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G İ R İ Ş

Bilim ve Sosyalizm Kesişimlerindeki
Esaslı Tartışmalar

Yaşam için bir temel ve bilim için bir başkası, bu büyük 
bir yalandır.

—KARL MARX1

K ızıl, sosyalist devriminin rengidir. Kapitalizm ve her 
türlü boyunduruğun sonu için eşitlikçi demokrasi ve 
insan özgürlüğünü temsil eder. 

Yeşil, ekolojik devrimin rengidir. Küresel sürdürülebilirlik 
ve insanların doğanın geri kalanıyla uyum içinde yaşadıkları 
bir dünyayı temsil eder.

Kırmızı ve yeşil birlikte ekososyalizmin, temel prensibi 
sosyalist olmayan hiçbir hakiki ekolojik devrimin ve ekolo-
jik olmayan hiçbir hakiki sosyalist devrimin var olamayacağı 
olan düşünceler bütünü ile hareketinin renkleridir.2

Ekososyalizm, sosyal ve ekolojik adalet için radikal hareket-
leri bilgilendirmek ve geliştirmek amacıyla küresel krizin sos-
yo-ekolojik açıdan kavranışına dayanan kızıl-yeşil hareketleri 
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yapılandırmayı hedefler. Yeşilin Daha Kırmızı Tonu bu çabaya 
bir katkıdır.

BURADA DERLENMİŞ DENEMELER, MÜLAKATLAR 
VE MÜNAZARALAR yirmi birinci yüzyıldaki eko-sosyalist 
politikaları tanımlayan sosyalizm ve bilim arasındaki bazı 
kesişim noktalarını ele almaktadır. Bu derlemeler, eko-sos-
yalizmin, daha iyi bir dünya için göstermelik bir temenni-
den öteye geçmediği takdirde başarılı olamayacağı kanısında 
birleşen çeşitli başlıkları kapsamaktadır: dünyamızın nasıl 
evrimleştiği, bugün nasıl değişmekte olduğu ve bu değişik-
liklerin bizi nereye götürebileceğine ilişkin somut bir bilim-
sel anlayışa dayanmalıdır. Bizim sosyalizmi yapılandırma 
yöntemimiz ve yapılandırılabileceğimiz sosyalizm türü, tam 
anlamıyla üzerine inşa etmek durumunda olduğumuz geze-
genin şartları tarafından şekillenecektir. Eğer politik analiz-
lerimiz ve programımız sağlam bir doğa bilimleri temeline 
sahip değil ise dünyayı değiştirme gayretlerimiz de sonuçsuz 
kalacaktır.

Tam tersi de doğrudur, zira doğa bilimleri sadece gerçek-
liğin parçalarını açığa çıkarır. Kimya ve klimatoloji sera gaz-
larının, insanoğlunun dünyaya gelişinden daha uzun zaman 
öncesinden bu yana var olan iklim modellerini hızla bozdu-
ğunu göstermekte ve fosil yakıt tutuşmasını bu gazların baş-
lıca kaynağı olarak tanımlamaktadır. Ancak kimya ve klima-
toloji tek başlarına, en kuvvetli hükûmetlerin ve şirketlerin, 
emisyonları azaltacak herhangi bir ciddi eyleme aktif olarak 
neden direndiklerini ya da bize bu direncin üstesinden nasıl 
gelinebileceğini gösteremezler. Bir Yer Sistem Bilimi anlayışı 
çevresel krizleri önlemek için gerekli olsa da yeterli değildir. 

Karl Marx ve Frederick Engels’e göre sosyalizm, Wissens-
chaft -tercümesi genellikle bilim olarak yapılsa da Almanca’da 
daha kapsamlı bir anlamı vardır: her tür bilginin sistematik 
takibi- temeline dayanmalıdır. Marx ve Engels kimya veya 
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fizikle kıyaslanabilir olduğunu iddia etmek için değil ancak 
kapitalizmin sistematik çalışmalarına ve onun maddi içeriği 
yerine soyut ahlakçılığa dayanan erken on dokuzuncu yüz-
yıl ütopyacı sosyalizmlerine bir tezat olarak “bilimsel sosya-
lizm” terimini kullanmıştır. Onlara göre sosyal ve doğa bili-
mi arasında bir duvar yoktur.

Ne yazık ki, bugün üniversitelerde sosyal bilimler olarak 
kabul edilenlerin çoğu, insan toplumu ile geriye kalan doğal 
dünyanın bütüncül olarak kavranışına yönelik her türlü dü-
şünceyi terk etmişlerdir. Çevresel sosyolojide dahi en iyi aka-
demisyenler bu hedefi muhafaza ederken birçoğu da insan 
toplumunu, geriye kalan Yer Sistemi’ni yöneten yasalardan 
bir şekilde hariç tutmaktadırlar.

Tersine, ekososyalizm; Marksist sosyal bilim ve Yer Sistem 
Biliminin dikkatli ve incelikli sentezi arayışında olup bu te-
mele dayanmaktadır- arzu edilirse buna bilimsel sosyalizmin 
yirmi birinci yüzyılda yeniden doğuşu da denilebilir.

YEŞİLİN DAHA KIZIL TONU, tartışmaların, polemikle-
rin ve argümanların kitabıdır çünkü her ne kadar çevreciler, 
bilim adamları ve sosyalistler gezegenimizin tahribatı ile il-
gili ortak endişeleri paylaşsalar da biz sıklıkla açıklamalar ve 
çözümler konusunda ayrı fikirlerde oluyoruz. Sadece mevcut 
durumun korunması savunucularıyla değil yanı sıra birbiri-
mizle de fikir ayrılığı yaşıyoruz ki bu sağlıklı olanı. Değişim 
hareketlerinde fikir birliği hakiki anlaşmadansa çoğunlukla 
düşünce eksikliğinin işaretidir. Gerçek konsensüse sadece 
samimi, açık münazaralarla ve çevresel tahribatı önlemek 
adına yapılan güncel kampanyalarda fikirlerimizi sınayarak 
ulaşabiliriz.

Tartışmış olmak için münazara etmiyoruz; bu tartışmalar, 
yirmi birinci yüzyıl sosyalizminin teori, program ve uygu-
lamalarını geliştirme sürecinin bir parçası olup gerekli olan 
tartışmalardır.
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Sadece bir kitabın ekososyalistlerin bugün yüz yüze gel-
dikleri bütün tartışmalı konuları ele alması mümkün olama-
yacağından editörlüğünü yaptığım İklim ve Kapitalizm (Cli-
mate & Capitalism) isimli internet bülteni okuyucularının 
özellikle ilgilendikleri konuları seçtim. Anlaşılabilir olması 
açısından bu konuları beş başlık altında topladım.

1. Doğa Bilimi ve Bilimsel Sosyalizm yorumu; Marx ve 
Engels’in kendi zamanlarındaki bilimsel gelişmeleri nasıl 
karşıladıklarını değerlendirmektedir. Tabii ki yaptıkları ya 
da söyledikleri bir şey bunların doğruluğunu kanıtlamaz ya 
da bugüne uyarlanmasını gerektirmez ancak bilime modern 
bir Marksist yaklaşım geliştirmek için gerekli olan başlangıç 
noktası, Marx ve Engels’in buna nasıl yaklaştığını anlamaktır. 

2. Antroposen’e Yanıtlar (Responding to the Antroposene); 
yeni gezegen evresiyle ortaya çıkan benzeri görülmemiş zor-
lukları ele alarak, hem sağın hem de solun Antroposen bi-
liminin meşrutiyetini gidermeye ve Yer Sistem bilimlerinin 
bize söylediklerini göz ardı etmeleri veya reddetmeleri için 
çevrecileri ikna etmeye çalışan eleştirilerine yanıt vermek-
tedir.

3. Rakamlar Yeterli Değil (Numbers Are Not Enough) ; 
Simon Butler ile ortak kitabımız Çok Fazla İnsan?’da (Too 
Many People?) ele alamamış olduğumuz nüfus aşırılığı mi-
tinin farklı yönlerini dikkate almaktadır ve popülasyonist 
ideolojinin neden kendini daha iyi bir dünya inşa etmeye 
adamış insanların desteğini çekmeye devam ettiğini tartış-
maktadır.

4. Türleri Kurtarmak, Okyanusları Kurtarmak (Saving Spe-
cies Saving Oceans) ; insan faaliyetlerinin gezegeni paylaştığı-
mız hayvanların yaşam alanlarını nasıl tahrip ettiği ve orman-
lar ile okyanuslara tabii yaban hayattaki katastrofik gerilemeyi 
önlemek için neler yapılabileceğini ele alan iki önemli ve çok 
farklı kitabı incelemektedir.
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5. Ekolojik bir Medeniyete Doğru (Toward on Ecological Ci-
vilization) ; çevresel hareketlerin “katastrofizm” ile zayıflatıl-
dığı iddialarını yanıtlar, ekososyalistlerin iklim adalet müca-
delesindeki rolünü tartışır ve gelecek nesillerin yaşamlarının 
günümüz şirket kazançlarından daha ağır bastığı bir dünya 
için verilecek mücadele için geniş bir vizyon önermektedir.

YEŞİLİN DAHA KIZIN TONU BÖLÜMLERİNİN esas 
aldığı makalelerin orijinalleri 2009 ve 2017 yılları arasın-
da yayımlanmışltır. Hepsi açıklık ve tutarlılığı sağlamak ve 
tekrarları asgariye indirgemek için yeniden düzenlenmiştir. 
Bazıları esas itibarıyla değiştirilmemişken, diğerleri geniş öl-
çüde revize edilmiş ve güncellenmişlerdir. Her makale birbi-
rinden bağımsızdır ancak her kısımdaki bölümleri sırasıyla 
okursanız argümanlar daha anlaşılabilir olacaktır.

Buradaki hiçbir şey ekososyalist hakikat ya da benim bu 
konular ile ilgili nihai yargım olarak görülmemelidir. Bun-
lar kesinlikle devamını beklediğim eleştirel tartışmalara kat-
kılardır. İklim ve Kapitalizm (Climate & Capitalism) isimli 
çevrimiçi bültene bildirimler olarak ya da daha gayri resmi 
yoldan Facebook sayfamıza gönderilebilecek yanıtlar, eleş-
tiriler ve karşıt görüşleri almayı bekliyorum. Cevap verme 
hakkımı –ve ikna edici argümanlara istinaden fikrimi değiş-
tirme hakkımı saklı tutuyorum.3





K I S I M  B İ R

DOĞA BİLİMİ 
VE BİLİMSEL 
SOSYALİZM 

YORUMU

Marksizm, en başından itibaren, sadece sosyalist bir toplum 
inşa edilmesi için ekonomik vaadi sebebiyle değil dünyanın 

algılanmasındaki ifşa gücü sebebiyle bilimi ziyadesiyle 
ciddiye almıştır.

-HELENA SHEEHAN1





B Ö L Ü M  1

Marx ve Engels ile Kızıl Kimyager

Y irminci yüzyılın son on yıllarında, akademik çevrenin 
bazı kesimlerinde özgün bir fikir egemen olmuştur. 
Bu fikir, kırk yıl boyunca uyum içinde çalışmış, en ya-

kın yoldaş ve ortaklar olan Karl Marx ve Frederick Engels’in 
gerçekte teori ve uygulamanın temel sorunlarında birbirle-
riyle anlaşmazlığa düştüklerini iddia edecek kadar ileri git-
miştir. 

Varsayılan anlaşmazlıkları doğa ve doğa bilimleri ile il-
gilidir. Paul Thomas, örneğin, “Engels’in doğal bilimine iyi 
bilinen ilgisini” “Marx’ın kayıtsızlığı” ile karşılaştırır ve bu 
aykırılığı “Marx ve Engels’in örtbas gayretlerine karşı ko-
yacak kadar belirgin olan kavramsal uyuşmazlık ile birbir-
lerinden ayrıldıklarının”1 delili olarak gösterir. Terence Ball, 
“Doğanın insanın onu değiştirme çabaları öncesinde ve bu 
çabalardan bağımsızca var olduğu fikri (sonra Engels tara-
fından benimsenmiştir) Marx’ın hümanizmasına tamamen 

Ian Angus , Mart 2017 “Marx And Engels and the Red Chemist,” Monthly 
Review’dan alıntı yapılmıştır.
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yabancıdır”2 der. Ball’un görüşüne göre, Engels’in Marksist 
felsefedeki tahrifi “Sovyet yaklaşımının bazı dahabakıcı özel-
liklerinin doğrudan sorumlusudur.”3 Daha uç bir yorumda 
da, Terrel Carver ve diğerleri Marx’ın bir Marksist olmadığı-
Marksizm’in Engels tarafından icat edilmiş bir doktrin oldu-
ğu ve bu doktrinin bilimsel materyalizminin Marx’ın liberal 
hümanizmasıyla çeliştiği konusunda ısrarla durmuşlardır.

Biraz daha farklı bir bakış açısıyla, Theodor Adorno, Alf-
red Schmidt ile diğer Frankfurt Ekolü ve Batı Marksizm yan-
daşları, tarihsel materyalizmin, sadece insan toplumu için 
geçerli olduğunu ve bu nedenle Engels’in Doğanın Diyalektiği 
(Dialectics of Nature) isimli tamamlanmamış çalışmasında, 
onu doğa bilimine uyarlama çabalarının, Marksist yöntemle 
çelişen entelektüel çarpıtmalar olduğunu ileri sürmüştür.

Engels savunucuları, Marx ve Engels arasında Engels’in 
bilimle uğraştığı ve Marx’ın uğraşmadığı bir iş bölümü ol-
duğu olgusuyla karşı çıkmışlar fakat giderek artan araştır-
malar, bu karşılığın anti-Engels argümanına çok fazla temel 
oluşturduğunu göstermiştir. Kohei Saito’nun yazdığına göre 
iş bölümü bir yanılsamadır: “Engels doğa bilimindeki yazı-
larıyla daha iyi tanınmış olsa da… Marx da aynı konuların 
çoğunda onun kadar akıllı bir öğrenci idi.”4

Marx’ın uzun süredir erişilemeyen, ancak günümüz-
de yekpare olarak Marx-Engels-Gesamtausgabe’de (Marx-
Engels’in Tüm Çalışmaları) yayınlanmış olan defterleri 
üzerindeki yeni çalışmalar, Marx’ın doğa bilimine kayıtsız 
kaldığı veya kendi politikalarına ilgisiz addettiği iddialarını 
kesinlikle çürütmektedir.

Marx’ın defterleri, onun, Kapital’in 1867’de birinci cildi-
nin yayınlanmasından önceki ve sonraki ilgi ve uğraşla-
rı ile, her ne kadar çoğunu Kapital’e bütünüyle entegre 
edememiş olsa da, biyoloji, kimya, jeoloji ve mineraloji 
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gibi bilimler ile ilgili derin araştırmaları sırasında izlemiş 
olabileceği yolları açıkça görmemize  olanak tanımakta-
dır. Kapital isimli büyük proje henüz tamamlanmamış-
ken Marx hayatının son on beş yılında muazzam sayıda 
parçalı ve alıntıların bulunduğu defterler doldurmuştur. 
Aslında, bu dönem tarihli defterlerinin üçte biri ve defter-
lerinin neredeyse yarısı doğa bilimleriyle ilgilidir. Marx’ın 
bilimsel çalışmalarının yoğunluğu ve kapsamı hayranlık 
vericidir.5

Daha çok materyal incelenmeye hazır hale geldikçe, bilim-
sel sosyalizmin gelişimine önemli katkıları haksızca göz ardı 
edilmiş bilim adamı Carl Schorlemmer’in rolüne de ışık tutula-
bilecektir. Marx ve Engels’in hayatlarını ele alan çoğu İngilizce 
eserde, eğer bahsi geçer ise Schorlemmer ile ilgili olarak, onla-
rın doğa bilimi çalışmalarına olan etkisinden bahsetmeksizin6 

sadece bir arkadaşları olarak bahsedilmektedir. Uzun süre 
göz ardı edilmiş olan bu şahsı Marksçı -ve Engelsçi- gelene-
ğinde meşru yerine koymanın zamanı gelmiştir. 

Kimyager ve Yoldaş

Carl Schorlemmer 1834’te şimdi Almanya olarak bilinen 
Darmstadt’ın Rhine-Main bölgesinde dünyaya gelmiştir. Bir 
marangozun oğludur ve Darmstadt Teknik Koleji’nde ecza-
cılık ve Giessen Üniversitesi’nde kimya okumuştur. 1859’da 
Manchester’daki Owens Koleji kimya profesörlerinden 
Henry Roscoe’un asistanı olarak görevlendirilmiş ve hayatı-
nın geri kalan kısmında Manchester’da yaşamıştır.

Schorlemmer kendi döneminin en saygıdeğer ve yetenek-
li kimyagerlerinden birisidir. Manchester’daki ilk on yılında 
iki düzineden fazla bilimsel makale yayınlamış olup bunların 
çoğu hidrokarbon kimyası konusunda çığır açan çalışmalar-
dır. 1871’de Kraliyet Derneği üyesi seçilmiş ve 1874’te Owens 
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Koleji’nde İngiltere’deki ilk Organik Kimya Bölümü’nün baş-
kanı olarak atanmıştır. 1880’lerde İngiltere Akademisi’nin 
Kimya Bölümü’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 
1888’te Glosgow Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı aldı-
ğında, takdim eden kişi kendisini “organik kimyanın yaşayan 
en büyük yazar ve otoritelerinden biri”7 olarak tanıtmıştır. 
Ölümünden sonra Owens Koleji 4,800 £ -bugünün 1 milyon 
$’dan fazlasına eş değer- harcayarak İngiltere’nin yalnızca or-
ganik kimyaya ayrılmış ilk laboratuvarı olan Schorlemmer 
Memorial Laboratuvarı’nı kurup teçhiz etmiştir.

Ve o bir komünisttir.
Frederick Engels 1850’den 1870’e kadar Manchester’da ya-

şamış ve yarısı babasına ait olan bir tekstil firmasında çalış-
mıştır. İşten nefret etse de dünyanın ilk ve en büyük endüstri 
kentinde yaşamış olmak ona resmi nikâhsız eşi, Mary Burns 
rehberliğinde İngiliz ve İrlandalı işçi sınıfı hakkında ve en-
düstriyel kapitalizmin gelişimi hakkında bilgi sahibi olma 
fırsatını vermiştir. Muhtemelen son çalışması onu Manc-
hester civarındaki kimya sanayilerinde çalışan genç Alman 
bilim adamlarının düzenli aralıklarla buluşup bilim, iş, po-
litika ve bir muhacir grubu içinde kaçınılmaz olarak Alman 
politikası tartıştıkları Samandan Ev Tavernasına (Thatched 
House Tavern) yönlendirmiştir. Bu toplantılardan birinde, 
muhtemelen 18658 yılının başlarında, Engels Marx’a “Uzun 
zamandır tanıdığım en iyi dostlardan biri”9 diye tarif ettiği 
Carl Schorlemmer ile tanışmıştır.

Schorlemmer kısa zamanda Engels’in Manchester’daki en 
yakın arkadaşı haline gelmiş ve Marx’ın Londra’daki geniş 
aile çevresinde kabul edilmiştir. Espri anlayışı Marx’ın ona 
hayatının geri kalanı boyunca yapışacak olan Jollymeier laka-
bını takmasına sebep olmuştur. Marx ve Engels’in evlerinin 
düzenli ziyaretçisi olmuş ve yaz tatillerinin çoğunu onlarla 
Londra’da ya da deniz kıyısında geçirmiştir. 1883’te Marx’ın 
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ölümünden sonra Engels ve Schorlemmer birlikte daha da 
çok vakit geçirmişlerdir; 1888’de iki ay Amerika ve Kanada’ya, 
1890’da ise birkaç hafta Norveç’e seyahat etmişlerdir. Kimya-
gerin 1892’de ölmesi, Eleanor Marx’ın kardeşi Laura’ya, yaz-
dığı gibi Engels için “çok ağır bir darbe” olmuştur.10 

1883’te Marx’ın mezarındaki toplantıda Engels onun için 
“Doğa bilimleri ilk sırada iki ünlü tarafından temsil edil-
miştir, ikisi de Londra’daki Kraliyet Cemiyeti-Royal Society 
üyeleri olan Zooloji Profesörü Ray Lankester ve Kimya Pro-
fesörü Schorlemmer”11  diye yazmıştır. Daha sonra Eduard 
Bernstein’e yazdığı bir mektupta Engels Schorlemmer’i “şüp-
hesiz ki Marx’tan sonra Avrupa sosyalist partisindeki en seç-
kin insan”12 diye tarif etmiştir.

Ortak bir siyasi bağlılık ve sosyal vizyon paylaştıkları için 
Marx, Engels ve Schorlemmer arkadaş olmaktan da ötelerdi. 
Engels sonradan, tanıştıkları zaman kimyagerin hâlihazırda 
ve birkaç yıldır “tam bir komünist” olduğundan bahsetmiş-
tir: “Bizden öğrenmek durumunda kaldığı tek şey uzun za-
man önce edindiği görüş için ekonomik zemindi.13 Öğretim 
sürecinin bir parçası olarak Engels Kapital’in birinci cildinin 
baskı provalarını Marx’ın eseri yayınlanmadan önce onunla 
paylaşmıştır. 

Schorlemmer Uluslararası Emekçiler Birliği’ne (Birinci 
Enternasyonel) ve Alman Sosyal Demokrat Partisi’ne katıldı. 
Polisin Marx ve Engels arasındaki mektupları açtığı ortaya 
çıkınca iletişim ve koliler için ev adresinin kullanılmasına 
izin vermiş ve kıtadaki bilimsel konferanslar için yaptığı se-
yahatler sırasında, sosyalistlerle bağlantıları güçlendirmeye 
yardım etmiştir. 1883’te yapmış olduğu bu ziyaretlerden bi-
rinde, polis, sosyalist basında Marx’ın cenazesinde bulundu-
ğundan bahsedildiği için onu gözaltına almış ve ailesinin de 
evini araştırmıştır. Almanya’ya yasaklı sosyalist yayın soktu-
ğundan (ve muhtemelen de sokmuştur) şüphelenilmiştir.
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Ancak Schorlemmer’in en kalıcı katkısı Marx ve Engels’in 
doğa bilimlerindeki son gelişmeleri anlamalarına yardım-
cı olmasıdır. “Bir kimyager yakın zamanda bana Tyndall’ın 
deneyini aydınlatıcı bir şekilde izah etti” ifadesi Engels’in 
Marx’a yeni arkadaşından ilk bahsedişidir.14 Bunu daha bir-
çok açıklamalar takip edecektir.

Ne yazık ki, aralarındaki ilişki çoğunlukla belgesizdir. 
Arkadaşlıklarının ilk beş yılında, Schorlemmer de Engels 
de Manchester’da yaşadıkları için aralarında bir mektuplaş-
ma olmamıştır. Engels 1870’te Londra’ya taşındıktan sonra, 
“canlı iletişimimizin çok büyük bir kısmı bilim ve parti iliş-
kileri ile ilgiliydi” diye bahsetmişse de bu mektupların hiçbiri 
günümüze ulaşamamıştır.15 Sonuç olarak, “Kızıl Kimyager” 
olarak tanınmış olan kişiyle aralarındaki uzun iş birliğinin 
değerli bir resmi için eksiklik olduğunda Marx ve Engels’in 
mektuplarına güvenmek durumundayız.16 

Dialektik ve Bilim

Marx’ın Kapital için yaptığı araştırmalar, Justus von 
Liebig’in “bu konuda tüm ekonomistlerin ortaya koyduk-
larından daha önemli” şeklinde tanımladığı tarımsal kim-
ya çalışmalarının itinalı incelemesini içermektedir.17 John 
Bellamy Foster bu araştırmayı, Marx’ın kapitalist toplum ve 
doğa arasındaki “metabolik çatlak” kavramının gelişim mer-
kezi olarak göstermiştir.18 1867’de Kapital’in birinci cildinin 
basılmasından kısa bir süre sonra Marx, Engels aracılığıyla 
Schorlemmer’den bu çalışmalara devam etmek için yardım 
talep etmiştir. “Schorlemmer’in fevkalade beğeni alan özeti-
ne”- Schorlemmer’in Almanca çevirisi ve Roscoe’nun Kimya 
üzerine Kısa Ders Kitabı’nın19 revizyonuna atıfta bulunarak 
-Marx Engels’e şöyle yazmıştır:

Schorlemmer’den tarımsal kimya üzerine en son ve en iyi 
kitabın (Almanca) hangisi olduğunu öğrenmek istiyorum. 


