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Avrupa tartışma alanını canlı tutarak katkıda bulunmak ve vatandaşları Avrupa
s�yaset�ne daha fazla katılmaya teşv�k etmek m�syonu �le hareket eden Avrupa
düzey�nde b�r s�yas� vakıftır. GEF, Avrupa pol�t�kaları ve s�yaset�ne �l�şk�n
tartışmaları Yeş�l s�yas� a�len�n �ç�nde tutarak ve ayrıca ötes�ne taşıyarak ana akım
hal�ne get�rmeye çalışmaktadır. Vakıf, yen� f�k�rler �ç�n b�r laboratuvar görev�
görürken, aynı zamanda sınır ötes� s�yas� eğ�t�m ve Avrupa sev�yes�nde b�r �ş b�rl�ğ�
ve değ�ş�m platformu sunmaktadır.

Yeş�l Avrupa Vakfı (GEF),

                                                                            
toplumsal tartışmayı sosyo-ekoloj�k b�r bakış açısıyla besleyerek dönüştürücü değ�ş�m �ç�n
çaba gösteren b�r kuruluştur. OIKOS sem�nerler�, dersler�, k�tapları ve raporlarında bu
değ�ş�m arayışının anal�zler�nden alternat�flere kadar farklı boyutlarını ele almaktadır.
OIKOS, vatandaşlara f�k�r alışver�ş�nde bulunma ve ortak b�r öğrenme sürec� oluşturma
�mkânı sunmaktadır. OIKOS ayrıca en yen� b�l�msel çalışmaları daha gen�ş k�tlelere
aktarmak �ç�n akadem�k ağlarla da �ş b�rl�ğ� �ç�nded�r.

Belç�kalı Düşünce Kuruluşu OIKOS,

                                                 
2009 yılında yeş�l düşüncen�n ve yeş�l pol�t�kaların yaygınlaştırılması amacıyla
kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası ölçekte proje ve kampanyalar yürüten dernek
ekoloj� ve sürdürüleb�l�rl�k, ekonom�, demokras� ve medya, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve enerj�
alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. 

Yeş�l Düşünce Derneğ�,



Bu Türkçe baskı, Yeş�l Düşünce Derneğ�'n�n desteğ� ve Avrupa Parlamentosu'nun mal�
desteğ�yle Yeş�l Avrupa Vakfı tarafından yayınlanmaktadır. İfade ed�len görüşler
yalnızca yazarlara a�tt�r ve Avrupa Parlamentosu'nun görüşler�n� yansıtmayab�l�r.
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Önsöz
‘Bakım Umurumuzda’ gerek Türk�ye’de, gerekse Dünyanın farklı yerler�nde kadınlara yüklenen

ve en “ulv�” görevler�nden b�r� olarak kabul ed�len bakım yüküne farklı b�r bakış get�r�yor.

Bakımın sadece b�r yaşlının veya b�r çocuğun �ht�yaçlarının yer�ne get�r�lmes� olmadığını

vurgularken, doğanın �ht�yaçlarını da gözeten kolekt�f b�r eyleme �şaret ederek, bakım et�ğ�n�

felsef�k b�r tartışma olarak ortaya koyuyor. Dayanışmanın b�r toplumda yaşamanın, b�r arada

olmanın en temel gereks�n�mler�nden b�r� olduğunun ve bu dayanışmanın tüm canlılar ve

ekos�stemlerle b�rl�kte düşünülmes� gerekl�l�ğ�n�n altını ç�z�yor.

Yeş�l Düşünce Derneğ� olarak, 2009 yılından ber� doğa ve canlılar arasındak� �l�şk�ler� farklı

perspekt�flerden ele alarak yeş�l pol�t�kaların yaygınlaştırılması �ç�n çalışmalarımızı

sürdürüyoruz. Bu çev�r�y� de 2022 yılında dah�l olduğumuz çok partnerl� ‘Çevre Hareket�nde

Fem�n�stler' projes�n�n b�r çıktısı olarak sunuyor, okunup üzer�ne tartışmalar yapılması,

�çer�ğ�ndek� f�k�rler�n gel�şt�r�lmes�ne da�r umudumuzla yayınlıyoruz.



G�r�ş 

Bu g�r�ş bölümünü yazdığımız gün New York, benzer� görülmem�ş b�r sel felaket� atlattı.

Arabalar sele kapıldı, metro d�z boyu suyla doldu. B�r saat �ç�nde, ş�md�ye kadar kayda

geçenden daha fazla yağmur yağdı. Güney Sudan, Kenya, N�jer ve Çad da geçt�ğ�m�z sene c�dd�

sel felaketler�yle sarsılmıştı. Olanlar, aynı H�nd�stanlı yazar Am�tav Ghosh’un Büyük Kaos:

İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve H�ç Düşünülmeyenler (2016) adlı k�tabında yazdığı g�b� gel�ş�yor. Mumba�

ve New York kıyı şeh�rler� oldukları �ç�n sel ve d�ğer doğal felaketlere karşı oldukça d�rençs�z.

Bu b�r tesadüf değ�l, kurulma şek�ller�n�n doğrudan b�r sonucu: ‘suya yakınlığın güç, güvenl�k,

hak�m�yet ve zafer� tems�l ett�ğ�n� düşünen sömürgec� b�r bakış açısı’ndan �ler� gel�yor. Tab�� bu

her zaman böyle olmamış: hem Asya hem de Avrupa’dak� pek çok esk� l�man şehr�, kıyıdan

daha �çer�de kurulmuştur ve böylece daha korunaklı olmaları sağlanmıştır. Ghosh’a göre

‘okyanusun öngörülemez h�ddet�n�’ hesaba katma �ht�yacı, esk� zamanlarda yaygın olarak

kabul görmüştü. Ancak İng�l�z İmparatorluğu’nun yüksel�ş�yle bu �çgörüler gözardı ed�lm�ş ve

l�man şeh�rler� den�z�n hemen yanına kurulmuştur. Sonuç olarak, Jakarta g�b� metropoller

yükselen den�z sev�yeler� sebeb�yle r�sk altında ve başka b�r yere taşınmaları gerekecek. Doğayı

b�r aktör olarak kabul etmeyen düşünce şekl�, ölümcül b�r k�b�r hâl�d�r. Bu durum, b�r tsunam�

Fukuş�ma nükleer enerj� santral�n� vurduğunda apaçık ortadaydı.

B�z bunun yer�ne, �nsanların yaşam dokusunun b�r parçası olduğu ve kökler�n� doğal ve sosyal

�l�şk�ler ve karşılıklı dayanışma �ç�nde büyüttükler� varsayımına dayanan bakım et�ğ�n�n

gücünü öner�yoruz. İnsanlara k�ml�ğ�n� veren bu sayısız bağlantılardır. ‘B�r çocuğu yet�şt�rmek

�ç�n b�r köy gerek�r’ d�yen Afr�ka atasözü de aslında tam da bundan bahseder.

Bu alternat�f, toplumumuzun bazı temel varsayımlarında değ�ş�kl�k gerekt�r�r. Bu da ancak,

ekonom� b�r kez daha bakım et�ğ�n�n demokrat�k değerler�ne yerleşt�r�ld�ğ�nde meydana

gelecek. Ne hakkında konuştuğumuz, dünyayı ve b�rb�r�m�z� nasıl gördüğümüz ve attığımız

somut adımlar: heps� b�rb�r�yle bağlantılı. Bu demek oluyor k�, kend�m�z� yen�den

konumlandırmalı ve �ç�nde yaşadığımız dünyanın sorumluluğunu yüklenerek, dünyaya açık

b�r z�h�nle ve dayanışma b�l�nc�yle bakmalıyız. Bu b�reysel değ�l kolekt�f ve pol�t�k b�r görevd�r.

Bu b�z�, b�r tür düşünce deney� olarak yaklaştığımız bu denemen�n yapısına get�r�yor. İlk

bölümde, ekofem�n�zm� anal�t�k b�r çerçeve ve hem güçlü hem de h�ç olmadığı kadar yer�nde

b�r �lham kaynağı olarak ortaya koyacağız. İk�nc� bölümde, somut tar�hsel bağlamı başlangıç

noktamız olarak alıp şefkatl� b�r toplumu ve sam�m� b�r bakım ekonom�s�n� nasıl �nşa

edeceğ�m�ze da�r yen� ve umutlu b�r bakış açısının ana hatlarını bel�rleyeceğ�z. Hep�m�z�n

uğruna çaba sarf etmes� gereken ad�l toplumun kalb�nde yer alan temel �lkelerden b�r� olarak

bakımın, a�t olduğu bu konuma yerleşt�r�lmes� gerekt�ğ�n� savunacağız.
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Bunun kolay b�r �ş olmadığı kes�n. Süregelen baskın modern-batılı var oluş b�ç�m�n�n bazı asl�l

ögeler�n�n eleşt�rel �ncelemes�n� gerekt�r�yor. Bunu yapmamız gerekt�ğ�n� aslında onlarca yıldır

b�l�yoruz. Tam da şu anda, Mars’a seyahat etmen�n hayal�n� kuran m�lyarderler�m�z varken,

Yahud�-Alman f�lozof Hannah Arendt’�n y�rm�nc� yüzyılın korku dolu yıllarının ardından, 1958

g�b� erken b�r tar�hte, b�z� neyle görevlend�rd�ğ�n� okumak gerçekten hayret ver�c�. İnsanlık

durumu hakkında yazdığı k�tabında, öncel�kle ‘modern dünya yabancılaşmasının, dünyadan

evrene ve dünyadan benl�ğe, yan� köken�ne doğru yaptığı �k� yönlü hareket�’n�n �z�n� sürmem�z

gerekt�ğ�n� yazar. Ancak dünyadak� herkesle yen�den eş�t �l�şk�ler kurarak, �nsandan daha fazla

b�r dünyanın parçası olduğumuzu kabul ed�p bu bağlantıları güçlend�rerek, herkes �ç�n güzel

b�r hayat gayes� olan, yaşanab�l�r b�r geleceğ� �nşa etmek �ç�n gerekl� bakımı uygulayab�l�r�z.

Çünkü b�z herkese �y� bakmak �st�yoruz.
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Bölüm 1

Bakım Et�ğ�

Mevs�m yaz. Avrupa kıtası b�r yanda cehennem sıcaklarını yaşarken, b�r yanda ş�ddetl� ve

yıkıcı sellerle karşı karşıya. Kanada, İspanya ve İtalya yen�den sıcaklık rekorları kırarken,

Cezay�r ve Fas ş�ddetl� orman yangınlarıyla sarsılıyor ve çok sayıda yaralı olduğu söylen�yor.

Dünya’nın başka bölgeler�nde, büyük göçmen ve mültec� kaf�leler� çöller� ve den�zler� aşıyor -

daha yaşanab�l�r bölgelere ulaşma umuduyla ve çoğunlukla yolda hayatlarını kaybederek.

Olup b�ten�n �nsan yaşamı üzer�ndek� daha doğrudan etk�ler� karşısında, ekos�stemlere ve

geleceğ�m�ze olan uzun döneml� sonuçlarını unutmak oldukça kolay.

Bu, korkutucu b�r b�l�m kurgu f�lm� senaryosu değ�l: 2021 yılı yazından bahsed�yoruz.

Koronav�rüs, �nsanlığı es�r tutmaya devam ed�yor. Tüm dünyada, Cov�d-19 salgını �lk

başladığında ‘b�rb�r�m�ze �y� bakmak’ öneml� b�r odak noktası olmuştu. Hemş�rel�k pek çok

ülkede genell�kle çalışan eks�kl�ğ�yle zorlanan b�r meslekken b�r yıl �ç�nde popüler b�r çalışma

alanına dönüştü. Fakat aynı zamanda, aşı f�yatlarını yükselten patentler ve Büyük İlaç

Endüstr�s�'n�n aç gözlülüğü, gülünç b�r paradoks g�b�, m�lyarlarca �nsanın aşılara ulaşımına

engel oluyor. Hayat pek çok yerde durma noktasına geld�. İnsanlar ölüyor. Küresel dayanışma,

uzak b�r hayal.

‘Başımıza ne geld� böyle? Bu b�r v�rüs, evet. Kend� �ç�nde ahlak� b�r tarafı yok.
Ama kes�nl�kle b�r v�rüsten daha fazlası.  [...] Her ne �se, güçlüye d�z çöktürdü ve -
daha önce h�çb�r şey�n başaramadığı şek�lde - dünyayı durma noktasına get�rd�.
Z�h�nler�m�z hâlâ b�r �ler� b�r ger� g�d�p gel�yor ve ‘normal’e dönmey� umuyor,
geleceğ�m�z� b�r şek�lde geçm�ş�m�ze bağlamaya çalışıp kopuşu kabullenmey�
redded�yor. Ancak bu kopuş gerçek. Ve bu korkunç umutsuzluğun tam ortasında,
kend� kend�m�ze �nşa ett�ğ�m�z bu kıyamet mak�nes�n� yen�den düşünmek �ç�n
b�ze b�r şans ver�yor. H�çb�r şey, normale dönmekten daha kötü olamaz. Tar�hsel
olarak salgınlar, �nsanları geçm�şten kopmaya ve yen� b�r dünya hayal etmeye
yönlend�rm�şt�r. Bu da d�ğerler�nden farklı değ�l. Bu b�r geç�t, b�r dünyayla d�ğer�
arasında b�r kapı. Bu kapıdan önyargılarımızın ve nefret�m�z�n,
açgözlülüğümüzün, ver� bankalarımızın, ölü f�k�rler�m�z�n, ölü neh�rler�m�z�n ve
dumanlı dağların kalıntılarını arkamızdan sürükleyerek geçmey� terc�h
edeb�l�r�z. Ya da daha haf�f, küçük b�r çantayla, yen� b�r dünyayı hayal etmeye ve
onun �ç�n mücadele etmeye hazır b�r şek�lde geçeb�l�r�z.’ Arundhat� Roy '1
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Mevcut hal�yle bu s�stem, çalışmıyor. Bu b�r kıyamet mak�nes�, çok fazla �nsanı

marj�nalleşt�r�yor ve etrafımızdak� dünyaya çok fazla zarar ver�yor. S�stemsel b�r değ�ş�me,

ekonom�de dönüşüme ve toplumun yen�den düzenlenmes�ne �ht�yacımız var. B�yoçeş�tl�l�k ve

Ekos�stem H�zmetler� Üzer�ne Hükümetlerarası B�l�m ve Pol�t�ka Platformu’nun (IPBES) 2019

raporu, dönüştürücü b�r sosyal değ�ş�m gerekl�l�ğ�n� vurgular. Bunu, ‘parad�gmalar ve

değerler s�stem�nde yapılacak değ�ş�mlerle b�rl�kte ekonom�k ve sosyal s�stemler�n temelden

yen�den düzenlenmes�’ olarak tanımlar.

Son IPCC (Hükümetlerarası İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Panel�) raporundak� bulgular da bunu doğrular:

eğer şu ank� g�d�şatımızda devam edersek, küresel sıcaklıklardak� yüksel�ş 1.5 °C’de

tutulamayacak, 2, 3 hatta 4 °C’y� bulacak. Bunun sonuçları hem �nsanlar �ç�n hem de çevre

�ç�n b�r felaket olacak.

Bu sadece var olan yapıların dönüşümünü, böylece gezegen�m�z�n sınırları �ç�nde çalışmaya

devam edeb�lmeler�n� değ�l, aynı zamanda b�r kültür değ�ş�m�n� de gerekt�r�r. Her s�stem

değ�ş�m�, öncel�kle z�hn�yet değ�ş�m�yle, farklı b�r dünya görüşüyle başlar. Amer�kalı s�stem

düşünürü Donella Meadows bunu yer�nde b�r şek�lde ortaya koyar: ‘Toplumun z�hn�ndek�

ortak f�k�r, açıkça d�le get�r�lmem�ş - çünkü herkes�n b�ld�ğ� düşünülerek d�le get�r�lmes�ne

gerek görülmem�ş - büyük varsayım, toplumun parad�gmasını ya da dünyanın nasıl �şled�ğ�ne

da�r en der�n �nançlar bütününü oluşturur.’ Günümüzdek� sosyo-ekoloj�k kr�zler, çağdaş

toplumdak� b�rtakım baskın f�k�rlerden kaynaklanır: b�r �nsanın d�ğer�nden üstün olduğu ve

�nsanların d�ğer yaşam türler�nden üstün olduğu f�kr�; doğanın cansız b�r ham madde yığını,

hayatlarımızı üzer�ne kurduğumuz b�r zem�n olduğu f�kr�; ekonom�k büyümen�n refahımız

�ç�n kaçınılmaz olduğu ve bu yüzden sürekl� üret�p tüketmem�z gerekt�ğ� f�kr�.

Ekofem�n�zm, bu temel kanaatler�m�zden kopmamızı sağlayacak b�r çerçeve sunar. Bu

deneme, gelecek kuşaklar �ç�n hayat� önem taşıyan yapısal değ�ş�m� yaratmaya yardımcı olan

�lham ver�c� düşünürler�n hakkını tesl�m etmeye çalışır. Ekoloj�y� b�r başlangıç noktası alarak,

gezegen�m�zdek� her şey�n b�rb�r�yle bağlantılı olduğunu aklımızdan çıkarmadan, gerekl�

sosyal değ�ş�m� şek�llend�recek pol�t�k söyleme katkıda bulunmak �st�yoruz. Dünyamızı güzel,

hoşgörülü ve yaşanacak b�r yer hal�ne get�rmey� amaçlayan, sürekl� değ�ş�m hal�ndek�

hareket�n �nşasında poz�t�f b�r rol oynamayı umuyoruz. En küçük mantardan en büyük

yağmur ormanına ve Dünya’dak� tüm �nsanlara, b�zden sonra da yaşanab�l�r kalacak b�r yer

�ç�n.

2
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1.Tak�p ett�ğ�m�z ayak �zler�

Fransız f�lozof Em�l�e Hache, ekofem�n�zm�n b�r düşünce ekolü olarak ortaya çıkışını 1980’ler�n

pol�t�k bağlamına dayandırır.  1972 yılında Roma Kulübü tarafından yayınlanan Büyümen�n

L�m�tler� raporu, Soğuk Savaş sırasındak� nükleer s�lahlanma yarışı, dünyanın her yer�nde

artan ormansızlaşma ve kıtlıklar, küresel ekoloj�k kr�z�n başlangıcını oluşturur. 

 Ekofem�n�zm�n kökler�, bu dönem�n akt�v�st hareketler�nde atılır. Bazı yazarlar, ter�m�n o

dönem farklı farklı yerlerde kullanıldığını �ler� sürse de, �lk kez 1974 yılında Fransız f�lozof

Franço�se d’Eaubonne tarafından ortaya atıldığı kabul ed�lmekted�r.

 

Nükleer tehd�t ve yaşam alanlarının yok ed�lmes� tehl�kes�yle karşı karşıya kalınan bu ortamda,

çeş�tl� fem�n�st kolekt�fler �ş b�rl�ğ� yaparak eyleme geçt�. Nükleer enerj� santraller� bloke ed�ld�,

yollar kapatıldı, �nsanlar sokaklara dökülüp kend�ler�n� ç�tlere ve ağaçlara z�nc�rled�ler. İşte bu

protestolar sırasında, ekofem�n�st b�r yaklaşıma sah�p �lk met�nler yazıldı.  Bu kadınlar,

modern toplumun Dünya’ya ve beyaz erkek normunun dışındak� b�reylere yaklaşımı arasında

paralell�kler bulmuştu. Doğal çevre, çıkarılmaya hazır b�r tür cansız madde deposu olarak

görülmekteyd�. Kadınlar ve beyaz olmayan �nsanlar, daha aşağı görülüyordu. İşte doğanın

yıkımı ve toplumsal baskının b�rleşt�ğ� bu kavşakta, ekofem�n�zm� buluruz.

Ekofem�n�stler �ç�n en öneml� �lham kaynaklarından b�r�, H�nd�stan’dak� Ch�pko hareket�yd�.

Kadınların öncülüğünde gel�şen hareket 1970’lerde ortaya çıktı ve çevren�n ve toplumun

geleceğ�n�n korunmasında uluslararası b�r model hal�ne geld�.  Ganj Nehr�’ne de hayat veren,

gen�ş ve kırılgan b�r ekos�stem olan H�malayalar’ın Garhwall tepeler�ndek� ormanlar, tar�h

boyunca, toplumun ortak b�r kaynağı olarak oldukça sıkı, fakat gayr� resm� toplumsal

mekan�zmalarla korunmakta, kullanımı kontrol altında tutularak, ekos�stem�n denges�

sağlanmaktaydı. Ancak 1970’ler�n başında bölge, yıkıcı sel ve depremlerle sarsıldı. Bu

felaketler�n sebeb�n�n, daha yüksek bölgelerdek� gen�ş ormansızlaşma ve kışın yapraklarını

döken yerel ağaçların t�car� sömürü �ç�n daha kârlı olan çamlarla değ�şt�r�lmes� olduğu

görülmüştür.  Yaprak döken orman, ş�ddetl� b�r yağmurun ardından b�le toprak ve suyun sab�t

kalmasında merkez� b�r rol oynamaktaydı. Bu yüzden kârlı çamlarla değ�şt�r�lmeler� fah�ş b�r

hataydı.  Yıkım çok büyüktü, �nsanların yaşadıkları acılar ve doğanın aldığı hasar, yerel halkın

üzer�ndek� büyük ekonom�k sonuçlarla b�rleşt�.

Tak�p eden yıllar, t�car� orman sömürüsüne karşı sayısız protesto göster�s�ne şah�t oldu. İlk

Ch�pko eylem�, 1973’ün N�san ayında Mandal Ormanı’ndak� d�şbudak ağaçlarının düşüşünü

protesto eden köylüler tarafından spontane b�r şek�lde gel�şm�şt�r. 
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1974 yılının Mart ayında 27 kadın, çok daha fazla sayıda ağacı, kes�m �ş�n� alan ş�rket�n

baltasından kurtardı. Takt�kler� ormanın �ç�ne dağılarak ağaçlara sarılmak, böylece

kes�lmeler�n� engellemekt�. H�ntçe'de ‘ch�pko’ kel�mes�n�n tam karşılığı ‘sıkı sıkı tutmak’tır ve

‘ağaçlara sarılan’ (tree hugger) ter�m� de H�nd�stan’da tar�h� yüzlerce yıl önces�ne dayanan bu

ş�ddets�z eylem şekl�nden ortaya çıkmıştır.

1975 yılına gel�nd�ğ�nde, bölgedek� üç yüzden fazla köy bu tarz t�car� sömürülerden kaynaklı

deprem tehd�d�yle karşı karşıya kaldı. Artan erozyon ve tarım araz�ler�n�n azalan ver�m�,

geçm�şte kend� kend�ne yeten bu köyler�n dışarıdan gıda almaya başlamasına sebep oldu.

Protestolar gen�şled�. Bugün Ch�pko, bölgede on beş yıl boyunca t�car� kerestec�l�ğ�

yasaklatmayı başarmış ve Batı Gat Dağları �le V�ndhya Sıradağları’nda tıraşlama kes�mler�n

durdurulmasını sağlamış ulusal b�r harekett�r. Aynı zamanda, �nsanların �ht�yaçlarına ve

bölgen�n ekoloj�k gereks�n�mler�ne cevap vereb�lecek ulusal b�r orman pol�t�kası �ç�n de baskı

uygulamaya devam etmekted�r.

Ekofem�n�zm her şeyden önce pol�t�k b�r çerçeved�r.  İnsanların d�ğer �nsanlarla ve dünyayla

kurdukları baskı �l�şk�ler�ne, aralarındak� bağlantıları keşfetmek �ç�n eleşt�rel b�r gözle

baktığımız b�r mercek.  Çevresel yıkımın ve toplumsal baskının aynı kaynaktan doğduğunu

açık b�r şek�lde gösteren b�r bakış açısı. Bu düşünce yapısının ana temalarından b�r�, toplum

�ç�n bakım konusudur. Zarar görmüş doğal alanlara ve topluluklara sah�p çıkmak, onları

onarmak ve �y�leşt�rmek �ç�n gerekl� sosyal, b�yoloj�k ve duygusal koşullar nelerd�r?  Bakım

et�ğ�, �nsan ve �nsan har�c� doğa arasındak� çözülmez bağa ve etrafımızdak� dünyayla duygusal

olarak nasıl �l�şk� kurduğumuza odaklanır.  Bu katmanlı ve b�rb�r�yle �l�şk�l� sosyo-ekoloj�k

kr�zler� gören ekofem�n�stler günümüz kamusal söylem�nde yer bulamayan bakıma yönel�k

taahhüt ve adanmışlığın gerekl�l�ğ�n� �şaret eder. ‘Ekos�stemler�n d�renc�, ücrets�z ve

tanınmayan �ş türler�, sosyal karşılıklılık ve bakım ya değers�z görülmekte ya da olması

gerekt�ğ�nden daha az değer görmekted�r.’ Bu, ‘�nsanların topraklarının ve hayvanlarının

eller�nden alınarak mülksüzleşt�r�lmes�, doğal yaşam alanlarının yıkıma uğratılması ve genel

çevresel bozulmaya sebep olan faktörlerden b�r�d�r.   Ekofem�n�zm ‘sağlıksız, yaşamı yok sayan

s�stem ve �l�şk�lerden sağlıklı, yaşamla barışık olanlara’ geç�ş� kolaylaştırmaya çalışır.  Dünyaya

yen�den hayran olmaya ve dünyadak� yer�m�z� yen�den keşfetmeye doğru evr�lmem�z

gerek�yor. Her b�rey� �l�şk�ler ağının b�r parçası olarak gören, b�r k�ş�n�n �y�l�ğ�n�n d�ğerler�n�n

gel�ş�m�ne bağlı olduğunu ve sağlıklı �l�şk�ler�n ve genel hâl�n önem�n� kabul eden yen� b�r

mantığa �ht�yacımız var.

Bütüncül b�r proje olarak ekofem�n�zm, günümüz kültürüne b�r alternat�f oluşturmaya çalışır.

Bu, Vandana Sh�va ve Mar�a M�es’�n ekoloj�k değ�ş�m olarak adlandırdıkları şeye tam olarak

uyar.
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             ‘Ekoloj�k değ�ş�m, kend�m�z� yaşamın ekoloj�k ağının dışında, dünya
kaynaklarının efend�ler�, fat�hler� ve sah�pler� olarak görmemey� gerekt�r�r.
Kend�m�z� dünya a�les�n�n b�r ferd� olarak, d�ğer türler�n ve dünyadak� yaşamın
tüm çeş�tl�l�ğ�yle, en küçük m�krobundan en büyük memel�s�ne kadar,
bakımından sorumlu görmem�z anlamına gel�r. Ekoloj�k sınırlar dah�l�nde
yaşamak, üretmek ve tüketmek ve b�ze düşen ekoloj�k alanda, başka türler�n ve
başka �nsanların haklarını gasp etmeden yaşamayı gerekt�r�r.’

2.Tanrılar g�b�y�z ve buna
alışsak �y� olacak 27

Dünyaya da�r hak�m batılı kavramlarımız nereden gel�yor? Neden yaşayan çevrem�ze karşı
dengel� b�r yaklaşım ben�msemekten ac�z�z? 
Pek çok tar�hç� ve b�l�m f�lozofu, �nsanların doğayı parçalarına ayırıp nesneleşt�rerek
�ncelemeye başladığı dönem olarak Aydınlanma Çağı’nı ve modern b�l�m�n �lerlemes�n� �şaret
eder. Bunu yaparak organ�k b�r bakış açısından daha mekan�k b�r bakış açısına doğru evr�lm�ş
olduk. Doğanın Ölümü: Kadınlar, Ekoloj� ve B�l�msel Devr�m (1980) adlı k�tabında ekofem�n�st
ve b�l�m tar�hç�s� Carolyn Merchant’ın gösterd�ğ� üzere, onyed�nc� yüzyılda sanay�n�n yüksel�ş�,
rüzgar değ�rmen� ve v�nç g�b� yen� teknoloj�ler� günlük yaşamın öneml� b�r parçası hal�ne
get�rd�. Dünyaya mekan�k b�r düzen yüklemeye başlayan Batılı düşünürler, organ�zmaları b�r
saat g�b� parçalarına ayrılab�lecek şeyler olarak görmeye başladı. Böylel�kle odak, f�z�ğ�n
öncülüğünde deneysel b�l�me kaydı. Isaac Newton g�b� b�l�m �nsanları doğayı Tanrının
yarattığını kabullen�rken, aynı zamanda �nsanların bu doğanın yasalarını keşfedeb�leceğ�n� de
gösterm�ş oldu.

Batı felsefes�n�n etk�s� çok büyüktü: on yed�nc� yüzyılın sonlarına doğru evrene da�r anlayışımız
değ�şmeye başlamıştı. Bu dönem, �nsanlara ve dünyaya bakışımızda da b�r kaymaya sahne
oldu: doğanın yaşayan b�r organ�zma(organ�k evren) olarak algılandığı orj�nal konsept,
doğanın b�r mak�ne g�b� �şled�ğ�(mekan�k evren) �nancına evr�ld�. Batılı adam doğayı �sted�ğ�
g�b� anal�z edeb�leceğ�, kullanab�leceğ� ve man�püle edeb�leceğ� ölü b�r madde deposu olarak
görmeye başladı. D�ğer halklar �lkel ve aşağı görüldüğünden, bu ‘�lerlemeye olan �nancın’
onlara da dayatılması gerekt�.

Öneml� Fransız f�lozoflarından René Descartes, doğa üzer�nde güç sah�b� olmanın yolunun,
madden�n onu oluşturan parçalara ayrılab�leceğ� gerçeğ�nde yattığına �nanmıştı. Sonuçta elde
ed�len b�lg� b�r takım matemat�k kurallarına ve modeller�ne göre man�püle ed�leb�l�rd�.
‘Dünyanın ruhunun ölümü’ ve ‘doğanın ruhlarının ortadan kaldırılması’, ‘doğanın yaşayan b�r
organ�zma olduğu görüşüyle �lg�l� var olab�lecek her türlü tereddüdü’ ortadan kaldırdı ve
çevren�n g�derek artan yıkımıyla sonuçlandı.   Mak�neler, yaşamın düzen�n� sembol�ze eder
hâle geld�. Batı felsefes� ve b�l�m� �ç�n model görev� görerek, doğa üzer�nde güç ve tahakküm
vadett�ler.
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doğa ölü, atıl ve pas�f b�leşenlerden oluşur;
doğa örüntülerle doludur ve bu nedenle b�l�msel alan kurallara, düzenlemelere ve yasalara
�nd�rgeneb�l�r;
tıpkı b�r mak�nen�n �nsan tarafından kontrol ed�leb�lmes� g�b�, dünya da b�l�m tarafından
tahm�n ed�leb�l�r, tanımlanab�l�r ve kontrol ed�leb�l�r.

Başka b�r dey�şle, modern b�l�m, �nsanın doğa üzer�ndek� gücünü pek�şt�reb�leceğ� b�r yol
önerm�ş oldu. Merchant’ın buna sebep olduğuna �nandığı kanaatlerden bazıları şunlardır:

Aydınlanma düşünces�n�n m�rası bugün de devam ed�yor ve baskın dünya görüşümüzü
bel�rl�yor. Bu, pek çok başka şeye olduğu g�b�, hükümetler�n ve sanay�n�n �kl�m kr�z�n� çözmeye
çalışma şekl�ne de yansıyor.  Probleme daha fazla yen�l�k ve teknoloj� fırlatarak, hem dünyayı
hem de �kl�m�, sank� bunlar b�r mak�ne ve onun termostatıymış g�b�, tam�r edeb�lecekler�n�
umuyorlar. Altında yatan yapılar, büyüme z�hn�yet� ve artan eş�ts�zl�k, bırakın ele alınmayı,
asla sorgulanmıyor b�le.

Ekonom�k alanda bu f�k�rler Adam Sm�th’�n teor�ler�nde ve p�yasanın görünmez el�nde şek�l
aldı. Onun düşünme şekl� şöyle özetleneb�l�r: �nsanlar atomlar g�b�d�r, rekabetç�d�rler ve sadece
kend� �y�l�kler�n� düşünürler. Ancak topluluk aslında bu benc�ll�kten faydalanır. Fırıncı satmak
�ç�n ekmek yapar ve emeğ�n�n ürününü parayla değ�şerek hayatta kalır. Burada kend� çıkarının
peş�nde olsa da, b�z�m ekmek alab�lmem�z� ve gıdaya er�şmem�z� sağlar. Bu şek�lde fırıncı
dolaylı b�r şek�lde topluluğun �y�l�ğ�ne katkıda bulunmuş olur.   Ancak, gazetec� Katr�ne Marçal
oldukça net b�r şek�lde durumu açıklar:
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‘Adam Sm�th’�n yazdığı dönemde, kasabın, fırıncının ve b�racının �şe g�deb�lmes�
�ç�n eşler�n�n, anneler�n�n ya da kız kardeşler�n�n saatler�n�, günler�n� çocuklara
bakarak, ev� tem�zleyerek, yemek p�ş�rerek, çamaşır yıkayarak, gözyaşlarını
kurulayıp, komşularla atışarak geç�rmes� gerek�yordu. P�yasaya nasıl bakarsanız
bakın, hep nad�ren tartıştığımız başka b�r ekonom� üzer�ne kuruludur.’

Aydınlanma düşünces�n�n dünya görüşümüz üzer�ndek� b�r d�ğer öneml� etk�s� de doğa ve
kültür arasında ortaya çıkan sun� ayrımdı. Bu, n�speten yen� b�r buluş olan, �nsanın doğadan
ayrı olduğu f�kr�n� doğurdu. O zamandan ber� dünya, b�r�n�n d�ğer�ne, yan� kültürün doğaya
üstün olduğu �k�l� b�r yapı etrafında kurgulanmıştır. Bu �k�l�ğ�n b�r tarafında, daha üstün olan
oran, z�h�n, kültür, aşkınlık, b�l�m ve er�ll�k yer alır. D�ğer, aşağı tarafta �se duygusal, f�z�ksel,
şefkatl�, doğal ve d�ş�l olan bulunur. Bu yapay ayrımın toplumu düzenleme şekl�m�z üzer�ndek�
büyük etk�s�, günümüze kadar devam etm�şt�r. İk�l� düşünce z�hn�m�ze kend�n� yerleşt�rm�ş ve
kuşaktan kuşağa b�l�nçaltından aktarılmıştır. Örneğ�n b�yoloj�k nedenlerle kadınlara ütü
yapma görev�n� yükleyeb�lecek domest�k gen d�ye b�rşey yoktur.  Buna rağmen y�rm� b�r�nc�
yüzyılda b�le, bakım ve ev �ç� sorumlulukları ‘fem�nen’ görmeye devam ed�yoruz.  Ev �ç� �şler
‘gerçek �ş�’, yan� erkeğ�n �ş�n� kolaylaştıran arka planı oluşturur. İnsanın dışındak� doğa da aynı
şek�lde görülmekted�r: �nsan hayatının üzer�nde gel�şt�ğ� b�r ortam.
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3.Efend� ve kölen�n h�kayes�

Avustralyalı f�lozof ve ekofem�n�st Val Plumwood Fem�n�zm ve Doğaya Hükmetmek (1997) adlı
k�tabında bu �k�l� düşünceye da�r çok güçlü b�r açıklamaya yer ver�r. Plumwood b�z�m ekoloj�k
süreçlere olan bağımlılığımızı anlamaktan ac�z olduğumuza �nanır. Bunun neden�, batılı
akılcılığımızın �nsan k�ml�ğ�n� doğanın dışında b�r yere yerleşt�rmes�d�r. Kartezyen düşüncen�n
‘b�l�nçl�’ �nsanlıkla ‘b�l�nçs�z’ doğa arasında b�r boşluk yarattığını �dd�a eder. Bu b�z� b�r şek�lde
çevresel problemler� kend�m�zden ayrı görmeye, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n b�z� etk�lemeyeceğ�n�
düşünmeye �ter. Ancak b�z de d�ğer tüm yaşam formları g�b� sağlıklı b�r b�yosfere bağımlıyız.

Akılcı düşünce �nsanı sadece doğanın dışına yerleşt�rmekle ve böylece doğa ve kültür arasında
b�r �k�l�k yaratmakla kalmamış, aynı zamanda başka �k�l�kler�n de ortaya çıkmasına sebep
olmuştur: b�r� d�ğer�ne üstün olacak şek�lde aklın karşısına duyguyu, erkeğ�n karşısına kadını,
efend�n�n karşısına köley� koymuştur. Plumwood’a göre günümüz dünyasını anlamak �ç�n
model görev� görecek olan bu son �k�l�kt�r. Bazı fem�n�stler�n �dd�a ett�ğ�n�n aks�ne, sorunun
köken�nde er�ll�ğ�n olmadığını söyler. Sorun, sınıf, toplumsal c�ns�yet, c�nsell�k ve doğa
bağlamında ortaya çıkan, efend�n�n köle �le �l�şk�s�ndek� kültürel k�ml�ğ�d�r. Plumwood bunu
tahakküm kuran k�ml�k olarak et�ketler. Bu kültür ve b�l�m yoluyla �nsanlar arasında
yayıldığında, �nsanlar da ona göre davranmaya başlar. Plumwood’un kend� kel�meler�yle:
‘Materyal ve kültürel alanların her �k�s� de tahakküm uygular.’ Toplumsal baskı, dışlama ve
h�yerarş� de bu şek�lde �nsan doğasının b�r parçası olarak kaçınılmaz görülür. Bu her �k� tarafta,
hem efend�de hem kölede, hem sömürende hem sömürülende, bozuk b�r algıyla sonuçlanır.

Sorunun özü, her şey� üst veya alt, daha zek� veya daha az zek�, daha �y� veya daha kötü olarak
sınıflandıran h�yerarş�k ve �k�l� düşüncen�n gel�ş�m�nde bulunab�l�r. Bu tür yapay
yapılandırmalar ötek�n�n(yan� batının, ‘akılcı’ olanın, beyaz erkeğ�n kültürel kategor�s�ne dah�l
olmayanın) ez�lmes�n� meşrulaştırır. Güç ve dışlama kurumsallaşır.

Plumwood �k�l�ğ�n farklılık ya da karşıtlıkla aynı olmadığının altını ç�zer. İk�l� b�r yapıda,
h�yerarş�de olduğu g�b�, ötek�yle �l�şk�lend�r�len kültür ve değerler s�stemsel olarak daha aşağı
göster�l�r. H�yerarş�ler teor�de değ�ş�me açıktır ancak b�r kere kültüre yerleşt�kten sonra
değ�ş�m zorlaşır. Plumwood bu �k�l� bakış açısına �z�n veren ve onu yen�den üreten beş farklı
mekan�zma tanımlar.

 En başta arka planın oluşumu yer alır. Bu mekan�zma, başkalarının h�zmetler�nden
faydalandığımızı görse de bunu �krar etmez, hatta bu h�zmet ve katkıların önem�n� küçümser.
Yönet�c� roller�ne göster�len �lg� ve saygıyı b�r düşünün (yılın yönet�c�s� g�b�), oysa k� asıl �ş�
yapan �şç�ler olmasa böyle b�r yönet�c�l�k poz�syonu dah� olmayacaktı. B�r k�ş�, d�ğer�n�n yaptığı
‘gerçek’ �ş �ç�n b�r arka plan �şlev� görür. B�r başka örnek: evde kalan anneler�n günlük olarak
yaptıkları temel �şler, babanın ev�n dışındak� ‘gerçek’ �ş� yapmasına olanak tanır. Aslında, kadın
�ş p�yasasına g�rse dah�, a�le �ç�nde bakım emeğ�n�n büyük b�r kısmını yüklenmeye devam
edecekt�r. Bu da toplumumuzda yarı zamanlı çalışan kadın sayısının erkeklerden dört kat daha
fazla olmasına sebep olur. Ve yarı zamanlı �ş, daha düşük ücret ve �ler�de daha düşük emekl�
maaşı anlamına gel�r.
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Arka plan oluşturmaya b�r başka örnek de doğanın, �nsanların başrolü oynadığı ‘gerçek’
aks�yon �ç�n b�r dekor görev� görmes�d�r. Oysa köleler b�r efend�ye değ�l, efend�ler köleye
�ht�yaç duyar.

İk�nc� olarak, kutuplaşma rad�kal dışlamanın temel�d�r. İk� grup ya da �k� �nsan arasındak�
farklılık öyles�ne büyütülüp vurgulanab�l�r k�, tamamen farklı b�r dünyadan gelm�ş g�b�
görünürler. Aynı zamanda aralarındak� tüm muhtemel benzerl�kler s�l�n�r, küçültülür ve �k�s�n�
b�rb�r�ne bağlayab�lecek her türlü köprü yok sayılır. Aşırı sağ gruplar ya da m�ll�yetç� s�yas�
part�ler, gruplar arasında g�der�lemeyecek b�r fark varmış g�b� gösteren bu takt�ğe sıklıkla
başvururlar.

Üçüncü olarak, her ötek�, as�m�le olmaya veya uyum sağlamaya zorlanarak baskın kültüre
dah�l ed�l�r. S�mone de Beauvo�r’ın ded�ğ� g�b�: ‘İnsanlık erkekt�r ve erkek, kadını kend�
üzer�nden tanımlar.’ Bu z�hn�yette k�ş�n�n kend�s�, d�ğer herkes�n ona göre konumlandığı
merkez� konumdadır. İy� göçmenler m�t�n� b�r düşünün: yabancı d�llerde konuşan yen�
göçmenler, ancak şükran dolu ve naz�k olup muhteşem b�r şek�lde ‘uyum’ sağlarlar, geld�kler�
ülken�n d�l� akıcı b�r şek�lde konuşup kend� adetler�nden mümkün olduğunca uzak dururlarsa
�y� karşılanacaklardır.

Plumwood’un tar�f ett�ğ� dördüncü mekan�zma araçsallaştırmadır: efend�n�n amaçları köleye
dayatılır ve köle, araç olarak kullanılır. Efend�-köle �l�şk�s� her �k� tarafın da yararınaymış g�b�
göster�lse de, kölen�n kısa çöpü çekt�ğ� aş�kâr. Bu durum grubun k�ml�ğ�ne ve onlardan
beklenen özell�klere de yansır. Görevler�ne sadık b�r ev hanımı, sess�z ve çalışkan �şç�, şükran
dolu sömürgeleşt�r�lm�ş �nsanlar.

Son olarak, Plumwood tekt�pleşt�rme kavramını sunar: daha aşağı görülen grubun çeş�tl�l�ğ�
görmezden gel�n�r ve bu �nsanların heps� tek t�p b�r k�tleym�ş g�b� göster�l�r. Böylece sadece
doğada değ�l z�h�nler�m�zde de monokültürler oluşturmuş oluruz. Tekt�pleşt�rme özünde daha
karmaşık ve çeş�tl� olan �nsanları ve kültürler� tekdüze b�r gruba �nd�rger ve böylece
stereot�pler� pek�şt�r�r.

4.Kes�ş�msell�k

‘B�r özgürleşme mücadeles� olarak fem�n�zm, tahakkümün tüm çeş�tler�n� sona erd�recek daha
gen�ş mücadeleden ayrı ama aynı zamanda b�r parçası olarak var olmalıdır. Ataerk�l
tahakkümünün ırkçılıkla ve d�ğer tahakküm türler�yle �deoloj�k b�r temel� paylaştığını ve bu
s�stemler yer�nde kaldığı sürece yok ed�lemeyeceğ�n� anlamalıyız.’- bell hooks

Dual�zm üzer�nden �lerleyen kültürel eğ�l�me nasıl karşı koyab�leceğ�m�z� daha �y� anlamak �ç�n
kes�ş�msell�ğe daha detaylı b�r bakış atacağız. Ekofem�z�mle yakın ç�zg�de olan kes�ş�msel
çerçeve,  bakış açımızı gen�şletmem�ze yardım eder ve d�ğer k�ml�klere ve deney�mlere,
aralarındak� farka saygı göstererek duyarlı olmamızı sağlar. Örneğ�n fem�n�zm kadın haklarını
ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� savunurken, kes�ş�msel fem�n�zm kadınların ırk, sınıf, etn�s�te,
d�n ve c�nsel yönel�m g�b� farklı k�ml�kler�n�n, onların baskı ve ayrımcılı deney�mler�n� nasıl
şek�llend�rd�ğ�ne da�r de b�r kavrayış sunar.
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Bu, pek çok kes�ş�msell�k tanımının sona erd�ğ� yerd�r ve bu yüzden de K�mberlé Crenshaw’ın
bu ter�m� üretmes�n�n temel sebeb�n� kaçırmış olur: kes�ş�msell�k, sadece b�r k�ş�n�n çeş�tl�
k�ml�kler�n�n üzer�ne g�tmez, aynı zamanda bu k�ml�kler�n var olan yapılarla nasıl �l�şk�ye
g�rd�ğ�ne de bakar.   Bu deneme bağlamında, sorumuz şuna dönüşür: �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n
ötek�leşt�r�len b�r grup üzer�ndek� etk�s� ned�r? Avukat ve araştırmacı Daph�na M�s�edjan bunu
b�r analoj� yardımıyla açıklar:

‘İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve k�rl�l�k g�b� büyük çevresel problemler� büyük b�r fırtına g�b�
düşünün. Hep�m�z �ç�ndey�z ancak gem�ler�m�z farklı. Bazılarımız kend�n� güzel
b�r yolcu gem�s�nde bulurken, d�ğerler�m�z küçük b�r motorlu teknede buluyor.
Bazılarıysa b�r sal üstünde ya da daha kötüsüyle baş etmek zorunda kalıyor. Bu
yüzden fırtına hep�m�z� farklı şek�llerde etk�l�yor. K�m�ler�n�n kend�ler�n�
korumak �ç�n yeterl� olanakları varken, k�m�ler�n�n yok. Pek�, herkes�n, �kl�m
değ�ş�kl�ğ� ve k�rl�l�k zamanında da sağlıklı b�r yaşam hakkı varken, bununla
nasıl baş edeb�l�r�z?

Kes�ş�msel mercek, baskın kültürün çeş�tl� konular hakkında- bu örnekte �kl�m kr�z� ve öner�len
çözümler hakkında -ürett�ğ� söylemler� merkezden uzaklaştırmamıza ve problem�n anal�z�nde
ve çözümünde elzem olan, ancak nad�ren değ�n�len görüş ve bakış açılarına yer açmamıza �z�n
ver�r. Bu, kes�ş�msel düşünce ve ekoloj�k adalet f�kr�n�n buluştuğu, önümüzdek� soruna daha
ad�l b�r yaklaşımın yolunu açan yerd�r. İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n yarattığı pek çok sorunla düzgün b�r
şek�lde mücadele edeb�lmek �ç�n gerekl� çok yönlü çerçeve, sadece mutlu b�r azınlık �ç�n değ�l
hep�m�z �ç�n çözümler üretmek zorundadır. Bunu başarab�lmek �ç�n farklı k�ml�kler�m�z�n
varolan yapılarla nasıl etk�leş�m �ç�nde olduğunu anlamamız gerek�r.

Crenshaw (1989) kes�ş�msell�ğ�, k�ml�ğ�m�z� ve güçle olan �l�şk�m�z� düşünmen�n b�r yolu
olarak görür. İlk etapta s�yah kadınların toplumdak� poz�syonuna bakmak �ç�n üret�len ter�m�n,
kavramsal olarak toplumun b�r parçası olan ancak gerçekten tems�l ed�lmeyen ötek�leşt�r�lm�ş
gruplardan pek çok k�ş�ye de uygulanab�ld�ğ� görüldü. Crenshaw: ‘Çeş�tl� ayrımcılık türler�n�n
nasıl b�r araya geld�ğ�ne bakmaya eğ�t�ml� gözler�n�z yoksa, olması gerekt�ğ� g�b� kapsayıcı
pol�t�kalar gel�şt�reb�lme �ht�mal�n�z de azdır.’  Ekofem�n�zm, �nsanlığın özgürlüğünün sadece
doğanın ve kadınların özgürlüğüne değ�l, bu fay hattındak� herkes�n özgürlüğünü sağlamaya
bağlı olduğunu savunarak bu düşüncey� gel�şt�r�r. 

Dünyanın ve kaynaklarının sömürülmes�n�n, kadınlara yönel�k boyun eğd�rme ve tahakkümle
b�r bağlantısı olduğu f�kr� yen� değ�l. Bu düşünce, gezegenle ve onun zeng�nl�kler�yle olan
�l�şk�m�z�n, baskın toplumun kadın c�ns�yet�yle olan �l�şk�s�yle tar�hsel olarak �ç �çe geçm�ş
olduğunu söyler. 'Irkın Doğası. Ekofem�n�zmde Irksal Farklılık Söylemler�' (1997) adlı k�tabında
Noël Sturgeon ekofem�n�zm� ‘toplumsal c�ns�yete da�r, ırksal ve sınıfsal adalets�zl�klere �z�n
veren �deoloj�ler�n, çevren�n sömürülmes�ne ve bozulmasına müsaade eden �deoloj�lerle �l�şk�l�
olduğu teor�s� doğrultusunda hareket eden güncel b�r s�yas� hareket’ olarak tanımlar. Üçüncü
dalga fem�n�zm�n b�r çocuğu olarak ekofem�n�zm, toplumsal c�ns�yet, ırk ve çevren�n tahr�batı
arasındak� bağlantıları tar�hsel olarak zaten yapmaktaydı ama ş�md�, kes�ş�msell�ğ� bu
harekete yerleşt�rmen�n vakt� geld�. 
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Bakım, sorumluluk ve adalet üzer�nde gel�şt�r�len yen� söylemler�n yardımıyla, �nsanlığın
doğayla �l�şk�lenme şek�ller�ne yen� b�r soluk get�reb�l�r�z.

5.Ekokadıncılık

Pek� neden ekokadıncılığa �ht�yaç var? Yaklaşımı anlayab�lmek �ç�n kadıncılık teor�s�ne b�r
bakalım. 1979’da yazar, şa�r ve akt�v�st Al�ce Walker kadıncılık ter�m�n� �lk kez ‘Com�ng Apart’
adlı öyküsünde, ardından da In Search of our Mother’s Gardens: Woman�st Prose (1983) adlı
denemeler�nde kullanmıştı. Burada b�r kadıncıyı, ya s�yah ya da beyaz olmayan b�r ırktan
fem�n�st olarak tanımladı. Ona göre ‘kadıncılığın fem�n�zmle �l�şk�s�, morun lavantayla �l�şk�s�
g�b�d�r.

Al�ce Walker’ın neden bu ter�m� üretmey� gerekl� gördüğünü merak ed�yor olab�l�rs�n�z,
özell�kle fem�n�st kel�mes�yle �l�şk�l� olarak. Aslında fem�n�zm tar�h� boyunca beyaz olmayan
kadınlara pek alan açmadı ve onlar da fem�n�st hareket �ç�nde kend� hareketler�n� kurmak ve
varolan çerçeveler�n dışında teor�ler üretmek zorunda kaldılar. Bu, s�yah fem�n�st kuramı,
sıradan kadınlar �ç�n tahakkümün farklı türler�n� ortaya koyan kullanışlı b�r araç hal�ne get�rd�.
Anaakım fem�n�zm�n yapamadığını yaptı: s�yah kadınlar ve beyaz olmayan kadınlar arası
�l�şk�ye ve karşılaştıkları tahakkümün çeş�tl� (sınıfsal, ırksal ve c�ns�yetç�) uygulamalarına özel
olarak baktı.

S�yah fem�n�zm, s�yah kadınların deney�m�n�n s�yahlık veya kadınlık mercekler�nden değ�l,
ancak �k�s�yle b�rden bakıldığında anlaşılab�leceğ�n� ve öyle bakılması gerekt�ğ�n� öner�r.
Kölel�k dönem�nden ber� s�yah kadınlar, özgürleşme mücadeles�n�n öncüler� oldular. Ancak
onların emekler� nad�ren tanındı. Bu yaklaşım bugün de devam etmekte. Ugandalı Vanessa
Nakate’n�n, önde gelen �kl�m akt�v�stler� Greta Thunberg, Louk�na T�lle, Lu�sa Neubauer ve
OIsabelle Aexelsson’la b�rl�kte çek�ld�kler� fotoğraftan kes�p atılmasını düşünün. Daha önce
bel�rt�ld�ğ� g�b�, özgürlüğe g�den yolun farklı �fadeler�n� anlamamız hayat� önem taşıyor. Çünkü
her b�r dışlayıcı eylemden öğreneceğ�m�z dersler, bugün başımızdak� pek çok soruna daha �y�
ve ad�l çözümler bulmamızı sağlayacak. Bunlardan b�r�s� de �kl�m ac�l durumu.

‘Ataerk�l Yapıları Sarsmak: Wangar� Maatha� ve Kenya’dak� Yeş�l Kuşak Hareket�’ adlı k�tabında
Muthuk� (2006), Kenya’da ormansızlaşma ve erozyonla mücadele etmek ve m�lyonlarca
�nsanın geç�m kaynaklarını koruyab�lmek �ç�n ağaçlardan, b�tk�lerden ve ver�ml� topraktan
oluşan yeş�l b�r kuşak yaratmak üzere çalışan hareket� �nceler. Muthuk� Yeş�l Kuşak Hareket�’n�,
çevresel problemlerle mücadele etme yöntem�, toplumsal c�ns�yet �l�şk�ler�n�n altını ç�zmes� ve
Afr�ka bağlamında ataerk�l yapılara meydan okuması dolayısıyla Afr�kalı ekofem�n�st akt�v�zme
b�r örnek olarak tanımlar.

Melan�e Harr�s’e göre ekokadıncılık, Afr�ka kökenl� kadınların bakış açılarına odaklanır ve
ekoloj�k adalet mücadeledes�nde kullanılan eylem yöntemler�, d�n� prat�kler ve teor�ler üzer�ne
düşünür. Ekokadıncı b�r yaklaşım, beyaz olmayan kadın ve çevre arasında örtüşen ve kes�şen
tahakküm formlarını tanıyarak sosyal ve ekoloj�k adalet arasındak� bağı vurguladığı �ç�n
gerekl�d�r.
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Ekokadıncılık aynı zamanda beyaz olmayan kadınlar ve Dünya arasındak� paradoksal ve
sorunlu bağlantıları b�r bağlama oturtmak açısından da kullanışlı b�r ter�md�r. Harr�s’�n
söyled�ğ� g�b�: ‘S�yah kadınların dünyayla olan güzel bağlantısını onurlandırmanın yanı sıra
s�yah kadınların, dünya(dünyalı) ve ortak yaratıcılar olarak, dünyayla ve dünya olarak acı
çekme konusunda özel b�r tar�h� deney�m� vardır.’ Bu, s�yah kadınların bedenler�n�n tecavüze
uğradığı, nesneleşt�r�ld�ğ� ve kâr �ç�n satıldığı sömürgec�l�k ve kölel�ğ�n uluslar ötes� tar�h�ne
b�r referanstır. Harr�s’�n s�yah kadınların bedenler� ve dünya arasındak� ‘güzel bağlantı’ya da�r
yorumları, s�yah kadının d�ş�l�ğ�n� b�r tür �lk dönem dünya b�lgel�ğ�yle eşleşt�ren ve beyaz
olmayan kadınların bedenler� ve çevre arasında kurulan olumlu ve sorunlu bağlantılar
hakkında b�rb�r�yle çel�şen b�r tonda konuşan b�lg� s�stemler�n�n romant�kleşt�r�lmes� olarak
okunab�l�r. Bu karşıtlığın b�r sonucu olarak, bu tanıma g�ren �nsanlar aslında dış güçler
tarafından f�z�ksel ve ep�stem�k ş�ddete uğrarken, d�ş� beden f�kr� ekoloj� akt�v�stler�n�n tems�l�
dah�l�nde olumlu olarak kullanılab�lmekted�r.

Burada anlattığımız h�kâyeler �nsanlık ve dünya arasındak� �l�şk�y� ve �nsanların sorumluluk
sah�b� ekoloj�k prat�kler yaratmada ve bunları sürdürmedek� anahtar rolünü �nceler. Yukarıda
tartışıldığı g�b�, pek çok ekoloj� merkezl� teor� hâlâ ırksal, sınıfsal ve toplumsal c�ns�yet temell�
tahakkümün toplumun pek çok kes�m�ne etk�s�n� yeterl� düzeyde hesaba katmaz.

C�ns�yetlend�r�lm�ş ekoloj�k yaklaşımlar �se, �ster Afr�ka ekoloj� akt�v�zm� �ster ekokadıncılık
olsun, çevresel farkındalık kadar, ırkı ve toplumsal c�ns�yet� de önceler. Özell�kle tüm
�nsanların özgürleşmes�ne odaklanarak, beyaz olmayan kadınlar, çocuklar ve a�leler üzer�ne
yoğunlaşan b�r mercek sunar.

6.Yerl� topluluklarda kozmoloj�

İlk M�lletler’�n(F�rst Nat�ons) pek çoğunda, hem temel �ht�yaçların ve güvenl�ğ�n sağlanması
hem de manev�yata da�r meseleler müşterek b�r sorumluluktu. Edgar V�llanueva, Decolon�s�ng
Wealth (2021) adlı k�tabında, Potlaç Vakfı ve Navajo topluluğu üyes� Dana Arv�so’dan yaptığı
alıntıyla bunu çok güzel b�r şek�lde açıklar:

‘Bana fak�rl�k �ç�n b�r kel�meler� olmadığını söyled�ler. Fak�rl�ğ� tar�f etmeye en yakın şey ‘a�les�z
olmak’ tı. B�r �nsanın h�çb�r güvenl�k ağına, a�leye ya da b�r tür yakınlığa sah�p olmayacak denl�
�zole olmasının ve fak�rl�k yüzünden acı çekmes�n�n, kend�ler�ne yabancı b�r kavram olduğunu
söyled�ler.’ 

B�r topluluğu besleme, herkese y�yecek sağlama, toprakla b�r denge �ç�nde yaşama ve �ç ve dış
çatışmaları en az sev�yede tutma kab�l�yet�, İlk M�lletler’�n yaşama şekl�ne sıkı sıkıya bağlıydı
ve kuşaktan kuşağa aktarılıyordu. Çünkü b�lg�, �nsanlar öldüğünde kaybolab�l�r ve her kuşak,
topluluğun b�lgel�ğ� üzer�ne kurulan kültürü korumayı ve atalarından kalan bu b�lg�ler� kend�
çocuklarına ve torunlarına aktarmayı kend� sorumluluğu olarak görüyordu. İlk M�lletler
eylemler�n� çoğunlukla kend�ler�nden sonrak� yed� kuşakta bırakacağı �zler� hesaba katarak
planlıyordu. 
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Bu ‘yed� kuşak yönet�m�’ altında k�ş�n�n eylem�, geçm�ş yed� kuşağın deney�m�nden
beslen�rken, gelecek yed� kuşağın da bu eylemden yararlanması gerekt�ğ�n� göz önünde
bulundurulur. Pek çok İlk M�llet bu b�lgel�ğ� yaşlılardan gençlere aktarmak �ç�n hem resm�
r�tüeller hem de gayr� resm� eğ�t�mler gel�şt�rm�ş, böylece topluluğun hem k�ş�sel hem de ortak
gel�ş�m�n� sonsuza kadar teşv�k etmes�n� sağlamıştır.

Topluluk temell� hüman�zme b�r başka örnek de b�r Afr�ka geleneğ� olan Ubuntu’dur. Zulu
d�l�nde ‘umuntu ngumuntu ngabantu’ nun kısaltması olan bu kel�me, b�r �nsanın ancak d�ğer
�nsanlar yoluyla �nsan olab�leceğ� anlamına gel�r. Ben, sen var olduğun �ç�n varım. Ubuntu’nun
ne demek olduğu sorulan Güney Afr�ka Başp�skoposu ve Nobel Barış Ödülü sah�b� Desmond
Tutu şöyle cevaplar: ‘Der�n gerçek şu k�, kend� başına �nsan olamazsın (...) B�z yalnızca
�l�şk�ler�m�z yoluyla �nsanız. (...) b�z gerçekten hassas b�r karşılıklı bağlılık ağı �ç�n yaratılmışız.
(...) Tamamlayıcı olmak �ç�n yaratılmışız.’ 

Yerl� toplulukların b�lg� s�stemler�, �kna ed�c� alternat�fler önererek statükoya karşı koyar ve
herkes �ç�n daha ad�l b�r topluluğun yollarını göster�r. Zaman �ç�nde evr�len ve yerleşen
değerler s�stemler� olarak, b�ze çok şey öğreteb�lecek b�r �lham kaynağı görev� görürler.

7.Doğanın ekonom�s�nde, değer
para değ�l yaşamdır

H�nt b�l�m �nsanı ve ekofem�n�st Vandana Sh�va’ya göre b�r şey çok açık: yıkıcı antroposen tek
gelecek değ�l ve b�r parad�gma değ�ş�m� mümkün. Bunun gerçekleşt�ğ�n� dünyanın her yer�nde
göreb�l�rs�n�z, b�r b�l�nç değ�ş�m� oluşum aşamasında.

‘Bu, odağın, gezegen�n ve �nsanın �y�l�ğ�ne, yaşayan ekonom�lere, �y� b�r yaşama, daha fazlasına
sah�p olmamaya, rekabet yer�ne �ş b�rl�ğ�n�n değerl� görülmes�ne doğru kayması anlamına
gel�yor. Bunlar, yerl� topluluklar, köylüler ve yen� hareketlerdek� kadınlar ve genç kadınlar
tarafından yapılan değ�ş�mler.’

Bu değ�ş�mler, Dünya �le b�rl�kte çalışmayı, fethetmek ve yaralamak yer�ne korumak ve
�y�leşt�rmek �ç�n zekamızı kullanmayı �çer�r. Sh�va şöyle devam eder:

‘İnsanların Dünya’dak� yaşamı ve kend� gelecekler�n� koruyab�lmeler� �ç�n Toprak Ana’nın
haklarının der�nden b�l�nc�ne varmamız gerek�yor [...] Ayaklarımızı yen�den yere, Dünya’ya,
onun çeş�tl�l�ğ�ne ve yaşama süreçler�ne basmalı, yaratıcı b�r Antroposen’�n poz�t�f güçler�n�
özgür bırakmalıyız. Ya Dünya’yla barış �mzalayacağız ya da �nsan türü olarak yok olacağız [...]
Dünya’ya karşı savaşa devam etmek, zek�ce b�r seç�m değ�l.’

Am�tav Ghosh’un Büyük Kaos. İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve H�ç Düşünülmeyenler (2016) adlı k�tabında
tartıştığı g�b� bu, her şeyden önce kültürel b�r görevd�r. İkl�m kr�z�yle mücadeledek� ac�zl�ğ�m�z
daha çok b�r hayalgücü kr�z�d�r. 
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B�ze, temel �ht�yaçlarımızı karşılarken başkalarının yaşayan çevres�n� de koruyab�leceğ�m�z b�r
dünyayı gösterecek farklı h�kâyelere ve temel �nançlara �ht�yacımız var. Her şey�n farklı
olab�leceğ�n� ve olması gerekt�ğ�n� hayal etmeye �ht�yacımız var. Farklı bakış açılarına,
deney�mlere ve f�k�rlere açık olmak ve d�ğer kültürlerden ve topluluklardan öğrenmeye �stekl�
olmak, bunun gerçekleşeb�lmes�nde büyük önem taşıyor. 

Normalleşt�rd�kler�m�z�n düşünülemez olduğunu ve bu düşünülemez şeyler�- �kl�m kr�z�,
eş�ts�zl�k ve sömürü g�b�- aslında yaşamakta olduğumuzu görmeye hazırlıklı olmalıyız. Bu tür
b�r kavrayış b�z� varolan çerçeveler�n dışına çıkarak, şu ank� gerçekl�ğ�m�z� yaşanab�l�r b�r
geleceğe dönüştüreb�lecek �y� b�r yaşamı hayal etmem�ze olanak verecekt�r.
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Bölüm 2
 

Hep�m�z�n Umurunda

Pek çok farklı anal�zde okuduğumuz b�r şey var: koronav�rüs kr�z�, bakımın önem�n� yen�den
keşfetmem�ze yardımcı oldu. İlk karant�na sürec�nde, oldukça bel�rs�z b�r ortamda çok fazla
çalışmak zorunda bırakılan sağlık çalışanları �ç�n yükselen alkışları hatırlayın. Trop�k
ormanlardak� bozulmanın Cov�d-19 ve Ebola g�b� salgınların ortaya çıkmasına doğrudan
katkıda bulunması b�ze doğaya göz kulak olmanın ne kadar öneml� olduğunu öğretmed� m�?

Alkışlamayı çoktan bıraktık ve ağaçlar hâlâ kes�l�yor. Asıl ders, bakıma düşman b�r ortamda
bakımın çok zor b�r �ş olduğu. Toplum bol �y� n�yet sayes�nde ya da aslında ‘�nsan’ olduğumuz
�ç�n daha şefkatl� hâle gelm�yor.  Bunun gerçekleşmes� �ç�n sosyal yapılarda ve altta yatan
z�hn�yette değ�ş�kl�kler yaratmamız şart.

Ayrıca vahş� kap�tal�zm�n b�z� nasıl yüzyılın en büyük sağlık kr�z�ne sürükled�ğ�n� gayet
umursamaz b�r şek�lde kabul ed�yoruz: patentler aracılığıyla b�lg�n�n el konularak
özelleşt�r�lmes�ne, d�ğer �nsanlara özen göster�lmes�nden daha fazla öncel�k verd�ğ�m�z �ç�n,
Küresel Güney’dek� m�lyarlarca �nsan gerekl� koronav�rüs aşılarından mahrum bırakılıyor.
Üstel�k bu, aşılar büyük çoğunlukla kamu bütçes�ndek� paralarla gel�şt�r�lm�ş olmasına
rağmen yaşanıyor. Ancak karant�naların da b�ze gösterd�ğ� g�b�, l�derler�m�z mülk�yet
haklarında kısıntıya g�tmey�, temel haklarımızı kes�nt�ye uğratmaktan daha zor buluyor.
Sokağa çıkma yasakları ya da eğ�t�m hakkının �hlal� g�b�.

Dünya sadece bakım et�ğ�n�n teor�k b�r �fşasına cevaben değ�şmeyecek, orası açık. Ama bu çok
öneml� b�r �lk adım. Bu g�d�şatı ancak bakım et�ğ�n�n şefkatl� b�r topluma ve bakım
ekonom�s�ne nasıl yapısal olarak destek olab�leceğ�ne bakarak ve ona göre davranarak
değ�şt�reb�l�r�z. Bakım, somut eylem ve taahhüt gerekt�r�r. Bu tür b�r bağlantı potans�yel�
dünyayı nasıl gördüğümüze ve kend� var olma şekl�m�z� nasıl tar�f ett�ğ�m�ze bağlıdır.

1.Cov�d salgınından b�r şey
öğrend�k m�?
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2.Kel�me ve görüşler�m�zle
şek�llenen b�r dünya

İng�l�zler 1770’te Avustralya kıyılarına �nd�kler�nde, burada �nsanların zaten yaşamakta
olduğunu gördüler. Abor�j�nler aslında 50.000 yıldır burada yaşıyordu. Ancak kend�ler�n�n
daha üstün olduğunu düşünen Avrupalılar, onları, yazılı yasaları olmayan ve tarım
yapmadıkları �ç�n de topraklarından ‘�y�’ b�r şek�lde faydalanmayan barbarlara olarak gördü.
Bu öneml�yd� çünkü Aydınlanma düşünürler�nden John Locke, �nsanların ancak tarım
yaptıkları araz�ler üzer�nde mülk�yet hakkı �dd�a edeb�leceğ�n� öne sürmüştü. Bu mantıktan
hareketle, çok kuru ve gen�ş olan Avustralya araz�ler�nde k�msen�n yaşamayacağını
düşünmüşlerd�. Sömürgec� m�t�n temel�nde �şte bu akıl yürütme yatıyordu. Bu m�t, yen�
gelenler�n bu dev adayı b�r tür terra null�us, yan� sömürgec�n�n sah�p olab�leceğ� sah�ps�z
topraklar olarak görmes�ne �z�n verd�.

Bu çok esk� b�r h�kâye değ�l. Esk� düşünce ve eylem kalıpları ve buna karşılık gelen güç
�l�şk�ler�n�n uzun sürel� b�r etk�s� olur. Yerl� topluluklardan b�r grup �nsan Avustralya Yüksek
Mahkemes�’ne, zamanında terra null�us doktr�n�n�n hukuksuz b�r şek�lde uygulandığını öne
süren b�r davayı, ancak 1992 g�b� yakın b�r tar�hte açab�ld�.

Kel�meler�m�z, bakış açımız ve buna karşılık gelen varsayımlarımız, dünyaya nasıl
davrandığımızı şek�llend�r�yor. Aşağıda bunu Kanadalı orman ekoloj�st� Suzanne S�mard’ın
araştırmasına referansla göstereceğ�z. S�mard, kend� alanı olan ormancılık özel�nde,
kem�kleşm�ş f�k�rler� değ�şt�rmen�n ne kadar zor olduğunu deney�mler. On yıllar boyu
sürdürdüğü ezber bozan araştırmalarının ardından, �nd�rgemec� b�l�m�n karmaşık s�stem
düşünces�yle değ�şmes� gerekt�ğ�ne da�r tutkulu b�r savunma yapar.

S�stem düşünces� her şey�n b�rb�r�ne bağlı ve b�rb�r�yle bağlantılı olduğu önermes�ne dayanır.
Kurucularından b�r� ve Roma Kulübü Raporu’nun da ortak yazarlarından olan Amer�kalı
Donella Meadows’tan bu denemen�n başında bahsetm�şt�k. Büyümen�n Sınırları, nüfus artışı,
sanay�leşme ve doğal kaynakların tükenmes� g�b� büyük küresel fenomenler�n karşılıklı
�l�şk�ler�n� anal�z etmede s�stem düşünces�n� kullanmaya yönel�k �lk g�r�ş�md�.

Ancak b�z� burada �lg�lend�ren esas şey Meadows’ın uzun ve zeng�n kar�yer� boyunca
öğrend�kler�n� yansıttığı b�r denemes�nde d�le get�rd�ğ� şaşırtıcı b�r kavrayıştı. S�stem
değ�ş�kl�ğ�n� hedefl�yorsak -b�z�m örneğ�m�zde bakım et�ğ�ne dayalı b�r toplum �ç�n, zayıf
etk�ler� olan kaldıraç noktalarına bakma eğ�l�m� göster�yoruz. Sübvans�yonların kullanımı
buna �y� b�r örnek. Çalışanları daha az çalışmaya �ten sübvans�yonların yalnızca sınırlı b�r etk�s�
var; s�stem�n kend�s� genel olarak aynı kalıyor. Yapısal olarak herkes �ç�n çalışma haftasının
kısaltılmasını da �çereb�lecek b�r yen�den tasarımın daha büyük b�r etk�s� olab�l�r. Değ�ş�m �ç�n
en büyük potans�yele sah�p kaldıraç noktası �nsanların düşünce yapısı, yan� egemen sosyal
parad�gmadır.
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Meadows bu temel meseley� şu sözlerle çok �y� b�r şek�lde tanımlar: ‘Aslında ne gördüğümüz
hakkında konuşmuyoruz, sadece konuşab�leceğ�m�z şey� görüyoruz.’ Doğa ve toplumun
rekabet yoluyla evr�mleşt�ğ�n� düşünenler, bunu gösteren örnekler� bulacaktır. Ama farklı b�r
konuşmaya g�r�şt�ğ�m�z anda, �şb�rl�ğ�n�n ve karşılıklı bağımlılığın örnekler�n� arar ve bu poz�t�f
�lkeler� her yerde keşfetmeye başlarız. Ormancılığa baktığımızda, örneğ�n, ormanı b�rb�r�yle
rekabet �ç�ndek� ağaçların b�r toplamı olarak mı görürüz yoksa karmaşık, zeng�n ve hassas b�r
ekos�stem olarak mı?

3.Ağaçlardan, ormanı
göremed�ğ�m�z zaman

Ormancı b�r a�leye doğan Suzanne S�mard, �nsanların oduna �ht�yacı olduğu ve bu odunu
ormandan aldıklarını kabulüyle büyüdü. Büyükbabası ve amcaları, bunu büyük b�r ustalıkla
yaptılar: atları kullanarak sınırlı sayıdak� yıkılmış ağacı d�kkatl�cee ormandan çıkarır ve satar,
böylece ormana zarar vermeden geç�mler�n� sağlarlardı. Ancak ergenl�k dönem�nde S�mard,
kâr amacı güden ş�rketler�n g�derek daha fazla tıraşlama yaptığını ve tüm ağaçları kest�ğ�n�
gördü. Ger�de kalan çorak araz�ye aynı ağaçlardan oluşan b�r monokültür ek�yorlardı. Ama bu
kadarla da kalmadı: çalışmaya başladığı t�car� b�r kereste ş�rket�ndek� resm� görüşe göre,
tıraşlanmış b�r alana yen� ağaç d�kerken ‘�y� uygulama’, bölgedek� tüm d�ğer yaşam türler�n�
yok edecek b�r Monsanto herb�s�t� olan Roundup’ın uygulanmasını gerekt�r�yordu.
Argümanları, d�ğer b�tk�ler�n ya da ağaçların ışık ve bes�nler� çalacağıydı. Bu, Darw�n’�n doğal
seleks�yon olarak tanımladığı f�kre kap�tal�st b�r yaklaşımdır: evr�m, rekabet ve çatışma
�lkeler�ne dayanır. S�mard b�r süre sonra bu akıl yürütme şekl�n�n doğru olmadığını gözlemled�.
Yen� d�k�len Douglas göknarlarının pek çoğu, yakınlarında büyüyen t�trek kavakların ve huş
ağaçlarının sökülmes�n�n ardından kurumuştu. Sözümona rak�pler�n öldürülmes�, ger�de
kalanlara bolca ışık ve alan bırakmasına rağmen, ağaçlar daha �y� olacaklarına daha da
kötüleşm�şt�…

Ağaçların yabanda nasıl büyüdüğüne da�r yaptığı araştırmayla aldığı b�yoloj� doktorasının
ardından S�mard, ormanlara da�r gel�şt�rd�ğ� �ş b�rl�ğ�ne dayalı farklı anlayışı destekleyecek
b�l�msel kanıtlar toplamaya devam ett�. Buldukları, daha sonra keşfedeceğ� üzere, asırlar
önces�n�n h�kâyeler�yle ve yerl� toplulukların b�lg�ler�yle pek çok ortak yön taşıyordu. S�mard
cevabı yeryüzünün altında buldu. Ağaçlar ve mantarlar yeraltında m�kor�za olarak b�l�nen ve
k�lometrelerce uzanan h�f ağlarından oluşan s�mb�yot�k b�rl�ktel�kler kurar. Mantarlar,
ağaçların kökler�nde b�le büyür. Bu bağlantı karşılığında, ağaçlar mantarlara, fotosentez
aracılığıyla ürett�kler� ve yeş�l yapraklarında depoladıkları şeker� ver�r. D�ğer olaylara ek olarak
S�mard, Douglas göknarları ve kağıt huşları arasındak� �l�şk�y� de �nceler. Saha araştırması bu
�k� türün rekabet etmek yer�ne karbon, n�trojen ve şeker takası yaptığını ortaya koyar.
Araştırmacı verd�ğ� mülakatlarda, süperv�zörü har�ç, çoğunluğu erkek olan meslektaşlarından
çok az destek aldığını bel�rt�r. Ormancılarsa onun büyüme, ver�m ve kâr yer�ne karşılıklı
etk�leş�mlere olan �lg�s�n� çok kadınsı bularak c�dd�ye almaz. On yıllar süren muhalefet�n
ardından S�mard’ın bulguları artık gen�ş b�r şek�lde kabul görmekte. Kend�s� Br�t�sh Columb�a
Ün�vers�tes�nde orman ekoloj�s� profesörü olarak çalışıyor.
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S�mard’ın Nature g�b� öneml� derg�lerdek� �lk yayınlarının geçm�ş� b�rkaç on yıl önceye dayanır.
1997’de yayımladığı b�r makalede, ormanların �şley�ş�ne da�r o zamanlar n�speten alternat�f b�r
görüş olarak kabul ed�len şey� etk�l� b�r şek�lde özetler: ‘b�tk� topluluğu d�nam�kler�n�n kaynak
tedar�k�n�n sınırları �ç�nde hareket ett�ğ�n� �dd�a eden teor�, b�tk�ler ve m�kor�zal funguslar
arasındak� karşılıklılık ve m�krob�yal aracılı kaynak paylaşımı göz önüne alınarak yen�den
formüle ed�lmel�d�r.’ Araştırma ek�b�yle b�rl�kte S�mard, ormanda sayısız �ş b�rl�ğ� formları
keşfett�. Der�n kökler� olan yaşlı ağaçlar topraktan suyu çekerek, genç ve zorlanan ağaçlarla
paylaşıyordu. Hormonlar ve etraftak� zararlı böceklere karşı uyaran alarm s�nyaller� m�kor�zal
ağ sayes�nde b�r ağaçtan d�ğer�ne geçeb�l�yordu. O zamanlar ‘anne ağaç’ ter�m�n� kullanması
anlamlıydı: ormandak� en yaşlı ağaçlar, genç ağaçlara göz kulak oluyordu. Ve doğrudan kend�
türünden olanlar en çok desteğ� alırken, d�ğerler� de hakkan�yetl� b�r şek�lde destekten
paylarını alıyordu; sank� anne ağaç d�ğer ağaçların karışık b�rl�ktel�ğ�n�n kend� nesl�n�
sürdüreceğ�n� b�l�yormuş g�b�.

S�mard’ın araştırması, on yed�nc� yüzyılda şek�llenen dünya görüşüne dayanan modern b�l�m
parad�gmasına meydan okur. Bu parad�gma ayrı atomlar olarak düşünülen b�reye odaklanır:
bunlar �ster Adam Sm�th’�n, toplumun serbest p�yasada rekabet eden benc�l b�reylerle en �y�
durumda olduğunu öne süren görünmez el kavramındak� g�b� ekonom�k olarak akt�f b�reyler�,
�ster s�yaset f�lozofu Thomas Hobbes’ın ‘d�ğer �nsanlara karşı kurt g�b�’ olan b�reyler� olsun. Bu
parad�gma �ç�nde, Darw�n’den ber� b�yoloj�stler�n yaptıkları çoğu araştırma tek b�r türün
perspekt�f�nden yapılmıştır. Vurgu, en güçlü olanın hayatta kalmasına ve daha sonra da ‘en
benc�l gen’e yapılır. Bu tarz b�r odak, S�mard’a göre, b�z� kör eder: ‘Ün�vers�tede ekos�stem�
parçalarına ayırmam, küçük parçalarına �nd�rgemem ve ağaçları, b�tk�ler� ve toprağı
b�rb�rler�nden ayrı b�r şek�lde �ncelemem öğret�ld�, böylece ormana objekt�f b�r gözle
bakab�lecekt�m.’ Bu çalışma metodu S�mard’ı başarılı b�r araştırmacı yapab�l�rd� ancak kısa b�r
sürede bu çerçeven�n bütün b�r ekos�stem�n çeş�tl�l�ğ� ve bağlantısallığı üzer�ne b�r çalışmayı
yayınlatab�lmey� �mkânsız hale get�rd�ğ�n� fark ett�. İnatçılığı sonuç verd�. Artık yer altındak�
b�tk� kökler�, fungus ve bakter�ler arasındak� har�kulade ortak yaşamın Dünya’dak� hemen her
ekos�stem�n özell�ğ� olduğuna da�r kanıtımız var.

Baskın, rekabet temell� z�hn�yet sadece orman alanında değ�l, toplumun başka alanlarında da
darbe aldı. Sosyal etk�leş�m bunlardan b�r�. Özümüzde rekabetç� m�y�z yoksa b�rl�kte çalışmaya
mı mey�ll�y�z? Flemenkçe konuşulan dünyada, D�rk Van Duppen ve Johan Hoebeke De
supersamenwerker (Süper İşb�rl�kç�) adlı eserler�nde pek çok etk�ley�c� araştırmaya �mza
attılar. Vardıkları sonuç �kna ed�c�yd�: �nsanlar sosyal varlıklar, �şb�rl�kç�ler, hem cömert hem
de empat� sah�b�ler. Sosyal koşullarımız, �şb�rl�kç� veya benc�l, hang� özell�ğ�n öne çıkacağını
bel�rler. K�tap, �şb�rl�ğ� ve dayanışmanın, canlıların doğadak� ve �nsanların toplumdak�
evr�m�nde anahtar �lkeler olarak çalıştığına da�r �kna ed�c� kanıtlar sunar.

Bu yüzden �nsanlara, toplumun geleceğ�ne ve �nsanlar �le doğa arasındak� �l�şk�ye da�r
düşünceler�m�z�, hem �nsan türüne hem de dünyaya da�r daha gerçekç� b�r görüş üzer�ne
dayandırmanın tam vakt�. Bu, var olma şekl�m�ze farklı b�r perspekt�f get�rmey� de gerekt�r�r.
Elbette �nsanlar ırkçı veya kavgacı olab�l�rler - gazete başlıkları her şey� açıklıyor - ama evr�m
b�zler� sosyal ve �şb�rl�ğ�ne sıkı sıkıya bağlı varlıklar hâl�ne get�rd�. Bu yen� anlayış, �nd�rgemec�
anlayıştan ötes�ne g�tmem�ze yardım eden s�stem düşünces�yle b�rl�kte gel�şt�.
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F�lozof Mar�a Pu�g de la Bellacasa, ‘algıladığımız b�rl�ktel�ğ� parçalamaya çalışan man�k
dürtüyü �y�leşt�reb�lmek �ç�n’ yen� düşünme şek�ller�ne �ht�yacımız olduğunu yazarken bu
durumu çok �y� �fade eder.

4.Başka b�r var olma şekl�

Bu tesp�t, b�z� �nsanlığa da�r yen� b�r bakış açısıyla �lg�l� anahtar kel�melere get�r�r: �l�şk�ler,
bağlantılılık, empat�, dayanışma ve bağımlılık. B�r kl�şeye başvurmak gerek�rse, takım elb�sel� �ş
adamlarının unutmayı sevd�ğ� b�r şey vardır: k�mse bakım görmeden büyümez. Tüm yen�
doğan bebekler yardıma, bakıma ve sevg�ye muhtaçtır. Bu b�r eks�kl�k değ�l, �nsan doğasının b�r
gerçeğ�. Sosyal varlıklar olarak, b�r �l�şk�ler ağında büyürüz; sayısız etk�leş�m yoluyla
olduğumuz k�ş� oluruz. Bu, Katr�ne Marçal’ın da �fade ett�ğ� şekl�yle, fem�n�st eleşt�r�n�n
değ�nd�ğ� çok yer�nde noktalardan b�r�d�r: ‘Bakım olmadan çocuklar büyüyemez, hastalar
�y�leşemez (...) ve yaşlılar yaşayamaz. Başkaları tarafından bakım görmek �ş b�rl�ğ�n�, empat�y�,
saygıyı, öz d�s�pl�n� ve düşüncel�l�ğ� öğrenmem�ze aracı olur. Bunlar temel hayat becer�ler�d�r.’

İnsanlar bakım vermek ve bakım görmek �ster. Bu,toplumumuzdak� baskın görüşü aşan b�r
gelecek v�zyonu üzer�nde - üstel�k h�çb�r na�fl�ğe kapılmadan- çalışmamıza müsaade eder.
Bakımı hayatlarımızın merkez�ne koymamız, ancak dünyayı yen�den yapılandırmakla
mümkün. Rekabet ve rekabetç�l�k h�çb�r zaman yok olmayacak. Hang� tür davranışın öne
çıkacağını bel�rlemeye yardım eden b�z�m çevrem�zd�r. Rekabet�n bakımı b�r kenara �tmes�
yer�ne, en �y� bakımı vereb�lmek �ç�n rekabet ett�ğ�m�z b�r toplum tasarladığımızı hayal ed�n.
Bu, rekabet�, b�rb�r�m�ze ve gezegene g�derek daha �y� göz kulak olmamızı sağlayacak b�r �y�l�k
gücü hal�ne get�reb�l�r.

Neyse k�, ‘bak, h�ç k�mseye �ht�yacım yok’ d�yen maço b�reyselc�l�ğ�n topluma h�çb�r faydası
olmadığının farkındalığı g�derek yaygınlaşıyor. Hollandalı t�yatro yapımcısı Rebekka de W�t
2019’da hak�k� b�r Bağımlılık B�ld�rges� kaleme aldı ve bağımsızlığın en doğru şey olduğuna
da�r g�derek yaygınlaşan görüşü eleşt�rd�:

‘Çok gar�p: sosyal yapılarımız b�z� b�rb�r�m�ze her zamank�nden daha bağımlı hale get�r�yor
ancak y�ne de b�z bu bağımlılık hâl�n� resm�n dışında tutmayı başarıyoruz. (...) Pek� neden her
Allahın günü bu tür b�r bağımsızlık �llüzyonunu sürdürüyoruz? Bu �llüzyon b�z� kaçınılmaz
olarak varoluşsal problemlere sürüklüyor, tıpkı her �kl�m konferansında pek çok s�yas� kararın
haklı göster�lmes�n� sağlamadığı g�b�.’

Elbette bu otonom�n�n- eleşt�rel varlıklar olarak özgürleşmen�n, der�n düşüneb�lme ve seç�m
yapab�lme kab�l�yetler�ne sah�p olmanın- �y� b�r şey olmadığı anlamına gelm�yor. Öyle olsaydı,
de W�t’�n bu denemey� yazması da mümkün olmazdı. Ancak soru şu: b�z bu otonom�y� nasıl
tanımlıyoruz? Şaşırtıcı b�r şek�lde, erken ekoloj� teor�syenler� otonom�ye, toplumu ortaklaşa ve
key�fle şek�llend�ren kolekt�f b�r prat�k olarak baktılar. Güncel ekoloj� düşünürler� otonom�y� bu
şek�lde yen�den tanımlamak �ç�n, ‘bağlantı hal�nde otonom�’ konsept�ne d�kkat çek�yor. Bu, de
W�t’�n de d�kkat çekt�ğ� özgürlük kavramıyla da bağlantılı: özgürlüğümüzün, ş�md� ve buradak� 
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k�ş�sel �stekler�m�zde olduğu f�kr�n�n b�r �llüzyon olduğu. Ya sağlıklı y�yecekler yemek
�st�yorsanız, ancak mahallen�zde sadece abur cubur satılıyorsa? Ya da yaşadığınız ülkede
kend�n�ze b�r gelecek kurmak �st�yorsanız ama gerekl� belgelere sah�p değ�lsen�z? Çel�şk�l� b�r
b�ç�mde özgürlük, s�zden z�yade, toplumun k�ş�sel gel�ş�m�n�z �ç�n gerekl� fırsatları sağlayıp
sağlamadığı �le bağlantılı. İsted�ğ�n�z şek�lde gel�şmen�z� mümkün kılma sorumluluğu,
hükümet�n ve toplumundur. Bunun �ç�nse, en azından, başkalarıyla ş�ddets�z b�r d�yaloğa
g�reb�lecek b�r ortam gerekl�d�r; kend�n�z �ç�n ne �sted�ğ�n�z� böylel�kle keşfedeb�l�rs�n�z.

Bağlantı hal�nde otonom�, h�ç k�mseye ve h�çb�r şeye �ht�yacı olmayan b�reyler �llüzyonuna
karşı çıkar. Özgürleşme �şb�rl�ğ�n� ve genell�kle k�ş�sel gel�ş�m fırsatları �ç�n pazarlık
yapılmasını gerekt�r�r. Bu, on dokuzuncu yüzyılda dünyanın b�z�m yaşadığımız köşes�ndek�
�şç�ler �ç�n böyleyd� ve dünyanın pek çok yer�nde pek çok ez�len grup �ç�n de hâlâ böyle.
Bağlantı hal�nde otonom�, hem �ş�n bakım boyutunu hem de sosyal eylem �ht�yacını kapsar.
Aynı zamanda öz-örgütlenmen�n gücünü ben�mser: �nsanlar vatandaş kolekt�fler� veya
müşterekler kurarak gelecekler�n� kend� eller�ne alır. Kooperat�fler yoluyla yen�leneb�l�r enerj�
�ç�n baskı yapan �nsanları düşünün. Doğrudan hükümetle karşı karşıya gelmeseler de
eylemler�, l�derler�n gelecek �ç�n gerekl� h�zmet� vermedek� başarısızlığına tepk� n�tel�ğ�nded�r.

 Müşterekler, ortak kader�m�z�n tanınmasının çok güzel b�r �fades�d�r. D�ğer yaşam formlarına
bağlıyız ve hayatta kalab�lmek �ç�n, kend�m�ze �y� b�r hayat kurab�lmek �ç�n b�rb�r�m�ze
muhtacız . KU Leuven’de b�r araştırmacı olan Jef Peters’a göre bu b�ze, yan� sosyal varlıklara,
ortak b�r dünya anlayışı temel�nde nasıl hareket edeceğ�m�z� öğret�r. İşb�rl�ğ�m�z� ortak
taahhütler ve zorunluluklar yaratır.

‘Bağlantı hal�nde otonom�’ elbette her zaman özel b�r bağlam dah�l�nde tanımlanacaktır. Batılı
olmayan toplumlarda, yan� b�reyselc�l�ğ�n bu kadar aşırı olmadığı ve akrabalık bağlarının daha
güçlü olduğu yerlerde, burada aldığından daha farklı formlar alacaktır.

5.Kend�m�z� yen�den
konumlandırmak

Fransız sosyolog ve f�lozof Bruno Latour, modern benl�k anlayışımızın ne kadar modası geçm�ş
olduğuna d�kkat çeker. İnsanların dünyayı üzer�nde hayatlarını oynadıkları b�r sahne olarak
gördükler� bu öz �mge, �k� varsayıma dayanır. B�r�nc�s� doğanın �nsan eylemler� �ç�n pas�f b�r
arka plan, �nsan dramaturg �stemed�kçe değ�şmeyecek b�r set olduğu varsayımıdır. Eğer
dramaturg değ�şt�r�rse -k� bu da �k�nc� varsayımı oluşturur- arka plan sahnede olanları
etk�lemeden kend�l�ğ�nden değ�şecekt�r. Her �k� �dd�a da yanlış. G�derek artan sayıda ekoloj�k
felaket, doğanın, �nsanların �sted�kler� g�b� değ�şt�reb�lecekler� pas�f b�r set olmadığını açıkça
göster�yor. Doğanın kend�s� b�r aktör hal�ne geld� ve �nsanlığın bu t�yatro oyununu
şek�llend�rmeye yardımcı oluyor. Aşırı sıcaklıklar ve rekor kıran yağış oranlarıyla da kend�n�
günlük olarak �fade ed�yor.
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Latour, karşılıklı bağlılık gerçeğ�yle başa çıkmak �ç�n kullandığımız �k� yaygın yöntem�n b�r
çözüm sunmadığını �ler� sürer. Bunlardan �lk�, sürekl� yer�n altında yatan şeyler� ele geç�rmeye
yönel�k evrensel telaş, sınırlı dünyamızda �mkansızdır. Ekonom�k küreselleşmen�n sonucu
olarak artık b�r gezegen�n b�ze sağlayab�leceğ�nden daha fazlasını tüket�yoruz. Bu yaşam şekl�
tüm dünyaya yayıldığında, güvenl� h�çb�r yer kalmayacak. Bu da demek oluyor k� sık
başvurduğumuz �k�nc� yöntem olan yerelc�l�k yan� kend� kaaynaklarımıza yönelmek de çözüm
olmayacak: Dünya b�r kere değ�şt�ğ�nde bunun ger� dönüşü yoktur.

Gelecek �ç�n uygun ve küresel-yerel eksen�n�n tam zıttı olan yen� b�r doğrultu, kend�m�z� -bu
sefer dünyaya karşı daha açık b�r z�h�nle- yen�den konumlandırmamızı gerekt�r�r. Bunun
sonucunda, doğadan bağımsız olduğumuz ve onun efend�s� olduğumuz �llüzyonu, madd� b�r
gerçekl�k olan karşılıklı bağımlılığımıza dönüşecekt�r. Latour’a göre ekoloj�k pusulamızın
güzergâhını bel�rlemek, b�z� güçlü b�r pol�t�k mesajı keşfetmeye davet eder: ‘B�r s�stemden
d�ğer�ne geçeb�lmek �ç�n kend�m�z�, her şey�n ekonom�ye bağımlı görüldüğü görüşün
hükümdarlığından kurtarmamız gerek.’

Bu dünyev� boyut b�zden b�r yandan kend�m�z� dünyaya açarken b�r yandan da toprağa karşı
ona göz kulak olacağımıza da�r b�r taahhütte bulunmamızı �ster. Ve bu taahhüdü, �nsanın
yerkabuğunda ve Dünya’nın etrafındak� n�speten �nce b�r tabaka olan b�yosferde gerçekleşen
karmaşık canlı s�stem�n b�r parçası olduğu b�lg�s�yle yapmamızı �ster. Dünyev� bakış açısı
modern bakış açısından farklıdır çünkü artık evrendek� gezegen�n etrafında düşünüp durmaz.
Artık bu �nce b�yosfer tabakasındak� kırılgan varoluşumuzun kes�nkes farkındayızdır. Çünkü
modern�ten�n �llüzyonu bu: �lerlemen�n ancak bu set� yıkarak, yan� b�yosfere zarar vererek
mümkün olduğu �nancı. Bu ‘sahne set� düşünces�’ hem Dünya’nın bazı bölgeler�n� hem de
orada yaşayan �nsanları kullanılab�l�r b�r arka plan olarak gören, pek çok �nsanın hayatına mal
olan ve bugün b�le pek çoklarının gel�şme fırsatlarını sınırlamaya devam eden sömürgec�l�kle
de el ele g�der.

Bu anlayış, modern�teye vedadan z�yade, �lk denemem�z�n hatalarını açıkça kabul ed�p
onlardan öğrenen �k�nc� b�r modern�tey� şek�llend�rmem�ze yardım etmel�. Kökler�
Aydınlanma’da olan modern toplumun b�ze kazandırdığı �y� şeyler� de muhafaza ederek:
özgürlüğün, eleşt�rel düşüncen�n, hukukun üstünlüğünün, eğ�t�m�n, b�l�m ve teknoloj�n�n, ve
her b�rey�n b�reysel haklarının önem�n�.

6.B�lg� s�stemler�n�n çokluğu

Dünya’dak� varoluş şekl�m�z� h�yerarş�k ve yukarıdan aşağı b�r yaklaşımdan, daha kapsayıcı ve
dünyanın -b�r- parçası yaklaşımına doğru yen�den h�zalandırmanın dünya hakkında doğru ve
kes�n kabul ett�ğ�m�z f�k�rler�m�z açısından bazı sonuçları olacaktır. Avustralya’nın
sömürgeleşt�r�lmes� örneğ�n�n gösterd�ğ� g�b�, baskın b�lg� s�stemler�n�n gen�ş kapsamlı etk�ler�
olur. Modern batı toplumu, b�l�msel b�lg� b�r�k�m�ne büyük önem atfeder. Böyle yapmakta
haklıdır da, bu b�ze çok şey kazandırmıştır. Ancak sorun, toplumumuzun d�ğer tüm b�lg�ler� ve
b�lg� s�stemler�n� reddetmes� ve b�l�msel araştırmanın �nd�rgemec� model�ne takılıp kalmış
olmasıdır. Batılı b�l�m, s�stem�, terc�hen b�r laboratuvar ortamında, bağlamından ve s�stem�n
d�ğer bölümler�yle muhtemel etk�leş�mler�nden koparılmış b�r şek�lde, onu oluşturan 
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parçalarına �nd�rger.

Her �k� eleşt�r� de Suzanne S�mard’ın çalışmasında buluşur. S�mard araz�ye bütüncül b�r bakışla
yaklaşmaya çalışırken zorluklarla karşılaşmıştı. Bulguları, yerl� toplulukların asırlık b�lg�ler�yle
örtüşüyordu. Bu s�stem�k araştırmasını yayımlatmakta zorluklarla karşılaştığından
bahsetm�şt�k. Baskın b�l�m alanında yaygın olan, gerçekl�ğ�n parçalarına ayrılarak tahl�l
ed�lmes� gerekt�ğ� varsayımıyla uyuşmuyordu. F�nd�ng the Mother Tree  adlı k�tabında S�mard,
aynı zamanda okul arkadaşı olan orman ekoloj�st� Sm’hayetsk Teresa Ryan’dan b�r alıntı yapar.
Ç�mmesyanlar’dan olan Ryan, yakın dönemdek� araştırmaların ve yen� ormancılık prat�kler�n�n
sonuçlarının, yerl� halkların anlayışlarını ve gelenekler�n� yansıttığına �şaret eder. Onlara göre,
‘her şey�n b�rb�r�ne bağlı’ olduğu ve yer altında b�r tür �şb�rl�ğ�n�n gerçekleşt�ğ� açıktır. 150
yıldır sürdürüleb�l�r b�r şek�lde kerestec�l�k yapan Menom�n�ler buna somut b�r örnek sunar.
Onlara göre sürdürüleb�l�rl�k, ‘tüm s�stem�, ara bağlantılarıyla, sonuçlarıyla ve ger� b�ld�r�m
döngüler�yle b�rl�kte düşünmek’ demekt�r. Bu da örneğ�n en yaşlı ağaçları - S�mard’ın dey�ş�yle
büyükanneler� - yer�nde bırakmanın ormanın kârlılığını azaltmayacağı anlamına gel�r.
Pek çok yerl� halkın b�yoloj�k çeş�tl�l�kle s�nerj� �ç�nde yaşamaya da�r yıllar boyu gel�şt�rd�kler�
gen�ş ekoloj�k b�lg�y� kabul etmek, bunu �deal�ze etmekle aynı şey demek değ�ld�r. D�ğer
yaklaşımlara ve b�r parçası olduğumuz dünyayla �l�şk�lenme b�ç�mler�ne açık olmak, eleşt�rel
yet�ler�m�z� korumakla el ele g�der.

7.Yen� b�r referans çerçeves�
�ht�yacı

Eko-f�lozof Jan Mertens ‘De st�lte �n de storm’ (Fırtınadak� sess�zl�k) adlı güzel metn�nde,
üzüntü g�b� duyguların �kl�m tartışmalarında aşağı yukarı b�r tabu olduğuna �şaret eder. 
 Gözlem�, genel olarak herkes�n kend�s�n�n g�r�ş�mc�s� olduğu, performans odaklı, �y�mser
modun ve başarının tek mantıklı çıktı olduğu kültürümüzü yansıtır. Y�ne de günümüzdek�
ekoloj�k felaketler pek çoğumuzda korku ve üzüntü duyguları uyandırıyor. Greta Thunberg
Davos’tak� Dünya Ekonom�k Forumu’nda konuştuğunda, pek çok genç �nsanın duygularını
�fade etm�şt�:

‘Yet�şk�nler gençlere b�r umut borçlu olduklarını söyley�p duruyor. Ama ben s�z�n umudunuzu
�stem�yorum, ben s�z�n umutlu olmanızı �stem�yorum. Ben s�z�n pan�klemen�z�ı, ben�m her gün
h�ssett�ğ�m korkuyu h�ssetmen�z� �st�yorum. Ve ardından harekete geçmen�z�, b�r kr�z anında
olması gerekt�ğ� g�b� hareket etmen�z� �st�yorum. Ev�n�z yanıyormuş g�b� davranmanızı
�st�yorum, çünkü yanıyor.’

Eğer ev�n�z alev aldıysa korku ve üzüntü h�ssetmen�z tamamen normal. Aslında bundan farklı
h�ssetmen�z gar�p olurdu. Thunberg’�n de söyled�ğ� g�b�, bu duygular s�z� �lla harekets�z kılmaz.
Tam ters�ne. Mertens, Amer�kalı yazar, akadem�syen ve çevre akt�v�st� Joanna Macy’den yaptığı
alıntıda şöyle der: ‘H�ssett�ğ�n acı, dünyaya karşı h�ssett�ğ�n der�n sevg�den kaynaklanır. Bu
yaşamla h�ssett�ğ�n �çgüdüsel bağın b�r �fades�d�r. Bu acıya sah�p çıkarak ve bunu şefkat olarak
�fade ederek, dünyayı �y�leşt�reb�lmek �ç�n kullanab�leceğ�m�z yen�lenm�ş gücü buluruz.'
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Hollandalı yayıncı ve hüman�st va�z Evanne Nowak, üzücü b�r kayıp dönem� olarak
Antroposen’�n, ney�n tehl�kede olduğunu anlamamıza yardımcı olacak yen� b�r duygu yapısını,
şeyler� deney�mlemen�n yen� b�r yolunu gerekt�rd�ğ�n� güzelce özetler:

‘Bu çağ konuşma cesaret�n�, kafa karışıklığının, b�l�nmezler�n �t�raf ed�lmes�n� ve
problemler�m�z�n boyutuyla yüzleşmem�z� gerekt�r�yor. İy�mserl�k, görel�l�k ve �nkâr g�b�
konuşma normlarını değ�şt�rmem�z, tartışmayı yavaşlatmamız ve kırılgan olmamıza müsaade
eden, b�z� ve d�ğerler�n� geceler� ayık tutan sorulara yanıt arayan b�r alan açmamız gerek�yor.’

Nowak açık açık ekoloj�k çöküşün yasını tutmayı öğrenmem�z� öner�r çünkü bu tür duyguların
dönüştürücü özell�kler� olduğunu söyler. Aynı zamanda konumumuzun da farkında olmamız
gerekt�ğ�n� hatırlatır. İkl�m�n kaybı �ç�n dökülen gözyaşları, ‘beyaz gözyaşları’ olab�l�r:
ayrıcalıklı batılı b�reyler�n, refah balonlarının patlamakta olduğunu şok �ç�nde öğrenmes� g�b�.
Istırap ve adalets�zl�k, batılı emperyal�zm�n de etk�s�yle, yüzyıllardır var. Ancak batının
yaralanmaz olduğu �llüzyonunun yıkılması, �kl�m umutsuzluğunu asırlık sömürü, ırkçılık ve
sömürgec�l�ğ�n acısıyla �l�şk�lend�ren b�r açıklığı teşv�k edeb�l�r. B�r topluluk prat�ğ� olarak
ekoloj�k yas, k�ml�ğ�m�z� şek�llend�rmem�ze yardımcı olab�l�r ve b�z� değer verd�ğ�m�z k�ş� ve
şeylere bağlar. Nowak burada Amer�kalı f�lozof Jud�th Butler’ın f�k�rler�nden yola çıkar:

‘Keder, başkalarıyla �l�şk�m�z�n b�z� nasıl es�r tuttuğunu - üstel�k bazen anlatamayacağımız ve
açıklayamayacağımız şek�llerde - (...) ve böylel�kle bağımsız ve kontrolde olduğumuz f�kr�ne de
nasıl kafa tuttuğunu açığa çıkarır.’

Hollandalı sosyolog W�llem Sch�nkel’den �lham alarak, yas tutmanın pol�t�kalarını savunmak
�st�yoruz. Parçalanamaz bağlılığımızın farkında olmak, her b�r�m�z�n b�reysel olarak kend�
sorumluluğumuzu yüklenmem�z gerekt�ğ� kurmacasına dayananan kap�tal�st kâr arayışının
ant�tez�d�r. Yas tutmak b�ze dünyada daha farklı b�r var olma şekl�, �nsanlar �ç�n d�ğer tüm
yaşam formlarıyla tümleş�k sosyal varlıklar olma şansı sağlayab�l�r. Aslında ‘yası tutulamaz’
olarak sınıflandırdığımız şeyler oldukça man�dar. Neden esk� halkların yaşam alanlarının
kaybını anmak aklımıza gelm�yor? Eğer baskın batılı dünya görüşü, batılı olmayan ve �nsan
olmayan ötek�lere yası tutulamaz olarak bakıyorsa- ötek�leşt�rmen�n sert b�r türü olarak - bu
�nkârın kültürel patern�n� ortaya koymanın ve aşamanın tam zamanıdır. Val Plumwood’un
saptadığı h�yerarş�n�n tüm spektrumunda baskın söylem,d�ğer yaşam formlarına bağlı
olduğumuzu düşünmey� ve h�ssetmey� unuttuğumuz gerçeğ�n� doğrular.

Sch�nkel’e göre kolekt�f yas, var olan düzene karşı b�r mücadeled�r; örneğ�n S�yah Hayatlar
Değerl�d�r protestolarında �fade ed�ld�ğ� türden b�r mücadele. Kaybed�len pek çok hayat �ç�n
duyulan keder, ırkçı tahakküm s�stemler�ne son vermey� �steyen sosyo-eleşt�rel b�r hareket�n
doğmasına sebep oldu. Tüm dünyada, BLM (Black L�ves Matter, S�yah Hayatlar Değerl�d�r) ağı
bas�tçe s�yah hayatların da değerl� olduğunu söyleyerek büyük fırsat eş�ts�zl�ğ�n�n
düzelt�lmes�n� �st�yor.
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Perde arası
 

Suzanne S�mard’ın çalışmalarını  b�lenler ve çevre felsefes�ne aş�na olanlar,
Aldo Leopold’un hayatı ve çalışmaları hakkında b�r tanıtıma �ht�yaç

duymayacaktır. Amer�ka B�rleş�k Devletler�’ndek� çevre koruma hareket�n�n
kurucularından olan Leopold, 1949’da yazdığı ufuk açıcı B�r Kum Yöres�

Almanağı’nda, �nsanların araz�-topluluğunu fethedenler olmak yer�ne onun
üyeler� ve vatandaşları olab�leceğ�n� yazar. Doğal dünyanın d�ğer parçalarıyla

bağlıyız ve onlara bağımlıyız.
 

‘O zamanlar gençt�m ve hep tet�ğ� çekme arzusuyla doluydum. Çünkü daha az
kurt daha çok gey�k demekt�. Hele h�ç kurt kalmaması avcılar �ç�n b�r cennet

demekt�.’
 

Bu, en azından b�r d�ş� kurdun hayatına mal oldu. ‘Gözler�nde sönen kesk�n
yeş�l alev’ Leopold’u hayatının sonuna kadar bırakmadı. ‘Dağ g�b� düşünmek’
adlı makales�nde bu olayı anlatır. Sadece başlık b�le b�r ekos�stem�n -örneğ�n

b�r vad�de yaşayan �nsanların sosyo-ekoloj�k s�stem�n�n- nasıl çalıştığını ancak
onun pek çok g�r�ft bağlantısını, etk�leş�m�n� ve bağımlılıklarını hesaba

katarak anlayab�leceğ�n�z� söyler. Ormanda h�ç kurt kalmadığında, ormanın
kend�s� b�le yok olab�l�r. Doğal düşmanları olmadığında gey�k, tüm yeş�ll�ğ� b�r

çırpıda y�y�p b�t�recekt�r.
 

 Leopold k�tabının önsözünde toprak et�ğ�n�n temel noktasını şöyle özetler:
 

 ‘Toprağın b�r topluluk oluşu ekoloj�n�n temel kavramıdır ancak toprağın
sev�lmes� ve sayılması et�ğ�n b�r uzantısıdır. Topraktan kültür hasat

ed�leb�leceğ� uzun zamandır b�l�nen b�r gerçekt�r ama ne yazık k� son
zamanlarda bu unutulmuştur.’

8.Kolekt�f b�r görev olarak
bakım

K�me bakım vermek �st�yoruz? İl�şk�ler yoluyla ve �l�şk�ler �ç�nde var olduğumuzu kabul etmek
bu soruya yanıt ver�r. Hayatla b�r olduğumuzu kabul etmek b�z� hayat formlarının çeş�tl�l�ğ�n�
korumaya �ter ve akt�f dayanışmayı cesaretlend�r�r. Bu, b�z�m geleneksel olarak ‘bakım’ d�ye
tar�f ett�ğ�m�z şey� aşar. Çocuklarını büyüten -çoğunluğu kadın- ebeveynler� düşünün: yemek
p�ş�ren, evler�n� tem�zleyen (ve kap�tal�st üret�m perspekt�f�yle bakıldığında ‘hayatın yen�den
üret�m�’ olarak görüleb�lecek şeyden sorumlu olan). Bu görünmez emek ekonom�y� -üret�c�
emek den�len şey�- �şler kılar. Ama bakım bundan daha fazlasıdır: bakımın en �sabetl� tanımı,
b�rkaç yapay ayrımı yok etmem�ze �z�n ver�r, örneğ�n üret�m emeğ� ve üreme emeğ� arasındak�
ayrım g�b�.
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Joan Tronto ve Beren�ce F�sher tarafından öner�len bakım tanımı, �ler�c� düşünürlere otuz
yıldan uzun süred�r �lham vermeye devam ed�yor:

‘En genel sev�yede, bakım kavramının, ‘dünyamızı korumak, devam ett�rmek ve tam�r etmek ve
böylel�kle üzer�nde mümkün olan en �y� şek�lde yaşayab�lmek �ç�n yaptığımız türlü akt�v�teler
olarak görülmes�n�’ öner�yoruz. Bu dünya b�z�m bedenler�m�z�, benl�kler�m�z� ve çevrem�z�
�çermekted�r k� bu karmaşık ve yaşamsal ağa bunların heps�yle b�rl�kte dokunmak �ster�z.’

Bu tanım, bakımın oldukça gen�ş spektrumdak� faal�yetler� (‘yaptığımız her şey�’ ) �çerd�ğ�n�
söyler ve geleneksel olarak düşünülen bakım kavramını (hayatın ya da ev�n sürdürülmes�),
bakım pol�t�kasını ve �y� b�r hayat �ç�n bakımı da �çer�r. İnsanın �l�şk�sel �majına uygun olarak,
burada vurgu, yaşam ağındak� her şey�n nasıl b�rb�r�ne bağlı ve bağımlı olduğundadır.

B�r başka dey�şle bakım, ahlak� b�r tutumdan, özel alanda ya da ücretl� b�r bakım �şç�s� olarak
yaptıklarımızdan çok daha fazlasıdır. Bakım üç temel boyuttan oluşur: Somut günlük bakım
�şler� - bu akşam k�m�n s�z�n �ç�n yemek yapacağı, ya da çocuğu ya da yaşlıyı k�m�n yatıracağı? -
duygusal bağlanma ve et�k-pol�t�k zorunluluk.

Bakım ve bakım vermeyle �lg�l� �deal�st b�r durum söz konusu değ�ld�r: zorlu olab�leceğ� kadar
key�fl� de olab�l�r; s�z� �nanılmaz derecede �ç�ne çekeb�leceğ� g�b� sömürücü de olab�l�r. Özell�kle
sonuncusuna, marj�nalleşt�rm�ş gruplardan kadınların ve bakım veren �nsanların hâlâ
ayrımcılığa maruz kaldığı eş�ts�z dünyada daha da fazla rastlanır. Aynı zamanda hem doğal
dünyayı hem de �nsanları sömüren ekstrakt�f ekonom�m�ze eleşt�rel b�r gözle bakmamız
gerek�r. Eğer şefkatl� b�r toplumu desteklemek �st�yorsak, şu an yaşadığımız hayat
koşullarındak� adalets�zl�ğ� üstü kapalı b�r şek�lde kabul etmek yer�ne, ona karşı mücadele
etmem�z gerek�r. Bu anlamda bakım et�ğ� toplumsal b�r sorumluluk, Sm�th’�n görünmez
el�ndek� neol�beral �nanışa ya da ‘sıkı çalış sıkı eğlen’ mantrasına b�r cevaptır. Buna ulaşmanın
b�r yolu, bakımı hem kamusal tartışmanın hem de günlük terc�hler�m�z�n kalb�ne
yerleşt�rmekt�r. B�zler tamamen mantıklı ve kend� kend�ne karar veren, evrensel �lkeler
doğrultusunda karar alan, herhang� b�r f�z�ksel dürtüden ya da akrabalıklarımızdan bağımsız
b�reyler değ�l�z. S�z h�ç b�r �nsanın şöyle ded�ğ�n� duydunuz mu?: ‘F�lozof John Rawls’un adalet
teor�s�nden �lham alarak, komşuma göz kulak olacağım ve küresel dayanışma �ç�n b�r STK’ye
katılacağım.’ İnsanlar ne yaparsa, b�r tür bütünlük ve bağlılık duygusuyla yapar. Yas üzer�ne
yaptığımız tartışmanın da gösterd�ğ� g�b�, �nsanların eylemler� h�çb�r zaman tamamen görünür
veya aş�kâr olmayan b�r takım sosyal dürtülerden kaynaklanır. Üreme emeğ� denen şey artık
‘daha öneml� meselelerden’ sonra gelemez, örneğ�n pol�t�kadan ya da üret�mden ve ürün
satışından. Mazeret yok, bakım vermek �stememek �se herhang� b�r �zne tab� değ�l. 
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Eğer dünyanın �l�şk�sel resm�ne �nanırsak ve daha büyük b�r bütünün b�r parçası olduğumuzu
kabul edersek, bakımı yalnızca �nsanla sınırlayamayız. B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n çöküşü bunun b�r
çıkmaz sokak olduğunu göster�yor. Mar�a Pu�g de la Bellacasa’dan aldığımız �lhamla, bu
anlayışı �nsanın ötes�ndek� dünyalar �ç�n de bakıma uyarlıyoruz. Bu kavram yen� var olma
şekl�yle, yen� b�lg� s�stem�yle ve yen� h�ssetme yapısıyla pürüzsüz b�r şek�lde örtüşür ve referans
çerçevem�z�n korunması ama sadece �nsan yönüyle sınırlı kalmaması gerekt�ğ� f�kr�n� taşır.
İnsanlar ve �nsan olmayanların bakım �l�şk�ler�n� farklılaştıramayacağımızı göster�r. Doğal
dünyaya şefkat gösterenler �nsanlara da şefkat göster�r. Bu, Tek Sağlık yaklaşımının
amaçlarında da görülür. Cov�d kr�z�n�n b�r kere daha gösterd�ğ� g�b�, gezegen ve �nsanlar
ayrılamayacak ölçüde b�rb�r�ne bağlıdır. Bu yen� konum b�zden, kend�m�z� özenle merkezden
uzaklaştırmamızı -�nsanları her zaman her şey�n merkez� olarak görmemem�z�- ancak özel ve
tehl�kel� koşullardak� �nsanlara da çok yakın kalmamızı �ster. İnsanlar olarak kend�m�z�
merkezden uzaklaştırmak ve her şeyden önce pek çok farklı yaşam formlarından oluşan hayat
ağının �ç�ne yerleş�k görmek b�z� sorumluluklarımızdan kurtarmaz. Ters�ne, bu yen� var olma
şekl� ve yen� anlayışlar b�z� bu karmaşıklığı daha fazla sorumluluk alarak çözmeye �ter. B�z�
sürekl� şaşırtan ve sersemleten, tıpkı S�mard’ın h�kâyes�ndek� g�b�, �şte bu karmaşıklıktır. B�r
kere ormanın ne kadar g�r�ft olduğunu fark ett�ğ�nde, ona daha özenl� davranırsın ve d�ğer
herkes�n de aynısını yapmasını beklers�n.

‘İnsan ötes� dünyalar’ tanımı, b�z�m klas�k �k�l� düşünce s�stem�m�z�n ötes�ne geçmem�ze de
�z�n ver�r. Bu düşünce s�stem�nde çevre felsefes� ‘Doğa ned�r ve kültür ned�r? İçsel değer sadece
�nsanlarla mı sınırlıdır yoksa doğal hayata da uzanır mı? Antroposen çağında hâlâ doğadan
bahsedeb�l�r m�y�z?’ g�b� sorulara odaklanır. Bu �k�l�kler� aşan cevap aş�kârdır. Dünya üstündek�
her şeye �nsanın el� değm�ş olsa b�le, doğanın ölü olduğunu deklare etmeye gerek yok. B�z�m
doğa kültürler�nde yaşadığımızı söylemek daha doğru olur. Sosyo-ekoloj�k s�stemler de bu
durumu tanımlamanın b�r başka şekl�d�r. Elbette doğa hâlâ var, ama Fransız antropolog
Ph�l�ppe Descola’nın altını ç�zd�ğ� g�b�: ‘Görkeml� Amazon yağmur ormanları b�le yerl� halkın
b�nlerce yıllık müdahaleler�yle şek�llenm�şt�r.’ Doğa-kültür ayrımı düşündüğümüzden daha
kolay anlaşılab�l�r b�r şeyd�r, özell�kle �nsanın yüzb�nlerce yıldır ateş� kontrol ett�ğ�
düşünülürse. Eğer bu �k�l� düşünce s�stem�n� aşacaksak, doğa ve kültürden b�r sürekl�l�ğ�n �k�
ucu olarak bahsetmek daha anlamlı olur. Tüm topluluklar bu �k� kavrama ve b�rb�r�yle �l�şk�s�ne
kend� yorumunu get�r�r.

Karşılıklı bağlılığa dayanan ontoloj�k b�r değ�ş�mle uğraşıyoruz- varoluş kavramımızda b�r
değ�ş�m. İnsan olmayanı artık sadece b�r nesne olarak görmüyoruz (Leopold’un dağında ve
kurdunda, S�mard’ın ağacında ve fungusunda olduğu g�b�) ve �nsanlar da tek özne değ�l. Bunun
doğal hayatı romant�ze etmekle de ya da tam ters�, onu tamamen man�püle etmekle de alakası
yok. Pek� bu, �nsan üstü dünyaların özenl� b�r şek�lde ele alınması �ç�n ne �fade eder? Pu�g de la
Bellacasa permakültürün b�rb�r�ne bağlı üç �lkes�nde �lham bulur: toprak bakımı, �nsan bakımı
ve ad�l paylaşım. Bu üçünün uygulanması her zaman -her bağlamda farklı olab�lecek- yerleş�k
b�r cevabı ve kolekt�f b�r d�yaloğu gerekt�r�r. ‘K�me bakım vermek �st�yoruz?’ h�çb�r zaman
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havada dolaşan b�r soru değ�ld�r, her zaman somut b�r durumun �ç�ne yerleşm�şt�r. Soruya bu
perspekt�ften cevap vermek, aynı zamanda bakımın anlamını gen�şletmek anlamına gel�r: Bu
sadece Dünya’da mümkün olan en �y� hayatı süreb�lmek �ç�n yaptığımız şeyle �lg�l� değ�l.
Dünyamız özgün b�r doğa kültürünü, yan� b�yosfer�n korunmasına ve hayatın yen�lenmes�ne
olanak veren karşılıklı bağlılığı da kapsar. B�rb�r�m�ze olan bağlılığımızın ne kadar çok farkında
olursak, �nsan üstü �l�şk�ler�m�zde de bakıma duyulan �ht�yacı o kadar hızlı anlarız.

10.Ekonom�y� yöneten şefkatl�
b�r demokras�

Joan Tronto �ç�n b�r şey çok açık: Eğer şefkatl� b�r toplum yaratmak �st�yorsak, şefkatl� b�r
demokras�ye �ht�yacımız var. Bakım, zaman ve kaynak gerekt�r�r ve bunlar, dünyada çok eş�ts�z
b�r şek�lde dağıtılmıştır. Vatandaşlık, eş�tl�k ve adalet g�b� değerlere vurgu yapan şefkatl� b�r
demokras� yaratmaya başlamak, çıkarcı, sömürücü ve tahakküme dayalı �l�şk�lere akt�f olarak
d�renmek anlamına gel�r. Katılımcı b�r modele dayanan şefkatl� b�r demokras�, bakım
sorumluluklarının dağıtılmasına da�r b�r d�yaloğa g�recekt�r. Asıl soru, demokrat�k �lkeler�n
çeş�tl� bağımlılık �l�şk�ler�n�n gerçekl�ğ�nde nasıl uygulanab�leceğ� ve bakım sorumluluklarının
dağılımının toplumumuzdak� çeş�tl� h�yerarş�ler� ne şek�lde ortadan kaldırab�leceğ�d�r.

Bakımın bu pol�t�ze ed�lm�ş yorumu, özcülük tuzağından kaçmamıza yardım eder: eş�ts�z güç
�l�şk�ler� yüzünden hâlâ çoğunlukla kadınların bakım sorumluluklarını yüklen�yor oluşu,
bakımın özünde kadınlara ‘a�t’ olduğu anlamına gelmez. Bu ‘bakım’ konsept�n� depol�t�ze eder,
onu özel alanda tutarak erkekler�n rolünü bu denklem�n dışında bırakır…bu da statükoyu
sürdürür ve yerleş�k çıkarlara h�zmet eder. Bununla beraber, özcülüğü reddetmek, günümüzü
ve kadınların bakıma da�r tar�h� rolünü reddetmek anlamına da gelmez. Tam ters�ne. Bu
poz�syon, bakımı s�yas� ve stratej�k b�r şek�lde konumlandırmamıza �z�n ver�r. Tronto’nun
açıkladığı g�b� bunu, bakımı s�yas� b�r kavram olarak görerek ve toplumda kadınlara ve
erkeklere a�t tüm roller�n değ�ş�me ve demokrat�k b�r tartışmaya açık olduğunu varsayarak
yapab�l�r�z. Tronto’ya göre bakım, �y� b�r toplum tanımının merkez�nde yer alır. Bu yüzden özel
alanla ya da kadınlarla kısıtlanamaz. Bu, daha sonra, adalet ve eş�tl�k temel�nde bakım
sorumluluğunu ve bakım �ş�n� nasıl paylaştırab�leceğ�m�z sorusunu demokrat�k tartışmanın
kalb�ne taşır.

Şefkatl� topluma ve ona eşl�k eden şefkatl� demokras�ye da�r tartışmaların temel meseles� -
hatta belk� de en temel soru- demokras� ve ekonom� arasındak� �l�şk�d�r. Elbette bakımı, var
olan ekonom�k s�stem dah�l�nde �y�leşt�rmeye çalışmak mümkündür. Bazı �nsanlar �ç�n bu kısa
vadede b�r dünya değ�ş�m yaratır. Ama bu sadece semptomların haf�flet�lmes� anlamına
geleb�l�r. Sosyolog Sask�a Sassen’�n Expuls�on adlı k�tabında belgeled�ğ� g�b�, vahş� kap�tal�zm
ve onun küresel akışı kaçınılmaz olarak �nsanları, toprağı ve doğayı toplumdan dışlar. B�rçok
k�ş� tarafından yaratılan değer�n büyük bölümü fa�zlerle, h�sse bedeller�yle ve spekülasyonla
geç�nen küçük b�r varlıklı �nsan grubuna g�der. Neol�beral kap�tal�zm doğal dünyanın
yağmalanmasına ve Küresel Güney’dek� emek sömürüsüne dayanır. Bu sırada da dünyanın ger�
kalanında �st�krarsız �şler�n sayısı ve sıfır saat sözleşmeler� g�derek artmaktadır.
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Heps� b�rb�r�yle bağlantılı: Bangladeş’te kısmen çocuk �şç�l�ğ� sayes�nde mümkün olan ucuz
tüket�m mallarının �thalatı neden�yle, batıda ücretler�m�z�n artmasına gerek yok. Net�ce?
Ücretl� çalışanlar kırıntılarla geç�nmeye çalışırken ver�ml�l�ktek� artıştan kaynaklı katmadeğer,
sermaye sah�pler�n�n ceb�nde b�r�k�yor. Kadınların özgürleşmes�n� �ş gücüne bırakmak da
ağızda kötü b�r tat bırakıyor çünkü bu durum, bakım satın alab�lmek �ç�n satın alma gücünün
önem�n�n g�derek arttığı, parçalanmakta olan refah devletler�nde gerçekleş�yor. Y�rm�nc� yüzyıl
refah devlet�n�n yen�den yapılanması, �ler� görüşlü b�r seçenek de değ�l: acı gerçek şu k�, sosyal
güvenl�k, yaşanab�l�r b�r dünyanın temeller�n� sarsan b�r ekonom�k model aracılığıyla f�nanse
ed�l�rken, yüzyıllardır Küresel Güney’dek� d�ğer topluluklardan ve yaşam alanlarından da değer
elde ed�l�yor. Gerçekten şefkatl� b�r topluluğun temel görev� artık daha da netleş�yor: Farklı b�r
ekonom�k model yaratmaya başlamamız gerek�yor.

Neol�beral kap�tal�zm, demokrat�k kararlara uyan toplumun ekonom�k b�r alt-s�stem� değ�l.
Metalaştırma g�b� �lkeler hayatlarımızın her yanına çoktan �şlem�şken, demokras�y� kend�
çıkarlarına h�zmet edecek şek�lde man�püle etmes� daha büyük �ht�mal. Büyük �ç borca sah�p
batılı ulus devletler�n �st�krarı kısmen, özel ş�rketler�n f�nansal p�yasalara atadığı kred�
notlarına bağlıdır. İlham veren Amer�kalı sosyolog Nancy Fraser’ın açıkladığı şekl�yle
kap�tal�zm, toplumumuzun yalnızca b�r parçası değ�l. Kap�tal�zm toplumu yapılandırır, üret�m
ve üreme (ya da ev �ç�) emeğ� den�len ya da toplum �le �nsan dışı doğa arasındak� ayrıma
dayanan kurumsal toplumsal düzen� dayatmaya çalışır. Yan� ekofem�n�stler�n anal�zler�n� ve
Tronto’nun bakım tanımını göz önünde bulundurursak, şefkatl� b�r topluma evr�lmem�z�n
ancak ekonom�y� tamamen şefkatl� b�r ekonom�ye dönüştürmekle mümkün olacağını
söyleyeb�l�r�z. 

Eğer bu dönüşümü gerçekleşt�receksek, ekonom�n�n temeller� (ve akadem�k b�r d�s�pl�n olarak
�kt�sat), rad�kal b�r şek�lde değ�şmel�d�r. Pek çok ekofem�n�st�n ve ekoloj�st ekonom�st�n de
altını ç�zd�ğ� g�b�, ekonom�n�n amacı tüket�c�ler�n (gerekl� alım gücüne sah�p olduklarını
varsayarak) herca� �ht�yaçlarını tatm�n etmek değ�l, gelecek kuşakların �mkânlarını da güvence
altına alarak, gezegen�n destekleyeb�leceğ� sınırlar �ç�nde, �nsanların daha �y� b�r hayata er�şme
�ht�yacını karşılamaktır. Bu da b�z� ekonom�n�n or�j�nal anlamına götürür, Ar�sto’nun
o�konom�a’sına: haney� �dare etme, b�r�n�n ev�n�, yaşayan Dünya gezegen�n�n tamamını �dame
ett�rme sanatı. Bu açıdan, örneğ�n gıdanın gelecektek� f�yatı üzer�ne spekülasyon yapmak
mantıklı b�r yatırım değ�l, demokrat�k olarak yasaklanması gereken ahlaksız b�r prat�kt�r.

Bu b�z� �k�nc� b�r merkez� meseleye get�r�r: demokras�, ekonom�n�n kontrolünü ger� almalıdır.
Tekrar etmek gerek�rse, bunun yukarıdan aşağıya planlanmış b�r ekonom�yle alakası yoktur,
kamu yararını koruyacak kuralların demokrat�k b�r şek�lde ben�msenmes�yle alakası vardır. Bu
anlamda, II. Dünya Savaşı’ndan ber� yaşanmış en büyük ekonom�k kr�ze sebep olmuş f�nans
sektörünün hâlâ demokrat�k kurumların denet�m� altına alınmamış olması utanç ver�c�d�r.
1930’lardak� Büyük Bunalım sırasında alınan temel önlem olan perakende ve yatırım
bankacılığının ayrıştırılması, hâlâ yen�den uygulamaya konmadı. Ekonom� (buna f�nans
dünyası da dah�l), demokras�n�n �ç�ne yerleşt�r�lmel�d�r. Ad�l olmayan t�caret anlaşmaları,
Küresel Güney’dek� en düşük gel�rl� ülkeler�n �k�nc�l rolünü pek�şt�rmeye, durumu daha da
kötüleşt�rmeye ve onları �nanılmaz derecede büyük borçların altına sokmaya devam ed�yor. 
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Eğer Dünya’dak� tüm ülkeler �ç�n eş�t �mkânlar yaratmak �st�yorsak, bu borçların büyük
çoğunluğunun s�l�nmes� gerek�r.

Bu �k�nc� merkez� meseleye da�r yönelt�len anahtar soru, üç temel toplumsal örgütlenme
b�ç�m�nden hang�s�n� önceleyeceğ�m�zd�r. Neol�beral düzen, p�yasanın en ver�ml� örgütlenme
şekl� olduğu �nancıyla, hükümet ve onun kamu h�zmetler�ne şüphec�l�kle ve yurttaşların öz
örgütlenmes�ne de küçümseme �le yaklaşır. Ancak, Cov�d kr�z�, p�yasaya tam yetk� ver�lmes�n�n
toplumu ve doğal dünyayı r�ske attığını gösterd�. Ekonom�y� hükümet�n düzenlemes� tamamen
mümkün, tıpkı yurttaşların kend�ler�n� hızlı ve etk�n b�r şek�lde örgütleyeb�lmes� g�b�: yereldek�
ve şeh�rlerdek� destek ağlarını düşünün. Bundan gerekl� dersler� almamız ve kend�m�ze hang�
sosyal alanlarda ne tür metalaştırma formlarına �z�n vereceğ�m�z� açıkça sormamız gerek�yor.
P�yasanın özünde yanlış olan b�r şey yok- çok esk� tar�hlerden ber� var ama h�çb�r zaman tüm
toplumsal düzene egemen olmadı. Bunun tek �st�snası, sosyal f�lozof Karl Polany�’n�n yer�nde
b�r şek�lde bel�rtt�ğ� g�b�, artık p�yasaları olan b�r toplumdan p�yasa toplumuna evr�lm�ş
oluşumuz. Bu nedenle çoğu �nsan, borsada �şlem gören ş�rketler�n her yıl yatırımlarından ger�
dönüş elde etmek amacıyla bakım evler� satın almalarının çok mantıklı olduğunu düşünüyor.
Bu kâr odaklı hedef, bakım personel�ne mümkün olduğunca çok yatırım yapmakla çel�ş�r. Aynı
mantık eğ�t�me de uygulanab�l�r.

Bu b�z�, ekonom�y� yen�den demokrat�k b�r yapıya yerleşt�rmel mücadeles�yle karşı karşıya
bırakır. Bu tamamen teor�k b�r mesele değ�l, pek çok alanda gündel�k hayatı �lg�lend�ren b�r
sorundur. Berl�n’dek� ev p�yasası etrafında dönen pol�t�k ve sosyal çatışma, ekonom�n�n
yen�den demokrat�kleşt�r�lmes� mücadeles�ne �y� b�r örnek oluşturur. Askın ekonom�k
s�stemdek� arz ve talep oyunu barınmaya uygulandığında, tüm tüket�c�ler�n yaşamlarına ve
bütçeler�ne uygun b�r ev ed�nmes�n� garant� altına alır. Ancak gerçekler bunun böyle
olmadığını göster�yor. Uluslararası yatırım fonları, proje gel�şt�r�c�ler ve A�rbnb g�b� platform
ş�rketler�, evlere yatırım gözüyle bakar. Söz konusu olan ev yer�ne toz deterjan da olab�l�rd�.
Eğer evler� boş tutmak, fah�ş f�yatlar �stemek ya da sadece tur�stler �ç�n kullanılab�l�r kılmak
daha kârlıysa, bu ş�rketler etk�l� b�r şek�lde onu yapacaktır. Buna engel olmak �ç�n Berl�n’�n
Yeş�l şeh�r konsey�, var olan evler�n k�ralarını beş yıllığına dondurma kararı aldı. Ancak bu,
�şler�n normal �şley�ş�ne aykırı olduğundan b�r yargıç, bunu yapmaya yalnızca federal
hükümet�n yetk�s� olab�leceğ�ne karar verd�. Bu sırada, �k�nc� aşamada, büyük emlak
ş�rketler�n�n kamulaştırılmasını amaçlayan b�r referandumu mecbur kılmak �ç�n yeterl� �mza
toplanmıştı b�le. Zorlu b�r kavga olacağı baştan bell� olsa da, metalaştırmaya engel olmak �ç�n
ver�len mücadele canlı ve güçlü. Ve d�ğer şeh�rler�n sak�nler� de benzer şek�lde evler�n p�yasa
aktörler� tarafından sömürülmes�ne müsaade etmey� reddett�kçe -örneğ�n Amsterdam'da
konsey�n A�rbnb’ye karşı harekete geçmes� g�b�- şeh�rler arası b�r koal�syonun daha güçlü ve
etk�l� b�r şek�lde büyüme şansı artıyor.
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11.İnsanların gerçek
�ht�yaçlarıyla �lg�lenen b�r

ekonom�

Ekonom� materyal şeylerle ya da gayr� saf� m�ll� hasılayla �lg�l� değ�ld�r; �nsanlarla ve
onların temel �ht�yaçlarını yeter�nce tatm�n edeb�lme �mkânlarıyla �lg�l�d�r. Ekonom�k
başarı �ç�n farklı , �nsanların refahına dayanan b�r kr�ter ben�msemed�kçe, buraya
ulaşamayız.
Ekonom� �nsanların en temel �ht�yaçlarıyla, sayıca sınırlı ve ölçüleb�l�r temel
gereks�n�mler�yle �lg�l�d�r, doyumsuz tüket�c� �stekler�yle değ�l. Bakımı ve ev �ç� emeğ� her
ekonom�k s�stem�n yapı taşı olarak görmed�kçe dönüp dolaşıp aynı yere gel�r�z. 
Ekonom� ancak, �nsanların �nsan ötes� dünyalarla sürekl� etk�leş�m �ç�nde yaşayan �l�şk�sel
varlıklar olduğunu vurgulayan s�stem düşünces� yoluyla anlaşılab�l�r. Bu kavram her şeye
kad�r tüket�c�den başlamaz, �nsanlar ve b�r parçası oldukları hayat ağı arasındak� temel
karşılıklı bağımlılıktan başlar.

Gezegen�n sınırları �ç�nde �y� b�r yaşam süreb�lme konusunun akadem�k topluluk �ç�nde
g�derek daha fazla �lg�yle karşılandığını görmek heyecan ver�c�. Araştırma ayrıca rekabete ve
dolayısıyla eş�ts�zl�ğe dayalı, büyümeye bağımlı b�r ekonom�n�n bu hedefe ulaşacağını
düşünmen�n b�r yanılsama olduğunu da göster�yor. Yakın zamanda yayımlanan ve ‘�y� yaşam’a
odaklanan çalışmalar, d�ğer araştırmalarla b�rl�kte, Ş�l�l� ekonom�st Manfred Max-Need’�n
model�n� yen�den keşfett�. 1980 ve 90’larda Ş�l�’de akadem�syen olarak çalışan Max-Need,
Lat�n Amer�ka'dak� yerel toplulukların kaderler�n� eller�ne almalarına ve neol�beral�zm�n
başarısız olan tepeden �nme formüller�nden kurtulmalarına �z�n verecek b�r model yarattı.
D�s�pl�nler arası çalışan ve çeş�tl� Lat�n Amer�ka uluslarından meydana gelen b�r ek�ple
gel�şt�rd�ğ� �nsan ölçeğ� gel�ş�m� yaklaşımı, artık tüm dünyada kullanılıyor. Bu teor�k
çerçeven�n can alıcı noktası, �ht�yaçların kend�ler� �le bu �ht�yaçların nasıl karşılandıkları
arasındak� fark. İk�nc�s� s�yas� yapılar olab�leceğ� g�b� sosyal prat�kler ve örgütlenme şek�ller� de
olab�l�r. Gen�ş ölçekl� çalışma, özünde dokuz temel �nsan �ht�yacı olduğunu göster�r: asgar�
geç�m (sağlık, gıda, barınma ve g�y�m), korunma (bakım, dayanışma ve �ş), sevg� (öz saygı,
sevg�, bakım, dayanışma), kavrama (çalışma, öğrenme ve anal�z etme), katılım (sorumluluk
alma, haklara ve yükümlülüklere sah�p olma), aylaklık (oyun oynama, rahatlama, eğlenme),
yaratıcılık (hayal kurma, çalışma, merak), k�ml�k (a�d�yet h�ss�, farklılaşma ve öz saygı) ve
özgürlük (bağımsızlık, hür �rade, eş�tl�k). Temel �ht�yaçlar evrenselken, �ht�yaçların nasıl
karşılanacağı kültürel olarak bel�rlen�r. Bu tür bütüncül b�r yaklaşım, �ht�yaçların baskın p�yasa
temell� karşılanması yaklaşımına alternat�fler olduğunu göster�r.

Max-Need’�n �lkeler�n�n ekofem�n�zm�n temel �lkeler�yle nasıl benzeşt�ğ�n� görmek �lg�nçt�r:

Buradak� can alıcı soru şudur: Bunu günümüzün karmaşık toplum yapısında nasıl uygulamaya
koyarız? Jason H�ckel, G�orgos Kall�s, Kate Raworth ve Jul�a Ste�nberger g�b� �s�mler geçt�ğ�m�z
senelerde oldukça yer�nde f�k�rler ürett�. Uygulamada büyük potans�yele sah�p olan elzem
kavramsal değ�ş�m, gezegen�m�z�n sınırları �ç�nde tedar�k s�stemler� den�len s�stemler
aracılığıyla �nsan �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n büyümeye bağımlı olan b�r ekonom�de, kararsız 
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tüket�c� �ht�yaçlarını karşılamaya odaklanmaktan vazgeçmekt�r. Bu değ�ş�m güncel
ekofem�n�st teor�lerle de pürüzsüz b�r şek�lde örtüşür:

‘Ekonom�y� sosyal tedar�k çalışması olarak tanımlamak, ekonom�k faal�yet�n köken�nde
�nsanların yaşayab�lmek �ç�n gel�şt�rd�kler� kolekt�f örgütlenme şek�ller�n� de �çerd�ğ�n�
vurgulamaktır(...) Sosyal tedar�k p�yasa aracılığıyla yapılmak zorunda değ�ld�r; benc�l ya da
çıkarcı sebeplerle yapılmak zorunda da değ�ld�r; ancak bunların �k�s� de sosyal tedar�kle
tutarsız değ�ld�r.’

Bu somut b�r düzlemde nasıl gerçekleş�r? Sınırlar İç�nde İy� Yaşam adlı gen�ş ölçekl� b�r
araştırma projes� yürüten Profesör Jul�a Ste�nberger, hang� sosyo-ekoloj�k tedar�k formlarının
dünya üstündek� tüm �nsanların gezegen�n sınırları dah�l�nde kend�ler� �ç�n düzgün b�r yaşam
kurmalarına �z�n vereceğ�n� �nceler. Büyük b�r ver� set�n�n kapsamlı �stat�ksel anal�z�,
bel�rs�zl�ğe mahal bırakmayan bazı sonuçlara ulaşır: bazı tedar�k faktörler�n�n hemen her
zaman poz�t�f etk�s� varken, bazıları b�r d�z� koşul dah�l�nde �st�krarlı olarak zararlıdır. Yararlı
bulunan tedar�kler şunlardır: kamusal h�zmet kal�tes�, demokras�, gel�r eş�tl�ğ�, elektr�ğe ve
sağlık s�stem�ne er�ş�m. Aks�ne, ekstrakt�v�zm ve ekonom�k büyüme zararlı bulunur. B�tk�sel
beslenme, daha akıllı �nşaat tekn�kler�ne doğru değ�ş�m, b�naların �zolasyonunun yapılması ve
b�reyselden kolekt�fe doğru değ�şen sürdürüleb�l�r taşıma, zaten uygulanmakta olan tedar�k
s�stemler� �ç�ndek� öneml� ve somut değ�ş�mlerd�r. Pek çok şeh�rde gerçekleşen toplu taşıma,
b�s�klet ve yayaların yararına get�r�len araba yasaklarını düşünün.

Bu bulgular, ekonom� antropoloğu Jason H�ckel’�n çalışmalarıla da örtüşür. Buna göre, bel�rl�
ve çok yüksek olmayan b�r gel�r�n kal�tel� b�r hayata er�ş�mde yeterl� olması, her şeyden önce �y�
b�r sağlık ve eğ�t�m s�stem�ne ve eş�ts�zl�ğ�n düşük sev�yelerde olmasına bağlıdır. Bu, egemen
söyleme meydan okuyarak, bel�rl� b�r refah sev�yes�n�n ötes�nde ekonom�k büyüme arayışından
vazgeçmen�n ekoloj�k olarak zorunlu, sosyal olarak da arzu ed�l�r olduğu anlamına gel�r. 

Çoğu Zarar Azı Karar adlı k�tabında H�ckel, b�rçok ekonom�st ve pol�t�kacı tarafından yapılan
GSYİH’dek� artışın refahımız �ç�n çok öneml� olduğu varsayımını özell�kle ele alır. H�ckel,
büyüme ve �nsan gel�ş�m� arasındak� �l�şk�n�n genell�kle varsayıldığı g�b� doğrusal olmadığını
göster�r. B�r noktadan sonra, yüksek GSYİH refahımızı artırmayab�l�r. Aynı şey batılı ulusların
tar�h� gel�ş�mler� �ç�n de geçerl�d�r. Yıllar boyu, ortalama yaşam süres�ndek� artışın (örneğ�n
B�rleş�k Krallık’ta on dokuzuncu yüzyıldan �t�baren görüldüğü g�b�), GSYİH’dak� ve ortalama
gel�rdek� artışa bağlı olduğu düşünüldü. Gelecekte bunu garant� altına alab�lmek �ç�n,
ekonom�k büyüme devam etmel�yd�. Yakın tar�hl� araştırmalar, büyüme ve �lerleme arasındak�
bu denkleme büyük şüphe düşürüyor. Tar�hç�ler, yaşam süres�ndek� artışın ekonom�k
büyümen�n kend�s�nden değ�l, tem�z �çme suyuna ve daha �y� h�jyen koşullarına er�ş�mden
kaynaklı olduğunda artık hemf�k�r: 

43



‘Bu hareketler sadece kamusal sıhh� tes�sat s�stemler� get�rmekle kalmadı, aynı
zamanda tak�p eden yıllarda kamusal sağlık s�stem�, kapsamlı aşılama, kamusal
eğ�t�m s�stem�, kamu konutları, daha �y� ücretler ve daha güvenl� çalışma
ortamları da get�rd�. Tar�hç� S�mon Szreter’�n araştırmasına göre, bu tür
kamusal h�zmetlere (...) er�ş�m�n �nsan sağlığı üstünde öneml� olumlu etk�s� oldu
ve y�rm�nc� yüzyıl boyunca yükselen yaşam süres� beklent�s�n� teşv�k ett�.’

Aynı durum Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde de yaşandı. 1900 ve 1936 yılları arasında alınan su
san�tasyon önlemler�n� tak�ben çocuk ölümler� yüzde 75, genel ölüm oranları �se yüzde 50
azaldı. Sağlık h�zmetler�ne er�ş�m, gel�şen san�tasyonun ardından, yaşam süres�n�n
uzamasındak� temel katal�zörlerdend�r. Eğ�t�m de k�l�t rol oynar. Bu, evrensel kamusal
h�zmetler�n henüz sağlanmadığı ülkelerde, bu temel �ht�yaçları karşılamak �ç�n ekonom�k
büyümen�n gerekl� olduğu anlamına gel�r. Ancak bell� b�r sev�yeden sonra, büyüme �lla refahı
artırmayacaktır:

‘Amp�r�k kanıtlar tekrar tekrar göstermekted�r k� GSYİH yüksek sev�yelerde olmasa da yüksek
sev�yede �nsan gel�ş�m�ne ulaşmak mümkündür.’

H�ckel’�n f�k�rler�n�n Max-Neef’�nk�lerle pek çok ortak yönü var: halkın refahı, sonsuz ekonom�k
büyüme dışında başka yollarla da gerçekleşt�r�leb�l�r. Temel �ht�yaçlar karşılandıktan sonra,
�şb�rl�ğ�ne, b�rl�kte varolmaya ve topluluk ruhuna odaklanmak �ç�n çokça alan açılır. H�ckel,
Stanford Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�’nde yürütülen b�r çalışmadan yaptığı alıntıda, yukarıdak�
bel�rt�len koşullar har�c�nde, güçlü ağlara (a�le, arkadaşlar ve komşular g�b�) sah�p �nsanların
daha uzun yaşadığını göster�r.

Bu araştırma bulguları, şefkatl� b�r topluma ve ekonom�ye dönüşümü hedefleyen pol�t�k
programın ana hatlarını ç�zmem�ze yardımcı olur. Bu programın öneml� yapı taşları arasında
kamu h�zmetler�n�n yüksek kal�tede ve gel�r eş�tl�ğ�n�n yüksek düzeyde olması, ekstrakt�v�zm�n
�se düşük sev�yede olması g�b� unsurlar vardır. Sömürüden ve ekstrakt�v�zmden kopmuş b�r
ekonom�, temel ve sınırlı �ht�yaçlara odaklanmak zorunda kalacaktır. K�msen�n barınma
�ht�yacını karşılayab�lmek �ç�n üç eve �ht�yacı yoktur. Mekan olarak ver�ml� ve sosyal olarak
zeng�n b�r ortak yaşam alanı projes�nde yaşamak, �nsanlara en büyük tatm�n� vereb�l�r.

Bu, yeterl�l�ğ� temel alan b�r ekonom�k model seçmek anlamına gel�r. Ruhsuz ‘hep daha fazla,
hep daha hızlı’ düsturuna poz�t�f b�r cevaptır; �ş ve hayat kal�tes�n� ve hür �radey� s�mgeleyen
b�r yanıttır. Sürdürüleb�l�rl�ğ�n �y� b�l�nen Brundtland tanımıyla örtüşür. Tanımın ‘ş�md�k�
zamanın �ht�yaçlarını karşılayan gel�şme’ den bahseden kısmının artık �ç� boşalmış olsa da,
‘gelecek kuşakların kend� �ht�yaçlarını karşılama �mkânından ödün vermemeye’ da�r bölümü,
gerçekten meselen�n özüne �ner. İk� temel gerekl�l�k ortaya koyar: öncel�k dünyadak� fak�r
�nsanların �ht�yaçlarına ver�lmel� ve teknoloj� �le sosyal örgütlenmen�n mevcut durumunun,
doğal dünyanın(aşırı) kullanımına �l�şk�n sınırlar anlamına geld�ğ�n� kabul etmel�y�z. Bu
sınırları kabul ett�ğ�m�zde -k� �kl�m kr�z� bunun �ç�n etk�l� b�r günlük anımsatıcı olacaktır-
yeterl�l�k ekonom�s�n� ben�msemekten başka seçeneğ�m�z kalmaz.
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12.Ekonom�y� sömürgec�l�kten
kurtarmak

Ekonom�n�n geleceğ�ne yönel�k bu yol har�tası, ekonom�k s�stem�n sömürgec�l�kten
kurtulmasıyla da pürüzsüz b�r şek�lde örtüşür. B�r topluluğun �ht�yaçları h�çb�r zaman b�r
başkası pahasına karşılanmamalıdır. Sömürücü ekonom�n�n yaptığı şek�lde bel�rl� b�r bölgeden
alınanlar, o bölgen�n yaşam fırsatlarını da ortadan kaldırır. F�lozof Ach�lle Mbembe’n�n de
bel�rtt�ğ� g�b�, ‘yüzyıllar boyu meden�yet�, endüstr�yel meden�yetle karıştırdık’; bu da
kaçınılmaz olarak sanay� dışı meden�yetler�n daha az değerl� olduğu anlamına gel�yordu.
Plumwood’a göre bu da ötek�leşt�rmen�n b�r başka çeş�d�d�r: normdan farklı olan herkes ve her
şey daha aşağı görülür. Mbembe, plantasyonlardak� kölel�k düzen�, kolonyal�stler�n aşırı
sömürüsü ve bugünkü toprak ve kaynak gaspı b�ç�mler� arasındak� �l�şk�ye �şaret eder. Toprak
gaspı, İng�l�zler’�n Avustralya’yı sömürgeleşt�rmes�n� destekleyen aynı �lkeye dayanıyor: ne
kadar esk� olurlarsa olsunlar, başka tür kullanım ve mülk�yet s�stemler�n� tanımamak.
Plantasyonların ekonom�k s�stem� ve bugünkü ekstrakt�v�zm aynı temel yapıyı paylaşır:
‘�nsanların ve çevren�n b�rb�r�ne bağlı olduğunun ve tüm yaşam formlarının var olma hakkına
sah�p olduğunun �nkârı.’ Alma De Walsche, bunca şey yok ed�ld�kten sonra, Mbembe �ç�n
anahtar kavramların bakım ve �y�leşme olduğunu vurgular. Sömürgec�l�ğ�n sonlandırılması,
yaşamın kend�s�n�n tehd�t altında olduğu günümüzde, tamamen farklı b�r mantık ve �nsan ve
�nsan olmayan varlıklar arasında yen� b�r �l�şk�ler set� gerekt�r�r. Ayrıca bakım et�ğ�ne bağlı
olarak, onarıcı adalet çabaları da gerekt�r�r. Gerçek şu k� bu alandak� çalışmalar henüz
başlamadı. Kölel�k dönem�ne da�r tazm�natlar h�çb�r zaman ödenmed�, Ha�t�’de �se tam ters�
yaşandı. Sömürgec� ve köle tüccarı olarak Fransa, 1825’te b�r Avrupa ulus ülkes� olarak Ha�t�’ye
verd�ğ� zararlardan dolayı h�çb�r zaman tazm�nat vermed�. Aks�ne, adanın bağımsızlığının
tanınması karşılığında Ha�t� hükümet�nden Fransa devlet� ve sömürgec�ler�n�n Ha�t� Devr�m�
sırasındak� zararlarının karşılanması �ç�n öneml� b�r m�ktar talep etm�şt�. O zaman pek fazla
seçeneğ� olmayan Ha�t� bu koşulu kabul ett�. Fakat ülke bunu ancak Fransız ve Amer�kan
bankalarından borç alarak ödeyeb�ld�. 1915’te, yan� bağımsızlığından yüz yıl sonra b�le,
Ha�t�’n�n bütçes�n�n %80’� bu bankalara borç ödemeye g�d�yordu. Ödemeler 1947’ye kadar
devam ett�- k� bu noktada ülke resmen �flas etm�şt�. İron�k b�r şek�lde bu, �lk bağımsız s�yah
ulusu aynı zamanda kölel�k �ç�n(ters yönde) tazm�nat ödeyen �lk ulus yapıyor. Bazı hareketler
ş�md� Fransa’nın bu parayı ger� ödemes�n� talep ed�yor.

Sömürgec�l�ğe son vermek �nsanlar ve �nsan olmayan varlıklar arasında yen� �l�şk�ler yaratmak
anlamına geleceğ� g�b�, ötek�leşt�rmey� telaf� eden ve böylece ırk, toplumsal c�ns�yet ya da ulus
devlet temel�ndek� farklılıkları aşan yen� ekonom�k s�stemler de oluşturan b�r ekoloj�k bakış
açısını ben�msemek anlamına gel�r. Mbembe, ekofem�n�zm�n öner�ler�n� de tekrarlayarak,
dual�zm�n kısır döngüler�n� kırmamız ve b�ze aktarılan çok sayıda arş�vden yen� k�ml�kler
oluşturmamız gerekt�ğ�n� �ler� sürer. Alma De Walsche’ın bel�rtt�ğ� g�b�, Mbembe’ye göre bu,
yen� düşünme şek�ller� ve tüm yaşam formlarıyla yen� ve empat� temell� b�r �l�şk�lenme b�ç�m�
arayışına g�rmek anlamına gel�r. Cr�t�que of Black Reason adlı k�tabının sonsözünde,
‘Adlandırma, yetk�lend�rme, ortaklık ve karşılıklılık yoluyla var olmayan b�r dünya yoktur,’ der.
Bu yereller arası dayanışma üzer�ne çalışmayı ve �nsanların özgürleşmes�n� sağlayan koşulları
engellemek yer�ne kolaylaştırmayı gerekt�r�r.
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Yeterl�l�ğ� temel alan b�r ekonom� ‘herkes �ç�n ad�l b�r dünya paylaşımı’ ndan başlar. Bu da
gezegen�n sınırları dah�l�nde kaynaklara er�ş�m�n ve kaynakların kullanımının eş�t
dağıtılmasının yanı sıra sera gazı em�syonlarının da ad�l b�r şek�lde dağıtılması anlamına gel�r.
Bu, fos�l yakıt kullanımına son ver�lmes�n� ve malzeme kullanımının on kat azaltılmasını
gerekt�r�r. Bu, Kate Raworth’un ‘�nsanlık �ç�n güvenl� çalışma alanı’ olarak tanımladığı şeyle de
uyumludur: doğal ve yaşamı devam ett�ren s�stemler�n sınırları �ç�nde kalırken sosyal hakların
garant� altına alındığı, herkes �ç�n özgür ve ad�l b�r alan. Yeterl�l�k ekonom�s� aslında ver�ml�l�k
ekolünün gerekl� �k�z kardeş�d�r. Ev aletler�n�n mümkün olan en �y� enerj� değerler�ne sah�p
olması elbette �y�d�r, ancak enerj� tasarruflarını ucuz uçuşlara dönüştürürsek mahvoluruz. Ger�
tepme den�len bu etk�ler, ver�ml�l�k kazanımlarının öneml� b�r bölümünü sıfırlar ve yalnızca
‘ekoloj�k tavanların’ -yan� b�r ekonom�n�n kullanab�leceğ� hammadde m�ktarının-
bel�rlenmes�, bunlara karşı koyab�l�r.

Hem bugünkü hem de gelecek kuşaklar �ç�n ekoloj�k adalet, zeng�n evler�n az tüketmes�n�
gerekt�r�r k� daha yoksul nüfusun �ht�yaçlarının karşılaması �ç�n gereken çevresel alan boşalsın.
Tek b�r �stat�st�k konunun ac�l�yet ve önem�n� çok �y� göster�r: dünya nüfusunun %10’u tüket�c�
kaynaklı sera gazı em�syonlarının kabaca yarısından sorumluyken, en fak�r %50 �se
em�syonların sadece %10’unu üret�r.

Kate Raworth yakın zamanda verd�ğ� derslerde şöyle der: ‘Her ülke -zeng�n ya da fak�r-
‘gel�şmekte olan b�r ülke’ d�r.’ Ortalama yaşamın �y� olduğu bazı yüksek gel�rl� ülkelerde, çevre
üzer�ndek� baskı ve ekstraks�yon düzeyler� sürdürüleb�l�r değ�ld�r. B�r de düşük gel�rl� olarak
tanımlanan, en �y� yaşam koşullarını sağlamakta zorluk yaşayan ama gezegen�n doğal
kaynakları üzer�nde çok küçük etk�s� olan ülkeler vardır. Zeng�n veya fak�r her ülken�n, tar�h� ve
coğraf� konumundan etk�lenen farklı b�r kalkınma g�d�şatı bulunur. Tar�h� ‘ekoloj�k borç’
gerçeğ� de burada hesaba katılmalıdır: sanay�leşm�ş ulusların refahı, Güney’dek� doğal
kaynakların yağmalanmasından ve sera gazı em�syonları g�b�, çevresel alanın aşırı
kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu, ekonom�k s�stemdek� sömürgec�l�ğ�n mümkün
olduğunca hızlı ve eks�ks�z b�r şek�lde sona erd�r�lmes� leh�ne başka b�r argümandır ve tazm�n
b�ç�mler� üzer�nde anlaşmayı da �çermel�d�r.

Böyle b�r ekonom� ancak post-kap�tal�st, post-büyümec� b�r yaklaşımda hayal ed�leb�l�r.
Enerj�m�z� geleceğ�n ekonom�k s�stem�ne tam b�r et�ket bulmaya harcamak yer�ne, s�stem
düşünces� kullanarak projey� tanımlamak, olası yapı taşlarını bel�rlemek ve daha da öneml�s�
test etmek daha ver�ml� olacaktır. Ekonom�n�n �ht�yaç duyduğu enerj� ve malzemede c�dd�
m�ktarda azalırken �y� b�r yaşam standardı sağlamaya devam etmek, yüksek gel�rl� ülkeler�n
el�nded�r. Bu tür b�r ekonom�n�n m�henk taşları, daha kısa çalışma haftaları, paylaşılan ürün ve
h�zmetler(b�s�klet ve araba paylaşımı g�b�), uzun ömürlü ve onarılab�l�r aletler, hesaplı
kamusal h�zmetler (böylece alım gücü toplu taşımada, sağlık ve eğ�t�me er�ş�mde b�r rol
oynayamaz), ad�l verg�lend�rme ve benzerler�nden oluşur.

S�stem düşünces� tek b�r alanda yapılacak yen� b�r pol�t�kanın çok az fark yaratacağını açıkça
göster�r. S�stem değ�ş�kl�ğ� ancak b�r d�z� alanda yapılacak, b�rb�r�n� pek�şt�ren ve büyüten etk�l�
önlemler yoluyla mümkündür. Üret�m ve tüket�m paternler�n�, yasal çerçevey�, verg�ler� ve
demokrat�k katılımın güçlend�r�lmes�n� düşünün.
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S�stem düşünces�, dışlama ve sömürü b�ç�mler�n�n el ele g�tt�ğ�n� ve bazı grupları d�ğerler�nden
daha fazla etk�led�ğ�n� ortaya çıkaran kes�ş�msel düşünceden yararlanır. Düşük gel�rl� �nsanlar
barınma ve �ş p�yasasında daha az �mkâna sah�pken, beyaz olmayan düşük gel�rl� kadınlar bu
durumdan daha fazla etk�len�r ve l�ste böylece uzar g�der. Kavşakları s�nerj�ye dönüştüren
önlem kümeler� tasarlamayı hedefleyerek ve güçlend�r�c� merkez noktalarının nasıl
yaratılacağı üzer�ne çalışarak başlayab�l�r�z. Bunu daha �y� anlatab�lmek �ç�n b�r örnek: okul
tat�ller�nde, b�r okul ya da yerel hükümet�n kullanımına �z�n vereceğ� b�nalarda ya da yerlerde,
bölgedek� a�leler tarafından sağlanacak ücrets�z çocuk bakımı h�zmet�, büyük değ�ş�m
yaratacak b�r müştereğe �y� b�r örnekt�r; küresel ölçekte, refah ve spekülasyon verg�s� eş�ts�zl�ğ�
azaltab�l�r ve bunlarla, düşük gel�rl� ülkelere �kl�m kr�z�n�n sert sonuçlarıyla mücadele etme
çabalarında destek olacak fonlar üret�leb�l�r.

Ancak bakım et�ğ� sadece �nsan gruplarının ya da toplumların b�r bütün olarak faal�yetler�n�
kapsamaz. Prat�kte, �şletmeler �ç�n bakım sorumluluğu olarak da çevr�leb�l�r. Varolan
uluslararası yönergeler, ş�rketler�n, �nsan hakları �hlaller�n� ve çevre k�rl�l�ğ�n� önlemek �ç�n
tüm güçler�n� kullanmalarını zaten şart koşar. Ama bu yönergeler�n b�r bağlayıcılığı
olmadığından, ölü b�r mektuptan farkları yoktur. Bunun alternat�f�, ş�rketler�n bakım
sorumluluğunu �çeren bağlayıcı yasalar yapmaktır. Avrupa Kom�syonu 2020’de, ş�rketler�n
tedar�k z�nc�rler� �ç�n zorunlu b�r durum tesp�t kanunu çıkarma planlarını açıklayarak b�r
başlangıç yaptı. B�ld�ğ�m�z g�b�, akıllı telefonlarımızdak� nad�r metaller, Küresel Güney’dek�
çocuk �şç�l�ğ�yle ve ekoloj�k yıkımla bağlantılı. Bu sırada çeş�tl� ülke mahkemeler�, hükümetler�
�kl�m davalarında mahkum ett� ve yargıçlar, hükümetler�n o ülken�n vatandaşlarına, özell�kle
çocuklarına, karşı bakım sorumluluğu olduğu gerekçes�yle daha �dd�alı �kl�m pol�t�kaları
üretmeler� kararını verd�.

13.Yen� b�r eko-sosyal sözleşme
�ç�n küresel koal�syon

Herkes �ç�n �nsan hakları, sık sık marj�nal�ze ed�len gruplar da dah�l. 
İler�c� b�r mal� sözleşme, �kl�m eylem� �ç�n yeterl� fonu gel�şt�ren ve mal� sorumluluğu ad�l
b�r şek�lde dağıtan b�r sözleşme.
Ekonom�ler� ve toplumları dönüştürmek, bunun gerçekleşt�r�lmes�nde �kl�m yıkımını
durdurmak ve sosyal katılımı ve eş�tl�ğ� teşv�k etmek çok öneml�d�r.

Dönüşüme odaklanan b�r bakım pol�t�kasına ancak kapsayıcı b�r pol�t�k çerçeve dah�l�nde
ulaşılab�l�r. Tüm dünyanın bakımını sağlayamadığı açık olan y�rm�nc� yüzyıl refah devlet�n�n
sosyal sözleşmes�n�, �nsan ötes� dünyalar �ç�n yen� b�r eko-sosyal sözleşmeyle değ�şt�rmen�n
yollarına odaklanmamız gerek�yor. B�rleşm�ş M�lletler Sosyal Kalkınma Enst�tüsü bunun �ç�n
hem gezegen�n sınırlarını hem de �nsan haklarını kapsayan gen�ş yelpazel� somut b�r öner�
oluşturdu. Öner�ler� şu anda farklı şek�llerde ez�len çeş�tl� gruplara ulaşab�lecek kes�ş�msel b�r
pol�t�kaya odaklanır. Eko-sosyal sözleşme yed� konuya değ�n�r ve y�rm�nc� yüzyıldak�
muad�l�nden aşağıdak� konularda temelden farklılaşır:
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Doğayla b�r sözleşme, �nsanlar olarak küresel ekos�stem�n b�r parçası olduğumuzu
tanıdığımıza dayanan b�r sözleşme. Bu, ekoloj�k süreçler�n ve b�yoçeş�tl�l�ğ�n korunmasını
da �çer�r.
Sömürgec�l�ğ� sonlandırmak, Küresel Güney’dek� becer�ler, toplumsal değerler ve yerl�
halkların b�lgel�ğ�nden �lham alarak ve aynı zamanda tar�h� adalets�zl�kler� sona erd�rerek
sömürgec�l�ğe son vermek.
Toplumsal c�ns�yet adalet�, erkekler�n ve kadınların eş�tl�ğ�ne, üret�m ve üreme
faal�yetler�n�n tüm c�ns�yetler arasında eş�t şek�lde paylaşılması ve tüm c�nsel yönel�m ve
c�ns�yet k�ml�kler�ne eş�t saygı ve hakların tanınmasına vurgu yapan b�r adalet.
Yen� dayanışma şek�ller�, beraber�nde sosyal hareketler� ve b�l�m �nsanları, pol�t�ka
yapıcılar ve akt�v�stler arasında kurulan �ler�c� �tt�fakları get�ren, değ�ş�me yönel�k
aşağıdan yukarı yaklaşımların gücüyle yaratılacak dayanışma türler�.

Bu denemede s�stem düşünces�n�n yardımıyla kurduğumuz bakım perspekt�f�nde,
sömürgec�l�ğe son ver�lmes�, tar�hsel adalets�zl�kler�n yok ed�lmes�nden çok daha fazlasını
gerekt�r�r Geç�ş dönem� adalet�n�n amacı, adalets�zl�kler�n altında yatan yapıların da
değ�şmes�n� ve çatışmalara ş�ddets�z b�r yaklaşımla çözüm get�recek mekan�zmaların
kurulmasını gerekt�r�r.

Böyle b�r eko-sosyal sözleşmen�n başarılı b�r şek�lde ben�msenmes� �ç�n özgürlük ve
özgürleşme uğrunda mücadele eden çeş�tl� hareket ve örgütler�n dünya çapında b�r
koal�syonun oluşturab�lmes�ne bağlıdır. Onların amaçları, bakım perspekt�f�yle de mükemmel
b�r şek�lde uyumludur çünkü bakım, ‘�ç�nde olab�ld�ğ�nce �y� yaşayab�lmem�z �ç�n ‘dünyamızı’
korumak, sürdürmek ve onarmak amacıyla yaptığımız her şey� �çer�r.’ Send�kaların, çevre ve
�kl�m akt�v�stler�n�n, kadın hareketler�n�n ve S�yah Hayatlar Değerl�d�r g�b� örgütler�n y�rm�
b�r�nc� yüzyılın özgürlük hareket�n� oluşturmak �ç�n güçler�n� b�rleşt�rmeler� hal�nde neler
yapab�lecekler�n� düşünmek, mot�ve ed�c� b�r düşünce deney� olacaktır. ‘B�rl�kten güç almak’
yer�ne, çeş�tl�l�ğ�n gücünü açığa çıkaracaktır. Pek çok ekofem�n�st düşünürün omuzlarında
yükselme şansı bulduğumuz �ç�n şanslıyız. İlham ver�c� b�r klas�k olan eser�n�n aşağıdak� �lk b�r
kaç satırıyla bu m�syonu çok �y� özetleyen Val Plumwood g�b�:

‘En dramat�k gel�şmeler� ve büyük değ�ş�mler� genell�kle teor�n�n büyük tekton�k
plakalarının buluştuğu ve kaydığı uçlarda buluruz. Özgürlük teor�s�n�n dört
tekton�k plakası - c�ns�yet, ırk, sınıf ve doğanın tahakkümüne da�r olanlar-
sonunda b�r araya geld�ğ�nde, sonuçta ortaya çıkan sarsıntı, tahakkümün
kavramsal yapılarını temeller�nden sarsacaktır.’

Bu güçlü anal�zden otuz yılı aşkın b�r süre sonra, toplumdak� tekton�k levhaları b�r araya
get�rmen�n zamanı geld�. Geleceğ�m�z henüz kaçınılmaz değ�l - hâlâ meseley� kend� eller�m�ze
alab�l�r�z. Bugün ve bugünden sonrak� eylemler�m�z, önümüzdek� yolu bel�rleyecek. Bu
deneme, bakımın sadece konuşulmakla kalmadığı, aynı zamanda yaygın olarak uygulandığı b�r
geleceğ� gerçekleşt�rmek �ç�n gereken �lhamı sunab�lmek umuduyla, kes�ş�msel ekofem�n�zm�n
merceğ�nde rad�kal bakımı merkeze almayı amaçladı.
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Notlar









Cov�d-19’un dünya çapındak� etk�s� devam ett�kçe, bakım kavramının önem� de
g�derek artmakta; oysa k� bakım sadece tıp alanına a�t b�r kavram değ�l: gezegen�m�z�
korumak ve �y�leşt�rmek �ç�n yaptığımız her şey� kapsıyor. Refah devletler�ndek�
sarsılma, Küresel Güney’�n süreg�den yağmalanması, dayanışmanın yokluğu ve
gezegen�n sınırlarının sürekl� aşılması en kısa tab�r�yle end�şe ver�c�. Akıntıyı ters�ne
çev�rmem�z ancak doğanın ve �nsanların b�r araç olarak görüldüğü bakış açısını ger�de
bırakarak ve dünyadak� her şey�n rad�kal b�r şek�lde bakımını üstlenerek mümkün
olacak.

Bakım, karşılıklı bağlılık ve cömertl�k temel�nde b�ze taze b�r başlangıç sunab�l�r m�?
Özgürleşt�r�c� b�r �lke olarak pol�t�kanın ve ekonom�n�n temel�n� oluşturab�l�r m�?

                                    O�kos pol�t�ka enst�tüsünün koord�natörü ve Yeş�l Avrupa Vakfı’nın eş
başkanıdır. Aynı zamanda araştırmacı, öğret�m üyes� ve Freedom & Secur�ty (EPO, 2016)
k�tabının yazarıdır.

                                      Belç�ka Gent Ün�vers�tes�’nde Afr�ka d�ller� ve kültürler� çalışmaktadır.
Yazar, akt�v�st ve topluluk örgütley�c�s�d�r.

                                                              O�kos pol�t�ka enst�tüsü çalışanı ve The Ecolog�cal Compass
(EPO, 2020) k�tabının yazarlarından b�r�d�r. Kültürel antropoloj� alanında l�sansüstü
dereces� vardır.

Mar�e-Mon�que Franssen,

Ph�lsan Osman,

D�rk Holemans,




