan ve diğer canlıların yaĢamını tehdit eden hastalıkların türemesi ve 

daha sayısız tahribat.. 

Ekolojik felaket hızla yaklaĢıyor.Mevcut durumdaki teknolojinin çözemeyeceği kadar da büyük felaketlerle karĢı karĢıya kalacağız. 

ModernleĢme ve teknolojik ilerlemeler adına yapılan aĢırı üretim kendi durumu ile çeliĢmektedir.Bir çok ülkede Ģehircilik bakanlığı olmasına 

rağmen misyonlarından uzak bir durumdalar.  Kapitalist üretim, emeği sömürmeye doğayı da yok etmeye devam ediyor.Bu dünya için 

sürdürülebilir değildir. Öyle ise ne yapmak gerekir? Mevcut üretim tarzını değiĢtirmek aĢırı kaynak kullanımına son vermek gerekir.Gitgide 

artan ekolojik sorunlara duyarlı olmak zorundayız.Medya magazin dünyasından ayrılıp bu konuda üzerine düĢen görevini yerine 

getirmelidir.ġu da gerçektir ki ana akım medyayı elinde bulunduran patronlar maalesef ki karĢılıklı çıkar içerisindeler. "Artik kendi 

varlığımıza tehdit oluĢturuyoruz. Bu durumda, omuz silkip "nasıl olsa hapı yuttuk" demek kadar "uzmanlar bir yolunu bulur" diye düĢünmek 

de tehlikelidir. Ortada "kötülerin doğal çevreyi yok etmek ve iyilerin kötülere karĢı savunması diye bir Ģey yoktur." iyi ve kötü içimizde yan 

yanadır. Her birimizin ihtiyacı olan Ģey, daha değerli, daha anlamlı bir gerçek kavramdır. Hepimizin bir parçası olduğu ve kendisine bağımlı 

olduğumuz dünyadaki tüm canlıları kucaklayan bir kavram. Biz dünyayı ana babamızdan miras almadık. Onu çocuklarımız için ödünç aldık. 

Onu HEPIMIZ ödünç aldık ve HEPIMIZ geri vereceğiz."
1
GEÇ OLMADAN YAġANILASI BĠR DÜNYA UMUDUYLA… 

 

                                                 
1
 Dünya sen benimsim , Milliyet yayınları Sayfa 160 
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kongre boyunca 

sergiler, film gösterimleri ve performanslara yer verilecektir. 

7. Karaburun Bilim Kongresi kapsamında hazırlanan etkinlik 

program çizelgesi ve program hakkında ayrıntılı bilgiyi 

aĢağıda bulabilirsiniz. 
 

"Biziz Hayatı Yeniden Üreten" 

Emek Fotoğrafları Sergisi 
Küratör/Hazırlayan: Uğur PiĢmanlık 

 
"Biziz Hayatı Yeniden Üreten" Emek Fotoğrafları 

Sergisi, Türkiye‘nin ilk sanayi kentleri arasında sayılabilecek 

Tarsus‘tan 1940-1970 yıllarına çeĢitli siyah-beyaz iĢçi 

fotoğraflarından oluĢuyor. Gazeteci ve amatör fotoğraf 

sanatçısı Uğur PiĢmanlık, hazırladığı bu sergide yer alan 

fotoğrafları, yıllarca, iĢçi ailelerinden, sendikacılardan ve hatta 

çöplerden toplayarak meydana getirdiği arĢivinden derledi. 

Tarih: 5-9 Eylül 2012 

Yer: Karikatürlü Evin Önü 

 

 

Van: 'Ġnsanlığımız, Duyarlılığımız, 

Sağduyumuz'   (Sergi)   

 

Hazırlayanlar: Zuhal Okuyan, Aysel Tekerek 

 
―haber, yorum ve fotoğraflarla Van depremi ve 

sonrası...‖ 

Tarih: 5-9 Eylül 2012 

Yer: Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu (A 

Salonu) 

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi 2. ve 3. Yıl öğrencilerinin Yağlıboya tekniği 

ile yapılmıĢ “DEPREM” konulu Resim Sergisi.  
 

ÇalıĢmalar artçı sarsıntıların sürdüğü Ģubat ayının 

soğuk günlerinde prefabrik dersliklerde gerçekleĢtirildi. Bu 

resimlerde ne akademik ustalık ne de sanatsal yaratıcılığın 

keyifli kurgusal serüveninden izler aramak izleyiciyi tatmin 

edecektir. Konteynerlerden oluĢturulmuĢ yurt ranzalarında 

düĢlere yer yoktu. Resimler sadece tanıkların görsel notları 

olarak algılanırlarsa anlam kazanacaktır. Gördükleriniz 

gerçekten yaĢandı ve bir bölümüyle hala yaĢanıyor. 
Tarih: 5-9 Eylül 2012 

Yer: Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu (A 

Salonu) 
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“Çocukların Gözleri Ġle Bakmak Ve Anlamak 

Deprem Sonrası YaĢam / Wan” (Fotoğraf Sergisi) 

 
Depremlerden dolayı bir milyondan fazla insanın 

yaĢamı alt üst oldu. Van‘da yaĢanan bu durum en çok da 

çocukların hayallerini, oyunlarını alıp götürdü. Deprem 

sonrasında Van Belediyesi'nin mahallelerde kurduğu çocuk 

etkinlik çadırlarında açtığı çocuklar için fotoğraf atölyesi, 3 

ayrı mahallede, yaĢları 9 ile 15 arası 45‘e yakın çocuk ile 

gerçekleĢtirildi. Çocukların çoğu ilk kez fotoğraf çektiler ve 

Ģimdi hepsinin ilk kez bir fotoğraf makinesi oldu. Çocuklar bu 

makinelerle, yaĢadıklarını, gördüklerini fotoğraflara aktardılar. 

Çektikleri fotoğraflara kendi el yazılarıyla yorumlar yazdılar. 

Bu fotoğraflardan oluĢan sergi daha önce; 14-15 Mayıs‘ta 

Ġstanbul Boğaziçi Üniversitesi‘nde, 19-27 Mayıs arasında 

Diyarbakır‘da, 3-4 Haziran‘da Van Merkez‘de, 5-6 Haziran‘da 

Bahçesaray Kültür Sanat Festivali‘nde, 24-25 Haziran‘da 

Ankara Yüksel Caddesi‘nde açıldı. Van depremini çocukların 

gözünden bu kez de Karaburun'a taĢıyoruz. 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi /Van 

Belediyesi /Mimarlar Odası Diyarbakır ġubesi  

DireniĢte Sanat Kolektifi 
Tarih: 5-9 Eylül 2012 

Yer: Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu (A 

Salonu) 

 

Karaburun Tehdit Altında (Enstalasyon) 
Düzenleyen: Karaburun Gündelik YaĢam Bilim ve 

Kültür Derneği 

Tarih: 5-9 Eylül 2012 

Yer: Nergis Çay Bahçesi/Karaburun 

 

 

“Kapitalizm‟in Kıskacındaki Doğa ” 

(Fotoğraf Sergisi) 

Ġzdof /Ġzmir Doğa Fotoğrafçıları 
Sergide Fotoğrafı bulunan Fotoğrafçılar: Aykut 

Fırat, Berna Demir Aksoy, Bora Çal, Bülent Cihangir, Cenk 

Karaca, E.Nadir Baskın, Göksel Alpaslan, Hüseyin Ayça, Ġlke 

CoĢkuner, Ġsmail Yücehan, Ġlknur Baltacı, Levent 

Çanakkalelioğlu, Levent Yıldız, M.Cengiz Tümer, Melih 

Ġnanlı, Meltem Çiftçi, Murad Çakıl, Necmi AlagaĢ, Nedim 

Ekmekçiler, Oral Dünyaoğulları, Tamer Zeybek, Timur 

Yurdakonar, Yılmaz Kalpalp 

Yeryüzündeki canlı cansız her türlü varlığın, kuĢların, 

kelebeklerin, böcek türlerinin, bitkilerin, su altı dünyasının, 

kendi yaĢam alanlarında ve türlerinin hiç kuĢkuya yer 

bırakmayacak Ģekilde belgelenmesi için fotoğrafın tüm teknik 

ve estetik değerlerini üst düzey bir yaklaĢımla uygulayarak 

görüntülemeye çalıĢmaktayız. Yurt içi, yurt dıĢı sergilerle, 

yaptığımız fotoğraf gösterileri ve videolarla çalıĢmalarımızı 

tüm insanlıkla paylaĢmak, toplumların duyarlılığını artırarak 

―farkındalık yaratmak‖ temel amaçlarımız 

arasındadır.Yeryüzünün ve Ġnsanlığın ortak mirası olan doğal, 

tarihi ve kültürel değerlerin korunması aydın 

sorumluluğumuzun ortak paydalarındandır. Bu bağlamda 

geçtiğimiz sezon sadece doğayı, doğanın güzelliklerini ve 

detaylarını değil; Kent, Ġnsan ve Doğa üçgeninde birbirleriyle 

olan iliĢkilerini ve etkileĢimlerini – olumlu ya da olumsuz – 

sorgulayan bir proje yapma kararı aldık. Bu proje 

çerçevesinde havuzda yaklaĢık 125 fotoğraf toplandı. Bizler 

bu havuzdan Karaburun Bilim Kongresinin ana teması ― 

Kapitalizm‘in kıskacında Doğa, Toplum ve Teknoloji‖ 

temasına uygun 25 arkadaĢımızın 25 fotoğrafıyla kongrede yer 

almayı ve kapitalizmin doğal yaĢamı nasıl etkilediğini 

topluma sunmayı bir misyon olarak kabul ettik. 
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Beklentimiz görsel duyuların etkisi ile toplumda 

kapitalizmin doğaya verdiği zararlar konusunda bir farkındalık 

yaratmaktır. 

Tarih: 5 – 9 EYLÜL 2012 

Yer: Ġskele Mevkii/Karaburun 

“pandora‟nın kutusu açılırken: her ağacın 

kurdu özünden olur…” 

Doğa Ana diyoruz ona. Ama biz ne vakit onun 

rahminden çıktık ki? Öyle bir doğum hiç gerçekleĢmedi. Ama 

biz sanki gerçekleĢmiĢ gibi, sanki biz doğa değiliz de doğa 

bizim dıĢımızda bir ĢeymiĢ gibi, anamız da değil de 

düĢmanımızmıĢ gibi mahv, hatta yok ediyoruz onu. Ġnsanın 

doğanın bir parçasıyken ondan farklılaĢıp doğayı tahrip 

etmeye baĢlayıĢı süreci, edebiyattan ve sanattan alıntılar ve 

görüntüler eĢliğinde, Özgün Akduran'ın sesi ve Fuat 

Ercan'ın sözüyle resmedilecek. 

Tarih: 5 Eylül 2012 

Saat:   20.00 

Yer:    Nergis Çay Bahçesi 

 

Antik Çağ‟da Tarsus ve Felsefe (Belgesel) 22‟ 
Yönetmen: Umut Hacı Fevzioğlu 

Eser: Uğur PiĢmanlık (Antik Çağ‘da Tarsuslu Filozoflar) 

Senaryo: Uğur PiĢmanlık/Burak Köroğlu 

 

Türkiye‘de ilk kez Anadolulu filozofları ele alan ilk 

belgesel film çekildiğini vurgulayarak, Tarsus‘un tanıtımında 

önemli bir adım daha atıldı. Gazeteci-Yazar Uğur 

PiĢmanlık‘ın yazdığı ve Arkeoloji ve Sanat Yayınları arasında 

çıkan ―Antik Çağ‘da Tarsuslu Filozoflar‖ kitabı 2010 yılında 

belgesel filme dönüĢtü. Tarsus 10 bin yıllık tarihi geçmiĢinin 

zenginliği ile bir kez daha gündemde geliyor. Tarsus‘u 

yetiĢtirdiği filozoflarla birlikte Tarsus tarihi de belgesel yer 

alıyor. Antik Çağ‘da Tarsus ve Felsefe baĢlıklı belgeselde, 

Kleopatra Kapısı, Antik Yol, DonuktaĢ Tapınağı, KırkkaĢık 

Bedesteni, St. Paul Kilisesi, Roma Hamamı, Gözlükule 

Höyüğü, St. Paul Kuyusu gibi Tarsus‘un önemli tarihi 

mekânları tanıtılıyor. Ayrıca belgeselin içerisinde Aratos, 

Khrisippos, Areios ve Hermonia gibi önde gelen filozoflara 

iliĢkin canlandırmalar ve ilüstrasyonlar da yer alıyor. 

Tarih: 5 Eylül 2012 

Saat: 11.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 

 

"KĠM SAYI(LI)YOR? Cinsiyet, Yalanlar ve 

Küresel Ekonomi" (Belgesel) 
Orijinal adı: Who's Counting? Marilyn Waring on 

Sex, Lies and Global Economics 

Yönetmen: Terre Nash, Yıl: 1995, Süre: 94‘ 

Altyazı çeviri: Ülkü Özakın 

 
Oscar ödüllü kadın yönetmen Terre Nash, bu 

belgeselde bize çok önemli bir kadının hayatını ve fikirlerini 

anlatıyor.  1975 yılında, Yeni Zelanda'da ilk kez 22 yaĢında 

bir kadın, milletvekili seçildi. Bu genç kadın halkın yanındaki 

duruĢuyla gönülleri fethedecek ve dahice eleĢtirilerle dünya 

ekonomisindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla efsanesini yerle bir 

edecekti. Ekonomide yeni birim olarak zamanın kullanımını 

öneren Waring'i tanıdığınıza çok memnun olacaksınız. 

Tarih: 7 Eylül 2012 

Saat: 13.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 
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SOKAK 19‟/2009 
Yönetmen: Özge BaydaĢ Sayılgan 

Sokak, kentin sokaklarında gezinen bir yalnızlık 

filmidir. Kadın onu izleyen ölüm meleğinden habersiz, ruhsuz 

binaların gölgesinde kendi yüksek kulesinin tepesindeki evine, 

kendi hapishanesine sığınmak için döner. Genç adam ise ölüm 

meleğine dönüĢmeden önce, kanını satmak için gittiği 

hastanede kadına rastlar ve onun peĢini bırakmaz. Kadın bir 

kurtarıcı bekler, genç adam ise onu, yaĢamdan ölüme, 

gerçekten rüyaya yapacağı yolculukta yalnız bırakmayacak ve 

ona yol gösterecektir. Tuzaklarla ve iĢaretlerle dolu sokaklarda 

ilerlerler. Rapunzel bu sefer bir masalın değil,  modern 

dünyanın sayısız yüksek kulelerinin arasındaki sokaklarda ve 

hastalıktan saçları dökülürken bulmuĢtur kendini. Masaldaki 

üçüncü karakter cadı ise sürekli yüksek kuleler inĢa eden bir 

mimar, adeta kenti biçimlendiren sistemin yaratıcısı ellerin 

sahibidir. 

Ve büyük Ģehirler büyük yalnızlıklar yaratır 

 

Tarih: 5 Eylül 2012 

Saat: 13.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi  
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Doğa‟nın ve Ġnsan‟ın  Tahribatı (Belgesel Film 

Seçkisi) 

 

Bergamalıların siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarmak 

isteyen çok uluslu Ģirketlere Ģanlı direniĢi ülke tarihinin uzun 

ve en kararlı direniĢlerinden biriydi. Halk yaĢadığı çevreye 

sahip çıkıyordu ve bu karĢı çıkıĢ ülkenin en yüksek yargı 

organı olan DanıĢtay ve AĠHM tarafından da onaylanmıĢtı. 

Ancak maden (çok ciddi ve anlamlı yaklaĢık on yıllık) büyük 

ve çok uluslu maden Ģirketlerinin hiç hesaplamadıkları bir 

gecikmeyle de olsa açıldı; hukuk ve insan haklarını hiçe 

sayarak, bugün de çalıĢıyor. Dünyanın ilk hastanelerinden ve 

ilk kütüphanelerinden birinin olduğu coğrafya burası: 

Bergama. Sefa TaĢkın‘ın dediği gibi ‗Anadolu tarihi belki de 

direniĢlerin tarihidir‘ 

Kazdağları, Kuzey Ege ülkenin en kıymetli 

ekosistemlerinden yalnızca biri ve gene dünyadaki beĢ gen 

koruma bölgesinden biri. Bugün tüm Karadeniz bölgesi ve 

ülkenin her tarafındaki insanlar HES denen yaygın felakete 

olağanüstü zor koĢullarda da olsa da direniyor. Büyük bir 

kararlılıkla. Hayatları pahasına.  

Bugün Sinop ve Akkuyu halkı yörelerinde yapılacak 

nükleer enerji santrallerine direniyor. Hükümet santral 

binalarının tasarımını bile yapmıĢ. 

Trakya, ülkenin tahıl, ayçiçeği ve pirinç ambarı bir 

yerdi. Ergene Nehri ve dolayısıyla tüm Trakya temeli tekstil 

ve sanayi kaynaklı kirlenme sonucu kanserin çok yoğun 

görüldüğü bir bölge haline geldi ve burada yetiĢen ürünlerin 

yenip yenmeyeceği bile Ģüpheli artık. Yalnızca bu bölgenin 

ürünlerinin tüketimi mi riskli?  Yediğimiz domatesler, 

meyveler ve ekmekler, hemen her Ģey zehirli. Ġçtiğimiz su 

bile. DüĢünmek gerek, birileri doğanın tertemiz ve hepimize 

ait suyunu plastik ve kanserojen ĢiĢelere doldurup bize satıyor. 

Bu cümlede kaç farklı saçmalık var ve yaĢamında paylaĢma ve 

dayanıĢmayı merkez alan birine korkunç gelen kaç temel hata 

ve zulüm var. Sular azalıyor, kirleniyor ve temiz olanları 

zehirlendikten sonra bize birileri tarafından satılıyor. Çok 

uluslu maden Ģirketleri gibi GDO Ģirketleri de demokrasisi 

zayıf ve adalet kavramı  inĢaat süreçleri bile Ģaibeli ―adalet 

saraylarına‖ gömülmüĢ ülkeleri tercih ediyorlar. Hepsi 

buralarda. 

 

Bir yandan çok uluslu maden Ģirketlerine, bir yandan 

nükleer enerji santrallerine, bir yandan HES‘lere, bir yandan 

GDO‘lu gıda maddelerine direniyor insanlar ülkenin her 

yanında. Yuvarlak Çay‘da, HemĢin‘de, Bayramiç‘de, 

Elazığ‘da. 

 

Denizler tamamen bitmek üzere, balık çiftliklerinin 

ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle Ģu an için gizlemeyi 

baĢardığı korkunç çölleĢme, balık türlerindeki ve miktarındaki 

korkunç azalma. Deniz kirliliği. Genel manzara bu. 

 

Ġktidar, emperyalist ülkelerin dayattığı ticari 

politikaların gereğini yerine getiriyor. Bu hep böyle olmuĢtur, 

bundan kiĢisel olarak da nemalanıyorlar, hükümet olarak da, 

yandaĢlarını da buradan besliyorlar ve aslında bildikleri de bu 

kadar zaten. Hakikaten büyük olana küresel olana hızlı olana 

ilgileri var, bunları bir Ģey zannediyorlar. Ağızlarında bir 

―marka‖ lafı, yok Ġstanbul finans merkezi olacak, Ģurası Ģöyle 

olacak burası böyle, yüzücü olduğunu sanan yakıĢıklı bir 

bakan vardı. Antep‘i marka yapacağız, Burdur‘u marka 

yapacağız falan derken kayboldu ama hiçbir Ģeyi de marka 

yapabildiğimiz de yok. Olana sahip çıkmak bile yeterli 

aslında, bunu becerebilseydik. Bir bunu becerebilseydik. 
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Bu karanlık manzarayı çözecek olan dayanıĢmadır. 

Ancak sol tüm dönemlerde olduğu gibi olabildiğince 

bölünmek ve birbirini yemekle meĢgul. Çok doğal olarak bu 

kadar parçalanmıĢ bir yapı diğer hareket ve dayanıĢma 

örneklerinden de yararlanmıyor ve her direniĢ kendi 

pratiklerini yaratmak için sıfır noktasından baĢlıyor. Tahribatı 

gerçekleĢtirenler arasında büyük bir dayanıĢma var ve 

mücadele eden guruplarda, hak arayan guruplarda büyük bir 

bölünme. Genel manzara bu, çok daha karanlık ama bu kadar 

kaba bir çizim yeterli bence. 

ġimdi Ģu noktada Ģunu düĢünmeliyiz, bence temel 

soru bu. Bugün Ģu kadar ekmek su ekilebilir toprak ve yüz 

milyon nüfus var. Bu nüfus elli yıl sonra iki misli olacak ve en 

iyimser bakıĢla kaynaklar da yarıya inecek. Eğer toplum 

dediğimiz yapının, insan dediğimiz yapının içine gerçek 

vicdan, empati, dayanıĢma ve akılla bağlantılı yeni bir ahlak 

yerleĢmezse birbirimizi yiyeceğiz. Mecazi olarak değil, 

gerçekten. 

Bu programı Petra, Bahadır, Alaattin ve Emel‘le 

oluĢtururken bütün bu karanlık içindeki küçük ıĢıkları aradık: 

Direnenlerin destanları neredeyse tüm filmler. Bu coğrafya, 

özellikle de Karaburun direniĢe yabancı bir coğrafya değil. 

 

Ġyi seyirler 

ethem özgüven 

 

Sudaki Suretler 74‟/2011 

Yönetmen: Erkan Tülek 

 

Artvin‘den Muğla‘ya, Kastamonu‘dan Dersim‘e dört 

bir yanda su baĢlarına taarruz almıĢ yürümüĢ… Saldırı da, 

direniĢ de enikonu sert, belli ki daha da sertleĢecek. Müphem 

bir sestir Hidroelektrik Santraller (HES); karĢısındaki ise 

inadına kararlı ve apaçık ortada… Memlekette keĢfedilmemiĢ 

nice adsız canlılar var; onlarla konuĢan, gezen, dinleyen ve taĢ 

atan bir belgesel olmaktı hedef. 

Tarih: 8Eylül 2012 

Saat: 11.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve Kültür 

Merkezi 

Akıntıya KarĢı 69‟/2011 
Yönetmen: Umut Kocagöz, Özlem IĢıl 

 

2007 yılından itibaren hızlanan HES (Hidro Elektrik 

Santral) projeleriyle birlikte derelerin kullanım hakkı 

Ģirketlere devredilirken, Karadeniz vadileri ―Ģantiye alanına‖ 

çevriliyor. Bu dönüĢüm bütün yaĢam biçimlerini, insanından 

balığına, ayısından arısına, deresinden ağacına yıkıma 

sürüklüyor. Vadilerinin yok edilmesine karĢı ortaya çıkan 

mücadeleler ise her geçen gün büyüyor. 

Tarih: 8 Eylül 2012 

Saat: 10.00 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 

  

ĠĢte Böyle 46‟16‟‟/ 2012 
Yönetmen: Osman ġiĢman/Özlem Sarıyıldız 

 

HES musibeti Erzurum BağbaĢı'nı da vurdu. 

senelerdir süren hukuki ve fiziki mücadele, müteahhit 

firmanın baskısıyla yöre halkının aleyhinde seyrediyor. 

Köylülere verilen akla ziyan cezalardan biri, 17 yaĢındaki 

Leyla'nın tüm köyle konuĢmaktan men edilmesi. ilk kez devlet 

Ģiddetine maruz kalan köylüler, susuzluğa ve suskunluğa 

mahkum edilseler de gündelik hayat devam ediyor, elbet. 

Tarih: 8 Eylül 2012 

Saat: 13.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 
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Öyle Bir Gün Gördük 33‟/ 2011 

Halkevleri Film Atölyesi 
 

31 Mayısta Tayyip Erdoğan‘ın Artvin‘in ilçesi 

Hopa‘ya gerçekleĢtirdiği seçim gezisi sırasında çayına suyuna, 

doğasına ve yaĢamına sahip çıkanlara karĢı gerçekleĢtirilen 

AKP terörü sırasında öğretmen Metin Lokumcunun polis 

tarafından katledilmesi ve sonrasında yaĢanan Hopa, Ankara 

ve tüm ülkede halkın bu saldırıya karĢı direniĢi, tutuklama 

süreci ve AKP saldırganlığını konu alıyor. 

Tarih: 8 Eylül 2012 

Saat: 14.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve Kültür 

Merkezi 

 

Rezonse-Bağbozumu 

Vintage 25‟16‟‟  
Yönetmen: Evrehmu Baydemir 

 
1998 yılında faaliyete geçen Dicle barajı, toprakları 

sular altında kalan köylüleri göçe zorlamıĢ kalanları ise sebep 

olduğu iklim değiĢikliği nedeniyle azalan tarım ürünleri ile baĢ 

baĢa bırakmıĢtır. Üzüm de bu ürünlerden yalnızca biridir. 50 kiĢi 

ile gidilen bağbozumu 3 kiĢi ile karĢılanır olmuĢ, toplanan 

üzümler her biri birbirinden zahmetli iĢlerle pekmeze, pestile, 

kesmeye dönüĢmüĢ ancak egemen sistemin tüketim anlayıĢı 

sebebiyle hak ettiği değeri görmez olmuĢtur. Bu durum akıllara 

―Biz bu iĢi neden yapıyoruz?‖ sorusunu getiriyor ve üzüm 

mahsullerinin üretiminden vazgeçilmesine zorluyor. Bu sadece 

bir geleneğin yok olmasını değil aynı zamanda bağbozumu 

sırasında kullanılan kelimelerin kaybolmasına yüz tutmuĢ 

Kirmancki dilinden silinmesi anlamına da geliyor. 

Tarih:  7 Eylül 2012 

Saat: 15.30  

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve Kültür 

Merkezi 

Gün Döndü 30‟/2012 
Yönetmen: Nejla Demirci 

 

Belgesel, Ergene Havza‘sının ekolojisini, verimini ve 

çevresindekileri yok edenlerle, havzanın doğal yaĢamını ve 

Ergeneyi yeniden var etmeye çalıĢanlar eksenin de geliĢti. 

Belgesel, hem bölge ve tüm yaĢam savunucularının konuya 

dikkatini çekmek hem de güçlü uluslararası kamuoyu 

yaratarak çözüm sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. 

Tarih: 5 Eylül 2012 

Saat: 15.15 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 

 

 

Kum 36‟/2011 
Yönetmen: Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem 

Özgüven 

 

Zincirin bir ucunda çağın popüler giysisi blue jean ve 

ünlü markalar diğer ucunda tozlu kayıtsız atölyelerde ölümcül 

bir hastalığa yakalanmıĢ hasta ciğerli insanların bedenleri 

duruyor. TaĢlanan kotlar daha pahalı satılırken ciğerlere 

yapıĢan tozlarla iĢçinin hayatı sönüyor. 

Çok kısa bir süre içinde. Ancak çok ciddi bir sivil 

itaatsizlik ve direniĢ sonunda bu faaliyet yasaklandı. 

Tarih: 7 Eylül 2012 

Saat: 10.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve 

Kültür Merkezi 

Alethea 41‟ / 2007 
Yönetmen: Petra Holzer, Ethem Özgüven 



Sergi (Resim-Fotoğraf)-Film Gösterimi-SöyleĢi 

 

 216 

  
 Çokuluslu Ģirketler 1989 yılından baĢlayarak Türkiye‘de siyanürlü ayrıĢtırma yöntemiyle altın çıkarmak amacıyla lisanslar 

almaya baĢlamıĢlardır. Bu süreci baĢından beri takip ediyor ve 1995 yılı sonlarından bu yana da belgeliyoruz. Eldeki bilgilere göre bu 

lisansların sayısı 600 civarındadır. Tüm dünyada bu yöntemle altın çıkarılan maden sayısının 1000 civarında olduğu düĢünülürse bu 

sayının Türkiye ve onun ekosistemiyle bağlantılı önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Bergama ve çevresindeki 17 köyün halkı 1989 

yılından baĢlayarak bu maden iĢletmesine karĢı bir direniĢ baĢlatmıĢ ve bu direniĢi neredeyse çeyrek asırdır sürdürmektedir. Bu 

çalıĢmanın tamamlandığı 2006 Temmuz ayında Ģirket hukuksuz olarak DanıĢtay ve  AĠH mahkemesi kararlarına rağmen çalıĢmaya 

devam ediyordu.‖ 

Tarih: 7 Eylül 2012 

Saat: 11.30 

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi 
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Tarih Saat Yer Etkinlik 

 

5 Eylül 2012 ÇarĢamba 

11.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi 

Antik Çağ‘da Tarsus ve Felsefe 

(Belgesel) 22‘ 

 

13.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi 

Sokak 20‘ 

15.15 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi 

Gün Döndü (Belgesel) 30‘ 

20.00 Nergis Çay Bahçesi/Karaburun ―pandora‘nın kutusu açılırken: her 

ağacın kurdu özünden olur…‖ 

 

7 Eylül 2012 Cuma  

10.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

Kum (Belgesel) 36‘ 

11.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

Alethea (Belgesel)  41‘ 

13.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

"KĠM SAYI(LI)YOR? Cinsiyet, 

Yalanlar ve Küresel Ekonomi" 

(Belgesel) 94‘ 

15.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

Rezonse-Bağbozumu Vintage 25 

 

8 Eylül Cumartesi 

10.00 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

Akıntıya KarĢı (Belgesel) 69‘ 

11.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

Sudaki Suretler (Belgesel) 74‘ 

13.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

ĠĢte Böyle (Belgesel) 47‘ 

14.30 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

Öyle Bir Gün Gördük (Belgesel)  

33‘ 

16.00 Karaburun Kent Konseyi Gençlik 

Eğitim ve Kültür Merkezi  

HES'ler, Belgeseller, Mücadele 

Sudaki Suretler, Akıntıya KarĢı ve 

ĠĢte Böyle Film Ekiplerinin ÇalıĢma 

Grubu Toplantısı 
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ADAKLI, Gülseren 

Doç.Dr., Ankara Üniv 

 

AFġAR TAġDEMĠR, Selda  

AraĢ.Gör., Hacettepe Üniv.  

 

AKDAĞ Yasin 

 

AKDOĞAN, Duygu 

Biyolog 

 

AKDURAN, Özgün  

AraĢ.Gör., Ġstanbul Üniv.  

 

AKGÜN, Deniz 

Hekim 

 

AKĠFOGLOU SERT, Esra  

YL Öğrencisi, ĠTÜ 

 

AKSOY, Z. Ebru 

Mimar 

  

AKSOY, Zühre 

Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniv. 

 

AKġĠT, Ahmet 

Doktora Öğrencisi, Viyana 

 

ABAY, Tezcan Eralp 

Doktora Öğrencisi, Ankara Üniv.  

 

ALPMAN, Polat S.  

Öğretim Görevlisi, Yalova Üniv. 

 

ALTIPARMAK, CEM 

Avukat 

 

ALTUN, Zeynep Gülçin  

Uzman, Ege Üniversitesi, Orman. AraĢ.Enst. 

 

ANSAL, Hacer 

 

ARI, Semiha 

 

ARICAN, Ebru 

Doktora Öğrencisi, ODTÜ 

 

ARSLAN, Hakan 

 

ARSLAN, Zerrin 

AraĢ.Gör., Mustafa Kemal Üniv. 

 

ARTUT, Selçuk 

Öğretim Üyesi, Sabancı Üniv.  

 

AġLAMACI, Cemre Can  

Lisans, Ġstanbul Üniv., Psikoloji 

 

ATAY, Arca 

Tarım Uzmanlı, Ekoloji Kolektifi 

 

ATAY, Hande 

Avukat, Ekoloji Kolektifi 

 

ATEġ, Sevinç 

Öğretim Üyesi, NevĢehir Üniv, Ziraat Müh.  

 

ARSLAN AVAR, Adile  

Yrd.Doç.Dr., ĠYTE 



Katılımcı Dizini 

 

 219 

AVCI,Adnan 

YL, Marmara Üni. 

 

AYDENĠZ, Gültekin 
Diyarbakır BüyükĢehir. Bel., GüneĢ Evi ÇalıĢanı 

 

AYDIN, YaĢar 

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi 

 

BAKIR, Burak 

Öğr.Gör.Dr., DEÜ GSF 

 

BALABAN, Utku  

 

BALCI, Simge 

YL Öğrencisi, YTÜ Mimarlık 

 

BALTA, Ecehan 

Ekoloji Kolketifi  

 

BAYRAKTAR, Pınar 

Mimar 

 

BENLĠSOY, Stefo 

AraĢ.Gör, ĠTÜ Ġnsan ve Toplumbilim  

 

BEYAZIT, Eylem  

Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üni.  

 

BĠLGĠN, Ayhan 

Dr., Honnover Üni.  

 

BĠLĠR, Pınar 

YL, Çanakkale 18 Mart Üni.  

 

 

BOSTAN, Cana 

Doktora Öğrencisi, Ege Üni. 

 

BOZA, Aysun  

Dr., Ege Üniversitesi, Orman. AraĢ.Enst. 

 

BOZKURT, Erkan 

AraĢ.Gör., Ege Üniv.  

 

BUĞLALILAR, Eren 

 

BULUT KADEROĞLU, Çağrı 

AraĢ.Gör., Gazi Üni. 

 

CANDAN, Esin  

Yrd.Doç.Dr., DEU ĠMYO 

 

CANGI, Arif Ali 

Avukat 

 

CANPOLAT, Sevgi   
YL Öğrencisi, Mimar Sinan 

 

CENGĠZ, Övünç 

AraĢ.Gör., Çanakkale 18 Mart Üni.  

 

ÇOġLU, Eda 

 

ÇAĞATAY, Hasan Eren 

AraĢ.Gör., ODTÜ 

 

ÇELEBĠOĞLU, H. Esma 

YL Öğrencisi, Ġstanbul ġehir Üni. 
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ÇELĠK, Mehmet 

 

ÇELĠK, Münevver 

Doktora Öğrencisi, Marmara Üni. Kalkınma Ġktisadı 

ve Ġktisadi Büyüme 

 

ÇETĠNER, Gülce 

AraĢ.Gör., Ege Üni.  

 

ÇETĠNKAYA, Hüsammettin 

AraĢtırmacı Yazar 

 

ÇĠÇEKLĠOĞLU, Meltem 

Öğretim Üyesi, Ege Üni.  

 

ÇIMRIN KÖKALAN, Füsun  

 Öğr.Gör. Dr., DEU ĠMYO 

 

ÇINAR, Sidar 

Doktora Öğrencisi, Marmara Üni.  

 

ÇIRA, Ferhat  

AraĢ.Gör, Dicle Üni.,  

 

ÇUVALCI, M. Onur 

Mühendis 

 

DAVAS, Aslı 

Öğretim Üyesi, Ege Üni.  

 

DEMĠR,  Aylime Aslı 

Öğrenci, Ekoloji Kolektifi-KAOS GL 

     

   DEMĠR, Fethi 
Öğr. Gör., Van YYÜ 

DEVECĠOĞLU, AyĢegül  

Yazar 

 

DĠNER, Çağla 

Öğretim Üyesi, Kadir Has Üni. 

 

DOĞAN, Cansu 

 

DOĞAN, N. Bülay 

YL, Boğaziçi Üni. 

 

DOĞAN, Sevgi 

Doktora Öğrencisi, Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

DURAK, Yasin  

AraĢ.Gör., Ankara Üni.  

 

DURMUġOĞLU, Emek Göksu  

YL, ĠTÜ 

 

DUVA, Özlem 

Yrd.Doç.Dr., Çanakkale 18 Mart Üni.  

 

EFE, Peri 

Doktora Öğrencisi, Viyana 

 

ERCAN, Fuat 

Prof.Dr., Marmara Üni., ĠĠBF 

 

ERDAĞI, Bora  
AraĢ.Gör. Dr., Kocaeli Üni., Felsefe 

 

ERDEM, Cömert Uygar 

Av., Ekoloji Kolektifi 
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ERDEM, H. Haluk 

Doç.Dr., Ankara Üni. 

 

ERDEM, Ümit 

Prof. Dr, Ege Üniv. Ziraat Fak. 

 

ERDĠNÇ, Arzu 

Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üni.  

 

ERDOĞAN, Nurdan 

 

EREM, Mete  

Dr., Karaburun Ekoloji Kültür ve Sanat Derneği 

 

ERGĠÇ, Ġvan 

Futbolcu ve Yazar 

 

ERGÜNEġ, Nuray 

Öğretim Üyesi, Ġstanbul Üni. 

 

ERTUĞRUL, Serhat 

Öğrenci, Ekoloji Kolektifi 

 

ERYILMAZ, Çağrı  

Dr., Öğr.Gör., Artvin Çoruh Üniv, Fen-Ed.Fak. 

 

ESEN, Erhan 

Endüstri Mühendisi 

 

EġĠYOK, Halil 

 

GENÇ, Fatma 

Uzman, ĠMO 

 

 

GÖKKAN, AyĢe 

Nusaybin Belediye BaĢkanı 

 

GÖKMEN, Ali 

Öğretim Üyesi, ODTÜ Kimyager 

 

GÖKMEN, Ġnci 

Öğretim Üyesi, ODTÜ Kimyager 

 

GÖKTÜRK, Atilla 

Prof. Dr, Muğla Üni. 

 

GÜL, Hüseyin  

Prof. Dr., Süleyman Demirel Üni.  

 

GÜL, Songül Sallan  

Prof. Dr., Süleyman Demirel Üni.  

 

GÜLBUDAK, Onur  

Psikolog 

 

GÜNAL ÖZALP, Semiha   

Yrd.Doç.Dr., DEÜ ĠMYO 

 

GÜNEġ, Muharrem 

Öğretim Üyesi, Mustafa Kemal Üni.  

 

GÜNOK, Emrah 

AraĢ.Gör., ODTÜ 

 

HEPAKSOY, Serra  

Prof. Dr.,Ege Üniversitesi, Ziraat Fak. 

 

HOCAOĞLU, Mehmet 

Doktora Öğrencisi, Ege Üni.  
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HÜRREMOĞLU, Yağmur 

Lisans Öğrencisi, ĠTÜ ġehr.Böl.Plan. 

 

ĠÇÖZ, ERHAN  

Jeofizik Yük.Müh, EGEÇEP 

 

IġIL, Özlem Saadet 

YL, MSGSÜ Sosyoloji 

 

KAHRAMAN, Fatih 

AraĢ.Gör., Süleyman Demirel Üni. 

 

KALKAN, Tuğçe  

AraĢ. Gör, Ege Üni., Çevre Sorun.AraĢ. Mrk  

 

KAMÖZÜT, Cem 

Yrd.Doç.Dr., Ege Üni. 

 

KAPLAN, Mesure  

 

KARA, Burcu 

Lisans Öğrencisi, MSGSÜ Mimarlık 

 

KARABAY, Erkan 

YL, Mimar Sinan Üni. 

 

KARABUDAK, Engin 

 

KARADOĞAN, Sabri 

Yrd.Doç.Dr., Dicle Üni.  

 

KARAOĞLU BEġPINAR, Zeynep 
Öğr.Gör., Marmara Üni, Sosyoloji 

 

 

KARTAL, Mehmet 

Genel Sek., Nilüfer Kent Konseyi 

 

KAYA, Alp Yücel  

Doç.Dr., ĠTÜ, Fen-Ed. Fak.  

 

KAYA, H. Eylem 

Yrd.Doç. Dr., Süleyman Demirel Üni.  

 

KAYAOĞLU, Defne Gül 

Lisans Öğrencisi, MSGSÜ Mimarlık 

 

KIRAÇ, Cem Orkun  

Sualtı AraĢtırmaları Derneği 

 

KIYAK, Sercan 

AraĢ.Gör., Muğla Üni. 

 

KOÇAK, AyĢe 

YL Öğrencisi, Boğaziçi Üni. 

 

KONAK, Nahide 

Yrd.Doç.Dr., Abant Üniversitesi 

 

KORUCU, Mahmut Kemal 
AraĢ.Gör., Kocaeli Üni. Çevre Müh. 

 

KOġAR, Arif 

 Editör, Evrensel Gazetesi 

 

KURT, Ömür 

AraĢ.Gör., ODTÜ Kamu Yönetimi 
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KÜÇÜKAYDIN, Demir 

AraĢtırmacı-Yazar 

 

KÜÇÜKKIRCA, Ġclal AyĢe 

AraĢ.Gör., Mardin Artuklu Üni.  

 

MIHÇI, Hakan 

 Öğretim Üyesi, Hacettepe Üni. 

 

MORKOÇ, Umut 

AraĢ.Gör, Ege Üni.  

 

MUKUL, Ġrfan 

Yrd.Doç.Dr., Sinop Üni.  

 

MUTLUAY, BarıĢ 

AraĢ.Gör., Hacettepe Üni. 

 

NESĠPOĞULLARI, Esra 

Lisans Öğrencisi, MSGSÜ Mimarlık 

 

ODMAN, Aslı 

 

OĞUZ, Esra 

 

ORAN, Serter 

AraĢ.Gör., Ankara Üni.  

 

OYAN, Oğuz 

Prof.Dr. 

 

ÖĞÜTLE, Vefa Saygın 

AraĢ.Gör., Ege Üni. 

 

 

ÖKTEM, Duygu 

Doktora Öğrencisi, Ege Üni. 

 

ÖNDER, Ġzzettin 

Prof.Dr.(Emekli), Adnan Menderes Üni. 

 

ÖNTAġ, Hüseyin 

Avukat 

 

ÖZATAR, Nurettin 

Gazeteci 

 

ÖZBUDUN, Sibel 

Öğretim Üyesi, Yedi Tepe Üni.  

 

ÖZCAN, Merthan  

Ġngilizce Öretmeni, Ekoloji Kolektifi 

 

ÖZER, Sinem  

Doktora Öğrencisi, Galatasaray Üni., Felsefe 

 

ÖZGEN, Lami 

Genel BaĢkan, KESK 

 

ÖZHAN, N. Göksun 

Doktora Öğrencisi, Ankara Üni.  

 

ÖZKAN, Nahide 

Tercüman, MEB 

 

ÖZKAPLAN, Nurcan 

Öğretim Üyesi, Ġstanbul Üni. 
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ÖZKAYA, Ilgın 

AraĢ.Gör., Ekoloji Kolektifi 

 

ÖZLÜER, Fevzi 

Avukat, Ekoloji Kolektifi 

 

 

ÖZTÜRK YAMAN, Melda 

Öğretim Üyesi, 19 Mayıs Üni. 

 

ÖZTÜRK, Özgür 

Öğr.Gör., 19 Mayıs Üni.  

 

PARILTI, Selahattin 

Öğretmen 

 

SALGIRLI, Sanem Güvenç 

AraĢ.Gör.Dr., Marmara Üni. 

 

SANDIKÇI, Eser  

Psikolog, MEB 

 

SARAÇOĞLU, Esin 

Tercüman 

 

SARICA, Bora 

Avukat, Ekoloji Kolektifi 

 

SARIÇAM, Sibel 

Dr., Ġnönü Üni. GSTF 

 

SARIKAYA, Ġbrahim 

YL, Boğaziçi Üni.  

 

 

SARITAġ, Serap 

AraĢ.Gör., DEU 

 

SATICI, Murat 

AraĢ.Gör., Ege Üni.  

 

 

SEZER, Devrim 

Yrd.Doç.Dr., Ġzmir Ekonomi Üni.  

 

SOYSAL, Özgür 

Öğr.Gör.Dr., Ege Üni 

 

ġAHĠN, Serenay 

AraĢ.Gör., Okan Üni GSF 

 

ġENGÜR, ġeyma  

 

ġENOL, Pervin 

Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üni. 

 

ġERAN, Eda Aslı 

AraĢ.Gör., Dicle Üni.  

 

ġĠRĠN, Mine 

YL Öğrencisi, Boğaziçi Üni. 

 

ġĠġMAN, Osman 

Yönetmen 

 

TANER, Erdem 

AraĢ.Gör., ODTÜ 

 

 

 



Katılımcı Dizini 

 

 225 

TAġDELENLER, DilĢad 

YL, Yeditepe Üni.  

 

TEK, Murat  

Öğretim Üyesi, Mustafa Kemal Üni. 

 

TEKEREK, Aysel 

Avukat 

 

TEKĠN, Evren Yılmaz 

Mimar 

 

TEKĠN, Nial 

 

TORUNOĞLU, Ethem 

Öğretim Üyesi, Anadolu Üni.  

 

TUNÇ, Handan 

Öğretim Üyesi, Van YYÜ 

 

TUNÇER, Çağla Pınar 

Öğr. Göv., Hakkari Üniversitesi 

 

TURHAN, Ethemcan 

Doktora Öğrencisi, Ekoloji Kolektifi 

 

TÜRKEġ, Murat 

Prof. Dr.,  Çanakkale 18 Mart Üni. 

 

UÇKAÇ, Aynur 

Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üni. 

 

ULUTÜRK, Süleyman 

Öğretim Üyesi, Akdeniz Üni.  

 

UYSAL, YaĢar 

Prof.Dr., DEÜ  ĠĠBF 

 

ÜLGER, Zafer 

Doktora Öğrencisi, Marmara Üni.  

 

ÜSTÜN, Beyza 

Prof.Dr., YTÜ, Çevre Mühendisliği 

 

VERYERĠ, Nesimi Ozan 

Sualtı AraĢtırmaları Derneği 

 

YAĞAN, Uğur 

AraĢ.Gör., Ankara Üni.  

 

YAĞCIOĞLU, Sedat 

AraĢ.Gör., Hacettepe Üni.  

 

YAHYAOĞLI, Özgül  

Biyolog 

 

YAMAN, AĢir 

Öğretmen, Coğrafya 

 

YAZICI, Göksun 

Yazar, Express Dergisi 

 

YEL, Çiğdem 

YL, Ege Üni.  

 

YETĠġ, Mehmet 

Doç.Dr., Anakara Üni. 

 

YILDIRIM, Erol 
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YILDIRIM, Uygar D.  

Doktora Öğrencisi, Ġstanbul Üni.  

 

YUSUFOĞLU, Mehmet 

Doktora Öğrencisi, Marmara Üni,  

Kalkınma Ġktisadı ve Ġktisadi Büyüme 

 

ZENGĠN, Deniz 

Biyolog, Ekoloji Kolektifi 

 

ZIRAMAN, Doğan Emrah 

Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Üni.  

 

ZIRIĞ, Utku 

YL, Marmara Üni. 
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