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Aykut Çoban

Aykut Çoban, işçi bir ailenin çocuğu olarak Karabük’te 
doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölü-
münden mezun oldu. Doktorasını, burslu olarak gittiği İngil-
tere’de, Essex Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Ocak 2001’de 
tamamladı. 2011’de Profesör oldu. Barış Bildirisi’ni imzaladığı 
için 2017 yılında bir OHAL KHK’siyle Ankara Üniversitesi’n-
den atılıncaya değin yirmi altı yıl SBF’de çalıştı. Araştırma ko-
nuları arasında, çevre ve kent politikaları, siyasal ekoloji, iklim 
siyaseti, doğa siyaseti, yeşil siyasal düşünce, ekolojik Marksizm, 
ekolojik hareketler, biyoteknoloji, genetik müdahalelerin eleş-
tirisi yer almaktadır. Kitaplarından bazıları şunlar: Çevre Po-
litikası: Ekolojik Sorunlar ve Kuram, 2020; Ekolojik İhtilaflar 
ve Kapitalizm, 2018; Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji (derleme), 
2015 (İmge Kitabevi Yayınları). İngilizce ve Türkçe yayımlan-
mış makalelerine www.aykutcoban.org adresinden erişilebilir. 
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ÖNSÖZ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iklim krizine ilişkin 
bir konuşmasına ne zaman denk gelsem, yüzümde alaycı bir 
gülümseme belirir. Şu aralar karşılaştığım sıradan bir örneğini 
aktarırsam okur da hak verecektir sanırım. “Petersberg Diya-
loğu” olarak adlandırılan, kırk ülkeden bakanların Berlin’deki 
toplantısında 18 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı konuşmada, 
António Guterres, sera gazlarının atmosferdeki yoğunlukla-
rının, deniz seviyesindeki yükselmenin, okyanuslardaki ısın-
manın yeni rekorlar kırdığını söylüyor. Sel, kuraklık, fırtına 
ve yangınlardan söz ediyor. Hiçbir ulusun iklim değişikliğinin 
etkilerinden bağışık olmadığını vurguluyor. “En çok canımı 
sıkan şey, küresel bir kriz karşısında, çok uluslu bir topluluk 
olarak birlikte çalışmayı başaramıyor olmamızdır” diyor. Sa-
lımların azaltılması, değişen iklime uyum, gerekli finansmanın 
sağlanması, kayıp ve zararların karşılanması, iklim aciliyeti, 
karşılıklı güven oluşturulması, sözlerin tutulması, çok taraflı 
işbirliği ve benzeri önerileri sıralıyor. Sözlerini, “Seçme şansına 
sahibiz. Kolektif eylem ya da kolektif intihar. İkisi de bizim eli-
mizde” veciz ifadesiyle tamamlıyor.

Önceki, ondan da önceki genel sekreterler, otuz yıldır aşağı 
yukarı aynı ezberleri, benzer sözcüklerle yinelediler. Bir başa-
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rısızlık anlatısı, bir bakıma itirafname. Guterres’in “elimizde” 
dediği, kolektif eylem seçeneğini asla başaramıyor olmala-
rı gerçeğinin bir dışavurumu. Birleşmiş Milletler bünyesin-
de geliştirilen iklim rejiminin stratejisi ve politika araçları işe 
yaramadığı için, her açıklamada, binlerce sayfalık raporlarda, 
değişen iklimin göstergelerinde gözlenen yeni rekorlara yer ve-
riliyor. Uluslararası iklim rejimi içindeki kolektif eylemsizliğin 
kapitalizme özgü yapısal, sermayeyi gözeten sınıfsal, ulus-dev-
letler arasındaki uyuşmazlıklar olarak siyasal ve benzeri ne-
denleriyle ilgilenmek yerine, “birlikte çalışmayı başaramamak” 
örneğindeki gibi sonuçtan neden icat etme anlayışı, iklim tar-
tışmalarında sıkça karşılaşılan bir durum. Sonuç olan bir olgu, 
oldukça alık biçimde neden olarak kavranınca, sürecin, “kolek-
tif intihar”la sona ermesi pek şaşırtıcı olmamalı.

İklim değişikliğinin nedenleri nelerdir, sorumluları kimler-
dir, değişen iklimden en ölümcül biçimde kimler etkileniyor? 
Bu soruları yanıtlamadan iklim değişikliği sorununa çözüm bu-
lunamaz. İklim krizine neden olan sermaye sınıfları ve onların 
ulus-devletleri, önümüze “iklim politikaları” koyuyorlar. Bunu 
yaparken emek sömürüsünü, ezilenler üzerinde tahakkümü ve 
doğanın talanını, özcesi, kapitalist düzeni sürdürme derdinde-
ler. Dolayısıyla o iklim politikaları, oligarşik karar alma süreci, 
piyasa ekonomisi mantığını dayatması, işe yaramaz uygulama 
araçları, içerdiği uzlaşmaz çelişkiler, etkilenenlere çare üretme-
mesi bakımlarından, nüfusun yüzde birini, ikisini oluşturan 
patronların, sanayicilerin, enerji baronlarının, rantiyenin, tüc-
carın, yani sermaye sınıflarının politikalarıdır. Böylece kapita-
list düzen, son çağlarda insanlığın karşılaştığı en çetrefilli so-
run karşısında sermaye ve mülk sahiplerinin çıkarlarına uygun 
adım hareket ediyor. İşte bu nedenle, iklim değişikliğinden en 
çok etkilenen emekçi sınıflar ve ezilen kesimler, kendi çıkarla-
rına olan çözüm yollarını kendileri yaşama geçirerek kurtuluşu 
inşa etme görevini üstlenmek zorundalar.
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Elinizdeki kitapta bu zorlu görevin çeşitli öğelerini bir ara-
da inceliyorum. Kitabın iki başat amacı var: İlk olarak, yü-
rürlükteki ve önerilen kapitalist iklim politikalarının, çözüm 
üretmek bir yana ekolojik ve toplumsal sorunları derinleştir-
diğini ortaya koymak. Bunu yaparak, iklim ve ekoloji müca-
delesi yürütenlerin, emekçilerin, onların çeşitli örgütlerinin ve 
partilerinin o politikaların peşinden niçin sürüklenmemeleri 
gerektiğinin sağlam gerekçelerini sunmak. İkinci amaç olarak 
da iklim değişikliği sorununu gerçekten çözüme kavuşturacak 
ekososyalist iklim siyasetinin, özne oluşumunu, bileşenlerini, 
stratejisini, politika araçlarını tartışmaya açmaktır.

Birinci Bölüm, “Yeşil Yeni Düzen”, “Avrupa Yeşil Mutaba-
katı” adlarıyla anılan düzen içi çözüm politikalarının ve uy-
gulama araçlarının ayrıntılı eleştirisine ayrıldı. İkinci bölü-
mün araştırma konusu, bu politikaların sendikaları ve iklim 
eylemcilerini ayartma projesi olan, “adil geçiş” programıdır. 
Elde ettiğim bulgular, adil geçişin, yükselen emek, ekoloji, ik-
lim mücadelelerini mümkünse sermaye düzeniyle bütünleştir-
meye değilse de birbirine düşman etmeye yönelik bir program 
olduğunu gösteriyor. Mücadele güçlerinin duruşlarıyla ilgili bu 
tartışmadan sonra Üçüncü Bölümde, bu kez sermaye sınıfları-
na odaklandığım bir inceleme var. O incelemeden çıkan sonuç, 
“yeşil dönüşüm” stratejisinin üç açıdan -iklim finansmanı, ye-
nilenebilir enerjinin ekolojik sonuçları, ülke içi ve uluslararası 
eko-toplumsal eşitsizlikler bakımlarından- doğrudan sermaye 
sınıflarına hizmet ettiğidir.

Dördüncü Bölüm, iklim değişikliği sorununun nedenlerini 
saptadıktan sonra o nedenleri kökten ortadan kaldıracak olan 
çözüm stratejisini geliştirme çabasının ürünüdür. Bu bölümde, 
iklim krizinin ve çözümünün, ideolojik, mekan-zaman, iktisa-
di, sınıfsal, siyasal yapıtaşlarını örmeye çalıştım. Beşinci Bö-
lümde ise sosyalist siyasette yaygın biçimde savsaklanan pro-
leter iklim enternasyonalizminin, iklim sorununun kavranışı 
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ve birleşik mücadelenin harlanıp genişletilmesi bakımından 
sunduğu olanaklara ışık tutmak istedim. Birleşik iklim müca-
delesinin yerel, ulusal ve enternasyonal uğraklarda eş zamanlı 
olarak sürdürülmesine ilişkin olarak son bölümde tartıştığım 
gerekçeler, uluslara ve Kuzey-Güney kutuplaşmasına bölün-
müşlüğün engellerini de aşarak bütün ülkelerin sömürülen, 
ezilen, sömürgeleştirilen, tahakküme uğrayan kesimlerinin 
nesnel sınıf çıkarlarını gerçekleştirecek bir siyaset zeminine 
işaret ediyor.

İklim değişikliği o denli önemli ki, kapitalist düzenin kendi 
yarattığı bu sorunu çözemeyeceği için yıkılmasının (toplum-
sal nedenleri yanında) ekolojik koşullarının da çıplak gözle 
görülebilecek ölçüde belirginleştiğini gösteriyor. Nitekim, Gu-
terres’in, şirketlerin ve devletlerin “kolektif eylemi” başarama-
ması “kolektif intihar” olur ifadesini, sorunu çözemeyen kapi-
talist düzenin yıkılma korkusu olarak okuyabiliriz. Kuşkusuz, 
o korku, kapitalizm dışında yeni bir yaşam inşa edecek olan 
toplumsal güçlerin örgütlü mücadelesi koşuluna bağlı. O koşul 
da kapitalist düzene karşı olan herkesi şu uyarıyla yüzleştirir: 
İklim değişikliği o denli ayırıcı bir sorun ki, çözüme kavuştu-
racak birleşik özneyi, örgütlenmeyi ve stratejiyi oluşturmayan 
herhangi bir sol, sosyalist, komünist, anarşist, toplumsal eko-
lojist, ekolojist, iklim adaleti aktivizmi ve benzeri bir siyasal 
ideolojinin, mücadelenin ve partinin serpilip büyüme olanağı 
da yoktur. Kitapta sürdürdüğüm siyasal tartışmalar, o uyarıdan 
payıma düşeni, karınca kararınca yerine getirme çabasıdır.

Kitabın oluşması sürecinde emeği geçenler oldu… Kitapta-
ki dört bölümün ilk taslaklarını çevrimiçi toplantılarda yaptı-
ğım konuşmalarda sunmuştum (sırasıyla: Köstebek Akademisi 
Alternatif Ekoloji Derslikleri, 27 Aralık 2020; Ekoloji Birliği ve 
Polen Ekoloji, Türkiye’de Madenciliğin Politik Ekolojisi Sem-
pozyumu, 26-27 Haziran 2021; TMMOB Sanayi Kongresi, 17-
18 Aralık 2021; Mimarlık Vakfı, Kentler ve Ekolojik Kriz: Dün 




