Yaşasın “bağzı” kararlar

Kim daha vahşi

Kuzguncuklular Derneği'nin
Yönetim Kurulu üyelerinden Ayfer
Fatma Çelik ile İlia’nın Bostanı
(Kuzguncuk Bostanı) hakkında

Ormanları seven boz ayılar, Afrika’da aslanlara
kafa tutan sırtlanlar, dinozorlar zamanındaki gibi
1 buçuk metre uzunluğunda dev kertenkeleler,
doğanın en güçlüsü leoparlar ve narin ceylanlar.

sohbet ettik. Sayfa 8

İşte burası Anadolu. Sayfa 13

Nükleeri
Aklayanlar
Dünyayı Radyasyon
Hakkında Nasıl
Yanıltıyorlar Sayfa 6

Yeşil DireniŞ

“Tüketme, özgürleş”
Yeryüzündeki tüm
canlıların yaşam hakkına
saygı duyanlar, ‘Kamilet
Vadisi, gelecek nesillere
mirastır’ diyenler,‘Hiçbir
derenin susuz kalmasına
izin vermeyiz’ diyenler, ‘Su
kullanım hakkı sadece insana değil, tüm canlılara ait’
diye düşünenler; geçtiğimiz
günlerde Arhavi’de onurlu
bir direnişe imza attı.
Türkiye’nin en bakir ve
endemik canlı yaşamı
bakımından en zengin
yerlerinden biri olan
Kamilet Vadisi ile birlikte
Arhavi HES’lere kurban
edilmek isteniyor. Buna izin
vermek istemeyen yaşam
savunucuları bilirkişi incelemesi sırasında büyük bir
eylem yaptılar. Sayfa 4

Polonezköy
Tabiat Parkı
imara açılıyor

Yıl: 1 • Sayı: 1 • Şubat 2014

Bu Su Hiç Durmaz

Derelerimiz İstanbul’da
düzenlenecek olan
Barajlar ve HES Fuarına
karşı İSYANDA!
Karadeniz’den Akdeniz’e,
Dersim’den İzmir’e kadar
Türkiye’nin dört bir
yanından, çok sayıda sivil
toplum örgütü ve vadi
temsilcisi, 13-15 Şubat
tarihleri arasında DEMOS
Fuarcılık tarafından organize edilen fuarı hep birlikte protesto etmeye çağırıyor!
Bizler de Yeşil DireniŞ
olarak bu protestoda
yerimizi alacağız. Sayfa 3

Doğanın Tahrifatı ve İnsanın Asimilasyonu / Hemşin Örneği:
Duyuyor musunuz ? Buradayız. Sayfa 8

1994 yılından bu yana tabiat
parkı olan ve koruma altına
alınan 172 yıllık yerleşim
yeri Polonezköy imara
açılıyor. Sayfa 20

"Gezi ve HES
vadileri arasında
'akışkanlık' var"
Türkiye'de HES'ler ve
HES karşıtı hareketleri
inceleyen ilk kitabın
yazarı gazeteci Mahmut
Hamsici, Türkiye'deki
HES tartışmasında gelinen son aşamayla ilgili
Yeşil Direniş'in sorularını
yanıtladı. Sayfa 12

Faselis ile
diren Olimpos!
1972 yılından beri 1.
derece sit alanı olan Faselis
antik kenti şimdi bir otelin
inşasına kurban edilmek
üzere. Sayfa 11

HES FUARI:
Hayalleri zorlayan
bir yüzsüzlük
örneği

İklim Değişiminin Onlar suyumuza
Yeni Savaşçısı:
göz koyanlardır...
İroko Ağaçları

Sanat ve Doğa
İlişkisi:
Arazi Sanatı

Ahşabına olan talep
yüzünden kaçak olarak
kesilen İroka ağacının,
uzun vadeli karbon
tutma etkisinden dolayı
iklim değişimiyle mücadelede önemli bir rol
oynayabileceği keşfedildi.

Unutmayalım ki çocukluğumuzun kumdan kaleleri, kardan adamları ve
taşlar dizerek inşa ettiğimiz evcilik evlerimizle
hepimiz çok eskilerde birer
arazi sanatçısı idik. Sanat
bıraktığımız yerden hala
devam ediyor. Sayfa 18

Sayfa 5

Suyun kullanım haklarını
‘satın alıp’ onu bir pazar
malına dönüştürüyorlar. ‘Su
pazarı’ denilen şey aslında
evrensel ölçekte bir
soygunun adıdır. Sayfa 8

Manisa’da
Çernobil
Manisa’nın Köprübaşı
ilçesinde faaliyet gösteren uranyum tesisindeki
radyasyon değerinin, izin
verilen yıllık değerin 140
katı olduğu ortaya çıktı.
2008 yılından beri yetkililer tarafından radyasyon
tehtidi biliniyordu ancak
önlem alınmadı. Sayfa 17

Yeşil DireniŞ
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DOĞAMIZI VE YAŞAMIMIZI KATLEDENLERİN BULUŞACAĞI
‘BARAJLAR VE HES YAPIM TEKNOLOJİLERİ FUARI’ NA KARŞI
SESİMİZİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ
Doğaya, kente ve yaşama dönük saldırıların büyük bir hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz.
3. Köprü ve 3 Havaalanı projeleri ile Kuzey Ormanları’nın cinayeti; “Tabiat Varlıklarını ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı”; kentsel dönüşüm planları ve acele kamulaştırma gibi yöntemlerle;
Anadolu’nun her köşesinin yağmaya açılmasına ve suyun ticarileştirilmesine yönelik HES ve baraj
projeleri doğayı, yaşamı, kültürleri katlediyor.
Yaşam alanlarımızı sermayeye devretme girişimi ve Suların metalaştırma projeleri olan HES’ler,
barajlar, doğayı ticari bir meta haline getirerek şirketlerin tekeline sunuyor, yaşamımıza el koyuyor.
Yaşam alanlarını ve doğayı savunanlar uzun yıllardır gerek vadilerde dere başlarında gerek şehirlerde
şirket önlerinde eylem yapıyor, katliam projelerine karşı davalar acıyor, şirketlerin ve
iktidarın yalanına, talanına karşı direniyorlar.
Bu koşullar altında, duyduk ki vadilerimize, kentlerimize, ormanlarımıza giren ve onlara yapım
malzemesi sağlayan tedarikçi HES’çi ve barajcı şirketler, 13–15 Şubat’ta İstanbul’da ‘Barajlar ve HES
Yapım Teknolojileri Fuarı’nda DSİ’nin desteği ile bir araya gelip
yaşamımızı nasıl katlettiklerini sergileyeceklermiş.
Doğa ve yaşam katillerinin, İstanbul’da bu katliamı meşrulaştıracak bir fuarı
açmalarına sessiz kalmamız beklenemez.
Çünkü bu fuar katılımcıları vadilere dozerleri sokan,
dereleri borulara hapseden ve önüne beton setler çeken şirketlerdir.
Bu fuara katılanlar sözde kentsel dönüşüm maskesi altında
mahalleleri rant projelerine kurban edenlerdir.
Bu fuara katılanlar Haydarpaşa’ya göz koyup 3. Rant Köprüsü projesi ile
Kuzey Ormanları’nı katleden şirketler ve ortaklarıdır.
Bu fuar hayalleri zorlayan bir yüzsüzlük örneğidir.
13–15 Şubat’ta İstanbul’da ‘Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı’nı bu kadar kolay düzenleyebileceklerini sananlar yanılıyorlar, başta DSİ ve düzenleyici Demos Fuarcılık olmak üzere tüm
katılımcıları bu hayalden vazgeçmeleri için uyarıyor, bu doğa katliamının sergileneceği fuara izin
vermeyeceğiz. Doğayı ve yaşamı savunan herkesi katil HES’çi, barajcı ve rantçı şirketlere, ‘Barajlar ve
HES Yapım Teknolojileri Fuarı’na karşı sesimizi yükseltmeye destek vermeye çağırıyoruz.
İmzacılar
- Artvin Çevre Platformu
- Bağımsız Hayvan Özgürlüğü
- Ergene İnisiyatifi
- Hemşin Kültürünü Araştırma ve
Yaşatma Derneği (HADİG)
- Hemşin; Çamlıtepe, Hilal, Kantarlı
Köyleri Yardımlaşma Derneği
- İstanbul Anarşi İnisiyatifi
- Kaldıraç
- Karadeniz İsyandadır Platformu
- Kedi Kolektif(Yalova)
- Köknar ve Karaçam Köyleri
- Kuzey Ormanları Savunması
- Loç Vadisi Koruma Platformu
- Maçka Forumu
- Munzur Çevre Derneği

Yeşil DireniŞ
“Tüketme, özgürleş”
Aylık ekoloji ve yaşam gazetesi
Yıl: 1 - Sayı: 1
2014

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Sidar İnan Erçelik
Grafik Uygulama
Hakan Şeker
Basıldığı Yer
Yön Matbaası
0212 544 66 34

- Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını
Koruma Platformu
- Pangea Ekoloji
- Patika Ekoloji Kolektifi
- Senoz Vadisi Koruma Platformu
- Solaklı Vadisi Koruma Platformu
- Tonya Çevre Platformu Toplumcu
Mühendisler ve Mimarlar Meclisi
- Yeniköy Forumu
- Yeryüzüne Özgürlük Derneği
- Yeşil Gerze Çevre Platformu
- Yeşil DireniŞ Gazetesi
- Yeşil Öfke
- Yeşil ve Sol Ekoloji
- Emekçi Hareket Partisi (EHP)
- Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)

Yeşil DireniŞ Yayın Kollektifi: İsmail Akyıldız, Nurşin Altunay, İnci Bilgiç, Gülçin
Dalgıç, Dilaver Demirağ, Menekşe İleri, Serhun Kaplan Alişan Şahin, Mustafa
Şahin, Başak Şahindoğan, Zeynep Turgut, Cem Yıldız, Sevda Yılmaz, Güven Yüksek
İdari Yer: Mevkip Sk. No:8/1 Kuruçeşme-İstanbul
İletişim: 0532 570 92 69 / 0535 931 49 99 - yesildirenis@gmail.com
Gazetede yer alan yazıların sorumluluğu yazarın kendisine aittir.

Abonelik Bilgileri
Yıllık yurt içi abonelik
bedeli postalama
ücretleri dahil
35 TL’dir.
Abone olmak için
iletişime geçiniz.
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Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı:

Hayalleri zorlayan
bir yüzsüzlük örneği

Ülkenin dört bir yanında halk ile çevre örgütleri tarafından yapılan HES protestolarının her geçen
gün artmasına ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “HES’lerle küçük dereleri
mahvediyoruz” itirafına rağmen HES projelerini geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerine her gün
bir yenisi ekleniyor.
Bu faaliyetlerin sonuncusu Demos Fuarcılık tarafından 13 -15 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi’nde 9, 10 ve 11 numaralı salonlarda ilk defa gerçekleştirilecek olan 'Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri' Fuarı.
Düzenleyici firmanın internet sitesinde “Sizleri Türkiye`nin ilk BARAJLAR & HES FUARI`na
katılmaya davet ediyoruz.” çağırısıyla tanıtılan fuar için, “BARAJLAR & HES FUARI`ında, hızla
gelişen enerji sektörü içinde önemli bir yer tutan HES’lerin, sulama amaçlı baraj ve göletlerin,
suyollarının proje aşamasından bitişine kadar kullanılan tüm teknolojiler ve hizmet ekipmanlarındaki
son gelişmeler sergilenecektir.” açıklaması yapılıyor.
Bu tanıtımlara karşılık birçok doğa temsilcileri bir araya gelerek düzenleyici firmaya bir mektup
yazdı. Mektupta “…bu şaibeli ‘pazarı’ canlandırmaya, ‘altına hücum’ yaklaşımıyla gerçek sermayemiz olan doğal değerlerimizin talanını coşturmaya yönelik böylesi bir fuar düzenlemiş olmanızı
esefle karşılıyoruz ve şiddetle kınıyoruz...” ifadelerine yer vererek; “Sizden talebimiz, derhal bu
fuarın iptal edilmesidir. Bu talihsiz fuar teması seçiminizi değiştirmemeniz durumunda, yasal
sınırlar dâhilinde sosyal, ulusal ve uluslararası medyada şirketinizi ve organizasyonunuzu şiddetle
protesto ve ifşa edeceğimizi bildiririz.” sözleriyle fuarın iptal edilmesini, aksi halde fuarı protesto
edeceklerini duyurdular.
Ancak çalışmaların devam etmesi ve fuar hazırlıklarının sürmesi üzerine doğa temsilcileri neden bu
fuarı istemediklerini aşağıdaki bildiri ile duyurarak herkesi de birlikte mücadele etmeye davet ettiler.

Ekoloji Gündemi
2000'li yılların ortasına doğru giderek şiddetlenen ekoloji mücadelesi birbirinden farklı ad ve oluşumla bugün de yenilenerek,
çeşitlenerek, gücüne güç katarak bütün gerilimi ve coşkusuyla yoluna devam etmektedir. Bizler de Yeşil DireniŞ gazetesi olarak bu
sürecin tanığı ve parçası olmaya devam ediyoruz.
Yeşil DireniŞ adı ile bu ilk sayımız olmakla birlikte gazetemiz, Yeşil
Öfke adı ile üç sayı çıkarmış olduğumuz gazetenin devamıdır.
Aynı kadro ve aynı bakış açısı ile çıkarılmıştır. İsim değişikliği
ile Yeşil DireniŞ gazetesi Yeşil Öfke oluşumundan bağımsız bir
yayın olduğunu beyan etmiş oluyor. Zira gazetemiz, Yeşil Öfke
oluşumdan bazı bireylerin de katılımıyla, bağımsız bir yayın
organı olarak kurulmuştu. Bu bakımdan isim değişikliği ile gazetemiz bağımsızlığını idrak ve ilan etmiş oluyor. Evet, ilk sayımız
fakat bu 3+1 olarak görülmelidir.
Gazetemiz, böylelikle; ilk yayınlandığı Kasım 2013 tarihinden
önce varolan herhangi bir oluşumla özdeşleşmeden, yerelden
kentlere ekoloji mücadelesi veren bütün oluşumlarla bağımsız
bir şekilde ortaklaşabilmesinin zeminini daha da güçlendirmiş
oluyor. Zira bir bütün olarak bakıldığında bugün Türkiye'deki
ekoloji hareketi, birbirinden farklı mücadele anlayışlarını içinde
barındırıyor olmakla birlikte giderek 'asgari müştereklerde'
bütünleşerek büyümektedir. Farklılıklara rağmen bir araya gelme,
bir arada yürüme kabiliyeti mücadelemiz açısından yaşamsal
öneme sahip olduğunu biliyoruz. Gazetemizin bu bütünleşmeye
katkı sağlamak için yola çıktığını hatırlattıktan sonra ekoloji gündemimiz ile ilgili bir iki can alıcı noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Geçtiğimiz ay, sayıları binleri bulan eylemcilerin 'Arhavi'de HES
istemiyoruz' yazılı pankart arkasında biraraya geldiği gördük.
Bu protesto eylemine başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilden yoğun katılım sağlandı. Gezi sürecinden sonra yereller ve kentlerde verilen ekoloji mücadelerinin giderek akışkanlık
kazandığını, kaynaştığını, iç içe geçtiğini gözlemlemek mümkündür; 'Her Yer Taksim Her Yer Direniş' sloganı, özellikle Yeşil
DireniŞ söz konusu edildiğinde, adeta bir kehanet gibi anlamını
kavramaktadır. Bunu, çarpıcı bir örnek olarak, İstanbul'daki
Beşiktaş Çarşı Gurubu'nun Artvin/Arhavi'deki DireniŞ'te 'Bu Su
Hiç Durmaz' pankartı yerini almış olmasında görebiliriz.
Ekoloji gündemimizin içinde bulunduğumuz ay itibarıyle en
önemli başlığı ise hiç kuşkusuz İstanbul'da yapılacak HES
fuarıdır. Görülmemiş bir rant tutkusuyla, doğal su kaynaklarını
ortak yaşam alanlarıyla birlikte yağmalayan şirketlerin akıllara
durgunluk verecek bir pervasızlıkla İstanbul'un orta yerinde bir
fuar düzenlemeleri, hiç kuşkusuz yaşam savunucuları tarafından
layıkıyla protesto edilip deşifre edilecektir. Bunun için gerekli
hazırlıklar tamamlanmaktadır. Tıpkı Gezi Parkı'na ve geçtiğimiz
günlerde Arhavi'de olduğu üzere yerellerin kentlerdeki oluşumlarla
güç birliği yaptıklarını görüyoruz. Bundan sonra bu coğrafyada,
devletle -şairin dediği gibi “iki kaşık gibi”- iç içe geçen şirketler,
radikal demokrasi mücadelesi veren yaşam savunucularının
onayını almadan her istediklerini kolayca yapamayacakalarını
göreceklerdir.
Son sözü gazetemizin ilk sayısında yer alan manifesto niteliğindeki
yazıya atıfta bulunarak noktalıyoruz;
ortak yaşam alanlarımıza sermayenin girmesine izin vermeyeceğiz !
yeni yepyeni bir mücadele diliyle
yola çıktık geliyoruz
en güzel şarkısıyla
suyun yeşilin ve gökyüzünün

Yeşil DireniŞ

Yeşil DireniŞ
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Arhavi’nin onurlu
HES direnişi

Artvin’in Arhavi İlçesi’nde
yapımı planlanan hidroelektrik santral projesinin
iptali istemiyle Rize İdare
Mahkemesi’ne 'ÇED olumlu' kararının iptali yönünde
açılan
dava
kapsamında
28.01.2014 tarihinde böl-gede
bilirkişi incelemesi yapıldı.
İstanbul, Ankara, Bursa,
İzmit, İzmir, Samsun'dan
gelen birçok çevreci grup
ve Arhavililer; Rize İdare
Mahkemesi Hâkimi Nihat
Koçak, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Fakültesi Öğretim Görevlisi
Kamil Kayabalı, Su Ürünleri
Fakültesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Atar ile Hacettepe Üniversitesi Çevre
Mühendisliği
Fakültesi
Öğretim Görevlisi Gülen
Güllü’den oluşan bilirkişi
heyetini, tulumlu, sloganlı
eylemlerle ve derelerin
türküleriyle karşıladılar.

2 buçuk saat süren eylemde
yaklaşık bin 500 kişilik grup
tarafından “Diren Arhavi,
kardeşlerin seninle”, “Her
Yer Kamilet, her yer direniş”
“HES
yapma
boşuna,
yıkacağız başına”, “Dereler
özgürdür, özgür akacak”,
“Susma haykır, HES’lere
haykır”, sloganları atılırken
“Suyuma dokunma”, “Bu su
hiç durmaz”, "Doğa insan
el ele, HES’lere güle güle”
pankartları taşındı.
Arhavi Doğa Koruma Platformu adına açıklama yapan Fatih Güney tarafından
okunan basın açıklamasında
şu ifadelere yer verildi.
“Ülkemiz ve bölgemiz çok
büyük bir ekolojik yıkım
ile karşı karşıyadır. Bugün
burada bu yıkıma karşı sesimizi yükseltmek, derelerimizin sesi ve çığlığı olmak
için toplandık. Yurdumuzun dört bir yanı vahşi bir
şekilde dereleri kurutmak
isteyen bir saldırı altındadır.
Birçoğumuz, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki yanlışı, denizle aramıza giren 7 metrelik
duvarlarla fark etti. Deniz
dolduruldu, kıyılar yok edildi. Böylece, kültürümüzün
en önemli parçalarından
biri de yok edilerek, adeta
kültürel kimliğimizin bir
ayağı kopartıldı. Denizden
koparıldık.
Şimdi
de

kimliğimiz oluşturan, bizi
biz yapan, çocukluğundan
beri şırıltısını dinlediğimiz,
yaz
aylarında
çay
toplayıp sonrasında temiz
sularında
serinlediğimiz
ve yıkandığımız, uğruna
türküler yaktığımız kültürümüzün
en
önemli
parçalarından biri olan derelerimiz de kurutularak,
adeta
kimliğimizin
bir
yapı taşı daha yok edilmek
isteniyor. Kültürel köklerimiz budanmak istenmekte.
Önce ülkemizin ender el
değmemiş vadilerinde biri
olan Kamilet Vadisi’nde
HES inşaatları yapılmak istendi. Oysa Kamilet Vadisi
dünyanın başka yerlerinde
olsa çoktan nadide bir elmas
parçası gibi koruma altına
alınmış olacaktı. Ancak biz
de iki ayrı HES yapılmak
isteniyor. Ve maalesef, yeni
projelerin kapısı da açık.
Koruma altına alınsın ya
da
alınmasın,
Kamilet
Vadisi’nde HES inşaatlarına
izin vermeyeceğiz. Gerekirse bedenimizi siper edip
engel olacağız. KARARLIYIZ VE KARARIMIZI
İLAN EDİYORUZ.
Bugün buraya toplanmamıza
neden olan Kavak HES
projesi ise şehir merkezine
iki km mesafede, şehrin
imar alanı içerinde bulunmakta olup bu yönü ile eşi
benzeri olmayan bir garabet
proje niteliğindedir. İmar
planı içinde yapılacak HES
olma özelliği ile tektir.
Su hayatın vazgeçilmez
temel
taşı
olup,
suyun bu şekilde doğadan
koparılması, suya adeta el
konulması hem biz insanlar için hem de bir parçası
olduğumuz doğanın diğer
canlıları için kabul edilemez.
Su boşa akmamaktadır.
ETRAFINIZA BİR BAKIN!
SU BOŞA MI AKIYOR?
Eğer su boşa akıyor ise
güneş de boşa doğuyor demektir. Aynen güneşin her
gün doğduğu gibi su da
yatağında akmalı, binlerce
yılda oluşan doğal denge
bozulmamalıdır.
Arhavi’de HES'lere geçit
vermeyeceğiz.
Suyumuza
dokundurtmayacağız.

Yeşil DireniŞ
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Köprüçayı can çekişiyor

Ahmet Aydın
Köprüçayı, Isparta sınırlarından
çıkıp çağlaya çağlaya, kıvrım
kıvrım onlarca köyün arasından
ve derin kanyonlar içerisinden
Akdeniz’e köpük köpük akar gider.
Dere kıyısında binlerce bitki ve
canlı yaşamını sürdürür; doğal
bir botanik bahçesidir Köprüçayı
kıyısı. Fakat son yıllarda yurdumuzun tüm derelerinin içinde
bulunduğu hastalık illeti (HES)
Köprüçayı’da içine almış durumda.
Bir anlamda Köprüçayı’nı kurutma projesi olan HES'ten, bitkiler ve
diğer canlıların yanı sıra; ilk etapta
Darıbükü, Güldalı, Kasımlar,
Aşağı Yaylabel, Değirmenözü
Köyü direkt olarak etkileniyor.

Ayrıca havzadaki bütün köyler;
Kesme, Çukurca, Yeşilbağ da endirekt olarak etkilenecek yerler. Projenin ikinci etabında ise Çaltepe,
Oluk Köprü, Karabük, Beşkonak,
Kaymaz, Kilimli ve Aspendos ile
Köprüçayı kıyısındaki diğer küçük
yerleşim yerleri de bu felaketten
paylarına düşeni alacaklar. Buna
rağmen hala halkın çoğunlukta
kalanı sus pus olmuş, neredeyse
kış uykusunda ama ne zamana
kadar sürecek bu uyuşukluk, bu
umursamazlık?
Değirmenözü Köyü’nde halkın
çoğunluğunun
HES
karşıtı
olmasına rağmen Ahmetler’de
olduğu gibi net bir ortak hareket
etme bilinci oluşmamış durumda.
“HES'e HAYIR!” diye haykıran bir
grup insan her türlü olumsuzluk-

lara rağmen direnmeye çalışıyorlar
fakat bir türlü yukarda adı geçen
köylerle bağlantıya kurulup ortak
bir plan üzerinde çalışılamıyor.
Sanki kimse yaşamıyor bu köylerde. Kanyonlarda yankılanan
Köprüçayı’nın haykırışını kimse
duymuyor...
O sus pus olmuş halk korkaklığından mı susuyor, bilinçsizlikten mi, yoksa ön yargılı
davrandığından mı bilmiyoruz.
Oysa kaybolacak olan bizim ortak kültürümüz, kuruyacak olan
bizim deremiz, delik deşik olacak
olan bizim dağlarımız. Fakat bir
türlü farkına varamıyoruz bunun.
Kaybedeceğimiz
güzelliklerin,
yeşilin, berrak suların değerini
bilmiyoruz.
Yukarda saydığımız köylülerin
çoğunluğu tam ortada sıkışıp
kalmış durumda "yukarı tükürsen
bıyık, aşağı tükürsen sakal," devlet
baba ne derse o (mu) olur? Hayır,
"Sular bizimdir bizim kalacak,
dereler kardeştir, özgür akacak" diyenler her türlü baskı ve yıldırma
politikalarına rağmen HES'lere
direnmeye devam edecek.
Köprüçayı kıyı köyleri içerisinde
en aktif HES mücadelesini veren
köy, Değirmenözü’dür. Kuruluş
tarihi tam olarak bilinmeyen, Orta
Toroslarda, yüzü Akdeniz’e bakan köyün içme ve sulama suyu
ihtiyacını da yine kendi sınırları
içerisinden çıkan Buğaz Deresi
karşılar. Dere, kıyısında yaşları
yüzlerce yılı geçmiş koca kavak

İklim değişiminin yeni savaşçısı:

İroko ağaçları

İroko
ağacı,
Afrika’nın
batı kıyısında yetişir. Bazen “Nijeryalı tik ağacı” da
denilen bu ağacın kerestesi sert, kalın ve oldukça
dayanıklıdır. Ahşabına olan
aşırı talep nede-niyle yapılan
kaçak kesimler, Afrika’nın
birçok bölgesinde İroko’nun
neslini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.
Ancak, yapılan yeni bir
bilimsel keşif, ağaçlandırma
faaliyetlerini destekleyecek

gibi görünüyor. Birleşmiş
Milletler Gıda Uzmanı Raportörü Olivier de Schutter, İroko ağaçlarının uzun
vadeli karbon tutma etkisinden dolayı iklim değişimiyle
mücadelede önemli bir rol
oynayabileceğini
keşfetti.
İroko ağaçları mikroplarla
birlikte karbondi-oksit emisyonunu toprağı zenginleştiren
kireçtaşına dönüştürebiliyor.
Bu süreç birkaç hamleden
oluşuyor: karbondioksit at-

mosferden temiz-leniyor ve
kuru, asitli toprak tarım için
daha verimli hale getiriliyor.
Batı Afrika’da yetişen İroko
ağacı kuru ve asidik toprakta
büyüdüğünde ve mikroplarla
işlendiğinde oldukça özel
mineraller üretiyor. Mikroplar verildiğinde ağaç zaten toprakta bulunan kalsiyumu ve
atmosferdeki karbon dioksiti
birleştirerek kireçtaşı mineralini üretiyor. Bu mineral daha sonra İrokonun
kökleri etrafındaki toprakta
depolanıyor.
Normalde biokütleler, örneğin
ağaçlar, ayrıştırma işleminde
kullanılan bir gaz olan karbondioksiti depolamaz. Ancak, kireçtaşında depolanan
karbon bir milyon yıla kadar
bozulmadan kalabilir. İsviçreli
araştırmacılara göre bu, tropikal ormanların korunmasıyla
sürdürülebilirliğinin devamı
ve sera etkisine karşı savaşmak
için müthiş bir olay.
İroko ağaçları atmosferdeki
karbonu kireçtaşı mineraline
çeviren Afrika ve Amazonlarda bulunan pek çok türden
sadece biri. Bu çalışmalar

ağaçları, yazın kızıl sıcağında
dört-beş derece su sıcaklığıyla
insanın günlük sıkıntısından
kurtulabileceği, dinleneceği eşsiz
bir güzelliğe sahip. Buğaz Deresi,
rahatlıkla söylenebilir ki köyün
varlık nedenidir.
Değirmenözü, kuzeyden gelip,
sağ kolundan çağlayarak akan
Köprüçayı ve doğu tarafında
Emerdin Dağı eteklerinden çıkan
İkizpınar Deresi olmak üzere üç
derenin birleştiği unutulmuş bir
cennet. Bu cennet şimdi HES
santralleri ile anılmaya başlandı.
Halkını bazen suskunluğundan
dolayı eleştirsek de bu köyün
ve halkının verdiği direniş ve
duruşunda bir cesaret var. Verilen mücadelenin çok az ve bireysel olduğunu görüyoruz bunun
duyarlı tüm herkesi bu köye sahip
çıkmaya çağırıyoruz.
Köprüçayı kıyı köylerinin tüm
sakinleri bir an önce birleşmeli
çünkü kaybolan bizim ortak güzelliklerimiz. Satılan bizim deremiz!
Size sesleniyoruz;
Değirmenözü, Darıbükü, Güldalı,
Kasımlar, Aşağı Yaylabel, Kasımlar
beldesi, Kesme, Çukurca, Yeşilbağ,
Çaltepe, Oluk köprü, Karabük,
Beşkonak, Kaymaz, Kilimli,
Belkız;
Köprüçayı can çekişiyor sesini
duyuyor musunuz?
BU SESE KULAK VERİN! KAYBOLAN BİZİM ORTAK KÜLTÜRÜMÜZ!
Değirmenözü köyü HES'e karşı
direniyor!

sırasında bilim adamları karbondioksiti kireçtaşı olarak
kilitlemenin en iyi yolunu
bulmak için birçok mikropağaç kombinasyonunu incelediler ve İroko-mikrop
ortaklığının en iyi sonucu
verdiğini gördüler.
Edinburgh Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi’nden Dr.
Bryene Ngwenya, “Bu doğal
kireçtaşı üretim süreci tropikal
ülkelerdeki çiftçilik şartlarını
zenginleştirmekle
birlikte,
düşük bir teknolojiyle, güvenli ve hâlihazırdaki istihdamı
kullanarak,
atmosferdeki
karbonu kolaylıkla tutma
imkânından faydalanmamızı
sağlayacaktır” diyor.
Ağaçlandırma
projelerinin
gelişen dünyadaki karbondioksit emisyonlarını azaltmak
için büyük bir potansiyeli var.
Mikroplar ve İroko ağaçlarının
birlikte kullanımıyla beraber
ağaçlandırma
programları,
toprağın verimliliğini arttırıp,
karbon ticareti girişimlerinin
karbon ayrıştırma dengesini iyileştirebilir ve hatta
kırsal toplulukların yararına
tarımsal ormancılığın teşviki
için de kullanılabilir.
Thiel, Kristen. “Iroko Trees
Fight
Climate
Change”
World Watch Institute. Web.
27.01.2014.
Çeviren: Alişan Şahin

HES
projelerinde
son durum

Türkiye’de HES’lerle mücadele
ilk olarak 1996 yılında Rize'nin
Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına
Vadisi’nde kurulması planlanan
HES projesi ile başladı. Burada
yapılması planlanan projelere,
doğaya ve nehir yataklarına
verdiği zarar nedeniyle yerel halk
ile çevre örgütleri tarafından itiraz edildi. Uzun bir hukuki mücadele sonunda da bu itirazlar
kabul edildi.
Ülkemizde
HES
projeleri ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirme) Yönetmeliği'ne
göre değerlendiriliyor. Buna
göre gücü 25 MW ve üzeri olan
HES’ler Ek-1, gücü 0,5 MW ile
25 MW arasında olan HES’ler
Ek-2 listesinde yer alıyor. Ek-1
listesindeki HES projeleri için
ÇED onayı şartı aranırken, Ek-2
listesindeki HES projeleri için bir
sunum dosyası hazırlanıyor ve
ÇED'in gerekli olup olmadığına
bu dosyanın incelenmesi sonucunda karar verilerek hayata
geçiriliyor.
DSİ, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve EPDK verilerine
göre şu an Türkiye’de devlet ve
özel sektöre ait 187 adet HES,
faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca
buna ilave olarak inşaatı devam
eden 145, proje aşamasında olan
bin 576 ve bunlara ilave olarak
henüz planlama aşamasında
olan 325 adet HES var. Tüm
bu rakamlar göz önünde
tutulduğunda önümüzdeki günlerde iki binin üzerinde HES’in
dere ve vadilerimizde faaliyete
geçeceği öngörülüyor.
Bu süreçte incelenen bin 356 tane
ÇED raporu karara bağlandı.
Verilen kararlara göre 655 projeden 274 HES projesi için, "ÇED
olumlu", 2 bin 588 projeden bin
082 HES projesi için "ÇED gerekli değildir." kararı verildi.
Ayrıca HES'lere karşı açılan
65 itiraz davasından 34'ü
sonuçlandı. Ve sonucunda 34 karardan 33’ünde yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verildi.
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Nükleeri aklayanlar dünyayı
radyasyon hakkında nasıl
yanıltıyorlar
George Monbiot ve diğerleri
atom enerjisinin tehlikeleri
hakkında en iyi ihtimalle yanlış
bilgi veriyor, en kötü ihtimalle tehlikeye dair kanıtları
çarpıtıyorlar.
Geçen ay Fukişima kazasından
hemen sonra bu büyüklükteki nükleer bir olayın ve
felaket potansiyelinin ciddi
boyutlarda tıbbi problemlere
neden olabildiğine dair aleni
bir karşı duruş sergilemiştim.
Olaylar, nükleer endüstrisinin
sözüm ona düşük seviyeli radyasyonun “minimal”
sağlık etkileri hakkındaki
kampanyasına rağmen bu
gözlemimin
doğruluğunu
kanıtladı.
Fukişima’daki
reaktör, çözülmemiş ve gittikçe kötüleşen bir felake-

vererek, radyasyona maruz
kalmanın zararlı etkilerine
dair bilimsel kanıtlar hakkında
en iyi ihtimalle yanlış bilgilendirme yaparken, en kötü
ihtimalle bu kanıtları çarpıtıp,
tahrif ediyorlar - ve onlar bu
süreçte bir çeşit elçiye zeval
olmaz oyunu oynuyorlar.
Yani:
1)Bir bilim insanı değil, gazeteci olan Bay Monbiot dışsal
ve içsel radyasyon arasındaki
farktan
habersizmiş
gibi
görünüyor.
Müsaadenizle kendisini bilgilendireyim.
Birincisi yani dışsal radyasyon, 1945’de Hiroşima ve
Nagazaki’ye atom bombaları
atıldığında insanların açık bir
şekilde maruz kaldığı şeydir.

radyasyonlarını küçük hacimli
hücrelerde yayarlar. Yıllar sonra da kontrol edilmeyen hücre
çoğalmasına neden olurlar:
İşte bu kanserdir. Dahası, nüklidlerin pek çoğu çevremizde
kuşaklar boyu radyoaktif
olarak kalır ve zamanla genetik hastalıklara ve kanser
vakalarının yükselmesine neden olur.
Fukişima hakkındaki en derin kaygı, içsel yayıcıların meydana getirdiği ciddi etkilerdir.
Maruz kalınan içsel radyasyonun risklerini değerlendirirken
“dışsal
radyasyonun
kabul
edilebilir
seviyesi”
kavramını kullanmak yanlış
ve yanıltıcıdır. Bunu böyle
yapmak - Monbiot'un yaptığı
gibi - yanlışın propagandasını

Japon bir kız çocuğu, tahrip olan Fukişima nükleer santraline 40 km mesafede olan yüksek seviyede radyasyon olduğu tespit edilmiş olan Litate’de radyasyon kontrolünden geçiyor. Fotoğraf: Takumi Harada/AP
tle karşı karşıyayken bile
yapılan eleştirilere tepki gösteren
nükleer
endüstrisi,
Fukuşima'nın
sonuçlarının
"Nükleer
Rönesansı"
yavaşlatması
kaçınılmaz
olduğu durumda milyarlarca
doları riske atmıştır.
Gizemli bir dönüşüm geçiren
ve sözüm ona iyi kalpli George
Monbiot de dâhil olmak üzere
nükleer enerjiyi savunanlar,
beni ve "hassasiyetle toplanmış"
verilerle nükleer kazanın olası
ciddi tıbbi sonuçlarına dikkat çeken diğerlerini, tahrip
olmuş reaktörlerle soğutma
havuzlarından sızan radyoaktif
yakıtlardan kaynaklı radyasyonun sağlık sorunlarına etkisini
abartmakla itham ediyorlar.
Hatta Monbiot ve diğerleri,
halka bunların çok kötü şeyler
olmadığı konusunda güvence

Bu bombaların derin ve halen
devam eden tıbbi etkileri oldukça iyi belgelenmiştir.[1]
Diğer taraftan radyoaktif elementlerin nefes alma, sindirme
ya da deri yoluyla alınmasıyla
içsel radyasyon vücuda sızar.
İyodin -131, sezyum 137 gibi
tehlikeli radyonüklidler ve
diğer izotoplar, bugünlerde
Fukişima’nın
etrafındaki
denizde ve havada değişik
besin zincirinin her aşamasına
salınmıştır (örneğin su yosunu,
kabuklular, küçük ve büyük
balıklar ve sonra insan; ya da
toprak, ot, süt, sığır eti ve sonra insan). [2]
İçsel yayıcı denilen bu elementler vücuda girdikten sonra
tiroit, ciğerler, kemik ve beyin
gibi belirli organlara geçerler.
Bunlar devamlı surette yüksek
dozla alfa, beta ve/veya gamma

yapmak ve radyasyonun tehlikeleri
konusunda
hakikati araştırmakta olan (diğer
gazetecileri söz konusu etmeden) tüm dünyadaki insanları
yanlış yönlendirmektir.
2) Nükleer endüstrinin aklayıcıları sıklıkla düşük seviyede radyasyonun (örneğin;
100mSV’nin
altında)
bir
hastalık etkisi yaratmadığını
ve bundan dolayı güvenli
olduğunu öne sürüyorlar.
Fakat Ulusal Bilimler Akademisi BEIR VIII raporunun
sonuçlarına göre güvenli bir
radyasyon dozu yok. Ne derece
az olursa olsun ki buna yeryüzünü kaplayan düşük seviyedeki radyasyon da dâhil,
birikerek artar ve kişide kanser
gelişme riskini artırır.
3) Şimdi Çernobil’e gelelim. Pek
çok saygın gurubun 1986’daki

radyasyon felaketinin ardında
hastalık ve ölüm oranları
üzerine çok farklı raporlar
yayınladığı biliniyor. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) 2005’deki
bir raporunda Çernobil’de
doğrudan sadece 43 kişinin
öldüğünü ve buna ek olarak
tahmini 4 bin ölümcül kanser
vakası olduğunu tespit etmekteydi. Buna karşın New York
Bilimler Akademisi tarafından
yayınlanan 2009 raporu “Çernobil: İnsanlar ve Çevre için
Felaketin Sonuçları” oldukça
farklı sonuçlara varıyordu.
Alexey V. Yablokov, Vassily B. Nesterenko ve Alexey
V. Nesterenko’den oluşan üç
yazar bilim insanı geçmiş 20
yıl içerisinde Slav dillerindeki yayınlarda Çernobil felaketinin görülen etkilerine dair
yüzlerce bilimsel makalenin
karşılaştırmasını ve tahlillerini bir çeviriyle sayfalarında
sunuyorlardı. Onlara göre
Çernobil felaketinde nitelenebilecek tahmini ölü sayısı 980
bin’dir.
Monbiot bu raporu değersiz
diyerek reddetmektedir fakat
bunu yapmakla – bu konudaki literatürü, insan sağlığı
ve çevresine önemli derecede
etki eden ve geniş deliller sunan yüzlerce çalışmayı toptan
karalamakta ve görmezden
gelmektir
–
sorumsuzca
davranmakta ve küstahlık etmektedir. Bilim insanları böyle
şeyler üzerine tartışmalı ve
tartışabilirler. Mesela bireysel
tahminler etrafındaki güven
aralıkları gibi (ki tahmini
güvenin işarettir) fakat tüm
raporu metaforik bir çöp kutusuna tevdi etmek utanç vericidir.
Ayrıca, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi’nden Prof.
Dimitro Godzinsky, bu rapora
yazdığı önsözde şöyle demektedir: “İkna edici bu verilerin
arka planına rağmen bazı atom
enerjisi savunucuları insanlar
üzerindeki radyasyonun olumsuz etkileri apaçık ortadayken
bunu inkâr ederek aldatıcı
görünüyorlar. Aslında, onların
tepkileri "Çernobil olayı"nın
sorumlusu olan hükümetin
yetkili organları tasfiye edilse
dahi neredeyse tamamlanmış
olan tıp ve biyoloji çalışmalarını
finanse edici fonları da reddetmeyi kapsıyor. Nükleer lobisinin baskısı altındaki görevliler, Çernobil'in neden olduğu
sorunları araştıran bilimsel
kadroyu dahi değiştirdiler.”

Helen Caldicott
4) Monbiot BM’e bağlı bir
organ olan DSÖ (Dünya
Sağlık Örgütü) gibi örgütlerin
nükleer enerji meselesinde ön
yargılı raporlar yazılmasına
neden olan nükleer enerji
endüstrisinin etkisi altında
olmasını şaşkınlıkla karşılıyor.
Oysaki olay tam olarak böyledir.
Nükleer
enerjinin
ortaya
çıktığı ilk zamanlarda DSÖ
1956’da radyasyonun tehlikeleri hakkında uyarıcı edici
ve oldukça dobra bir açıklama
yapmıştı: “Genetik miras
insanoğlunun en kıymetli
varlığıdır. O gelecek kuşakların
sağlıklı ve uyumlu gelişmesini
ve soyumuzun yaşamasını
belirler. Uzmanlar olarak
gelecek kuşakların sağlığının
radyasyon kaynakları ve atom
endüstrisinin
yükselerek
gelişmesiyle tehdit edildiğini
söylüyoruz. Aynı zamanda
insanda ortaya çıkan bu yeni
gen değişimlerinin,
onları
ve soylarını tahrip edeceğine
inanıyoruz.”
DSÖ 1959’dan sonra radyoaktivite ve sağlık üzerine hiçbir
açıklama yapmadı. Ne oldu? 28
Mayıs 1959’da 12. Dünya Sağlık
Kongresi’nde DSÖ, Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı ile (International Atomic Energy
Agency (IAEA)) bir anlaşma
imzaladı. Bu anlaşmanın 12.40
maddesi der ki: “Her ne zaman
her iki örgüt [DSÖ ve UAEA]
bir program başlatmayı hedefler ya da her iki örgütün önemli
bir çıkarı olan ya da olabilen bir
konu üzerine bir eylemde bulunursa, bir taraf ortak anlaşma
yoluyla konuyu düzenleyen
bir bakış açısıyla diğer tarafla
istişarelerde
bulunacaktır.”
Başka bir şekilde söylersek;
DSÖ, UAEA raporlarına ya
da üstlendiği herhangi bir
araştırmaya öncelikli onaylama hakkını verir – bu öyle
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bir gruptur ki gazeteciler de
dâhil pek çok insan UAEA’nın
tarafsız bir gözlemci olduğunu
düşünür. Fakat o hakikatte,
nükleer enerji endüstrisinin
taraftarıdır. UAEA kuruluş
evrakları bunu şöyle ifade
ediyor: “Ajans dünya çapında
barış, sağlık ve refah için atom
enerjisinin katkısını büyütmek ve hızlandırmak için
çalışacaktır.”*
Monbiot DSÖ’nün UAEA’ya
bağlı olduğundan habersiz
gibi görünüyor. Oysaki bu,
radyasyona dair çalışan bilim
topluluklar içerisinde yaygın
olarak bilinen bir şeydir. Fakat
bu açıkçası radyaoaktivite ve
radyasyon üzerine bilimsel
enformasyonun geniş gövdesinde Monbiot’un açık olan
üç günlük incelemesinden
sonra sadece onun cehaleti meselesi değildir. Görmüş
olduğumuz gibi o ve diğer
nükleer endüstri savunucuları
radyasyon tehlikesi hakkında
kafa karışıklığı tohumları ekiyorlar ve benim bakış açıma
göre sigara içmenin tehlikeleri hakkında daha önce
tütün endüstrisinin onlarca

Gary Barker'ın The Sun gazetesi için hazırladığı karikatür.
yıl yapmış olduğunun aynısını
yapıyorlar. Onların iddialarına
rağmen, “insan sağlığı üzerinde radyasyonun etkileri
hakkında dünyayı yanıltan”
“anti-nükleer hareket” değil,
kendileridir.

(*) Çevirmene aittir.
- Helen Caldicott Nükleersiz
Gezegen için Helen Caldicott
Vakfı’nın başkanı ve Nükleer Enerji Yanıt Değildir adlı kitabın
yazarıdır.

Tarlataban İnisiyatifi
Çiğdem Artık
Mustafa Kaba
Boğaziçi
Üniversitesi
öğrencilerinin,
yerleşkede
açılan Starbucks tarzı küresel
sermayenin ve sömürü zihniyetinin hâkim olduğu kafelere
tepki olarak işgal başlattıkları
tarihtir 6 Aralık 2011. Starbucks işgalcilerinin temel
talebi üniversitede ucuz ve
sağlıklı gıdaya ulaşmaktı. Konu
beslenme olunca aynı sorular birçoğumuzun aklından
geçer: yediğimiz gıda nereden geliyor? Monokültür
metotlara, kimyasallara ve
GDO’lu tarıma alternatif bir
tarım yöntemi geliştirmek
mümkün mü? Tarlataban
İnsiyatifi’nin ilk tohumları bu
sorularda ve aranan cevaplarda
atıldı. Boğaziçi öğrencileri ve
dışarıdan gelen katılımcılarla
oluşturulacak alternatif bir
tarım yöntemi oluşturabilmek
için Viranşehir’de kurulan “Axu Av (Toprak ve Su)” komünü
büyük bir ilham kaynağı oldu.
Peki Tarlataban İnsiyatifi
nedir?
Tarlataban, kolektif emek
ve paylaşım ile doğayla
dost bir tarım etkinliğinin
yapılabileceğine ve bunun üniversite yerleşkesinde bütüncül
bir değişim yaratabileceğine
inanan bir grup insanın
Boğaziçi Üniversitesi’nde bir
araya gelerek oluşturduğu bir
kolektiftir. Bu kolektif, Boğaziçi
Üniversitesi kampüsüne odaklansa da üniversite içinden ve

dışından gelen katılımcılara
da eşit derecede açıktır. Kısıtlı
bir üretim alanına ve sınırlı
miktarda üretim yapılmasına
rağmen kampüsteki bileşenler
birbirleriyle ilişki kurarak
adil, erişilebilir, paylaşımcı
bir şekilde bu alandan
faydalanmaktadırlar.
Kentte, topraktan ve üretim
aşamasından uzakta büyüyen çocuklar, sütün markette üretildiğine, pırasanın
doğranmış olarak büyüdüğüne
inanan kent çocuklarıdır.
Gıdaya ve kendine yabancılaşan sadece çocuklar da
değil… Yetişkinler her ne kadar tarımsal üretim modelinin farkında olsa da bunun
değişmez olduğuna inanmıştır.
Onlar, şehirde yaşayanlar, marketten aldıkları paket gıdalarla
yetinmiş, gıda üretim zincirinde söz sahibi olmayı bi-

linçsizce reddetmiştir.
Tarlataban ise kent yaşamında
gıda ile ilişkilenmenin, tüketici yerine üretici konuma geçmenin ve bunları kolektif bir
şekilde yapmanın küçük bir
örneğidir. Gıda egemenliğine
dayalı alternatif bir üretim/
tüketim ve paylaşım ilişkisi
içindedir. Hem kendimiz, hem
de gelecek nesiller için ekolojik alanlar özgürleştirilmeli;
gıda sisteminin merkezinde
piyasalar ve şirketler değil,
gıdayı üreten, dağıtan ve
tüketenler olacak şekilde
dönüştürülmelidir. Bu temeller
ve amaçlar üzerine kuruldu
Tarlataban İnsiyatifi.
Starbucks işgali sırasında
oluşan düşüncelerden ayrı
olarak Boğaziçi Çevre Kulübü
(BÜÇEK) de aynı istekler
doğrultusunda okul yönetiminden tarım arazisi istedi. Okul

Bu makale theguardian.com’da
11 Nisan 2011 Pazartesi günü
yayınlanmıştır.
[1] Ayrıca bkz. WJ Schull, Effects of Atomic Radiation: A
Half-Century of Studies from
Hiroshima and Nagasaki (New

yönetimi, Güney Yerleşke’de
öğrencilerin kullanımı için
ayrılan bir bağış arazisini tarım
amaçlı kullanım için BÜÇEK’e
verdi. Bu iki farklı oluşum, aynı
amaçla bir araya geldi. Boğaziçi
Üniversitesi Parklar ve Şubeler
Müdürü Suat Yalçın’ın desteği
ve okul bahçıvanlarının deneyim paylaşımıyla Tarlataban’ın
ilk adımları atıldı.
Türkiye’nin birçok bölgesinden
gelen “yerel atalık tohumlar”
ile ilk tohumlar okul serasında
fidelendi. 2012 yılının en
önemli hasadı ise domatesti. Yetiştirilen domateslerin
bir kısmı tarla gönüllüleri
tarafından tüketildi, bir kısmı
Tarlabaşı Göçmen Dayanışma
Mutfağı’na verildi, kalanları ile
de domates konservesi yapıldı.
Yapılan konserveler Boğaziçi
Üniversitesi Mensupları Tüketim Kooperatifi’nde (BUKOOP) tarla masraflarını
karşılamak amacıyla satıldı.
(http://www.bukoop.org)
Çok sayıda öğrenci ve çalışanın

York: Wiley-Lis, 1995) ve DE
Thompson, K Mabuchi, E Ron, M
Soda, M Tokunaga, S Ochikubo,
S Sugimoto, T Ikeda, M Terasaki,
S Izumi vd. “Atom bombasından
kurtulanlarda kanser vakaları,
Part I: Solid tumors, 1958-1987"
Radiat Res içinde 137:S17-S67
(1994).
[2] Bu sürece vücuttaki yabancı
maddelerin toplanması deniyor
ve iki alt biçimi vardır. Biyolojik
yoğunlaşma ve biyolojik büyüme.
Daha fazla bilgi için bkz. J.U.
Clark ve V.A. McFarland, Assessing Bioaccumulation in Aquatic
Organisms Exposed to Contaminated Sediments, Miscellaneous
Paper D-91-2 (1991), Environmental Laboratory, Waterways
Experiment Station, Vicksburg,
MS and H.A. Vanderplog, D.C.
Parzyck, W.H. Wilcox, J.R. Kercher, ve S.V. Kaye, Bioaccumulation Factors for Radionuclides in
Freshwater Biota, ORNL-5002
(1975), Environmental Sciences
Division Publication, Number
783, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN.
Çeviren: Alişan Şahin

katıldığı
Tarlataban’a
okul
dışından da birçok gönüllü
gelmiş, sürece dahil olmuştur.
Özellikle
topraktan
uzak
büyüyen öğrenciler için bir
üretim mekânı ve karşılaşma
alanıdır Tarlataban. Tarlataban
kurulurken en çok istenen şey
okul içinde öğrenci tarafından
yetiştirilen ürünlerinin yine
öğrenci tarafından pişirilmesi ve
öğrenciye ulaştırılmasıydı. Starbucks işgali sürecinde tartışılan
diğer konu ise öğrenci eliyle
işletilen bir kantin düşüncesiydi.
2012’nin son zamanlarında temelleri atılan Öğrenci Kooperatifi -Gezici Kantin- “Sağlıklı
ve erişilebilir gıda” sloganı ile
oluştu ve amaç birlikteliği gereği
Tarlataban ile ilişkilendi. Tarlada
yetişen balkabakları ile yapılan
çorba ise devam edecek olan
sürecin ilk basamağıydı. (http://
bogaziciogrencikooperatifi.
wordpress.com)
Üç sacayağı olarak tanımlanan
okul içi “gıda egemenliği”
hareketinin bileşenleri BUKOOP, Öğrenci Kooperatifi
ve Tarlataban’dır. Türkiye’nin
birçok bölgesindeki örgütlü
ve doğal üretim yapan yerel üreticiden alınan ürünler
BUKOOP’tan satın alınır, tarlada yetişen sebzelerle Öğrenci
Kooperatifi’nin
mutfağında
pişer. Bu süreç, okul yönetimi
desteği ve bahsedilen üç oluşum
arasındaki olası işbirliklerinin
de geliştirilmesiyle daha düzenli bir şekilde devam edecektir.
Tarlataban İnisiyatifi, tarımsal
anlamda kendi kendine yeten mikro bir toplum örneği
teşkil etmektedir. Üniversite
kampüsünde oluşan bu küçük
oluşum yerel ölçekte de birçok
yerde uygulanabilir, gıda ile
ilişkilenme modelleri artabilir.
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Yaşasın "bağzı" kararlar
Söyleşi: İnci Bilgiç
Bilindiği
gibi
geçtiğimiz
ekim ayının sonlarına doğru
Kuzguncuk'tan güzel bir haber
aldık. Çevre ve Şehircilik
İl
Müdürlüğünce,
İlia'nın
Bostanı diye andığımız, Kuzguncuk Bostanı’na "özel okul"
yapılamayacağı kararı verildi.
Konuyu bilen herkes sevinçli,
heyecanlı, umutlu.
Bu mücadelenin ve hukuki
kazanımın hâlihazırda yürütülen tüm mücadelelere yol gösterebilmesi için hepimizin aklına
gelecek soruları Kuzguncuklular
Derneği'nin Yönetim Kurulu
üyelerinden Ayfer Fatma Çelik’e
sordum.
O, çocukluğundan beri bu mücadelenin içinde. Yıllar önce
iş makinaları ilk defa bostana
girmeye kalktığında babası da
fiziksel olarak karşı koyan mahallelilerden biri.
Kuzguncuk'un mahalle kahvelerinden birinde çaylarımız
önümüzde sohbet ediyoruz
Ayfer Abla'yla...
Ayfer Abla, bu karar çıkana
kadar neler yaşandı? Bize tarihsel ve hukuki süreci anlatır
mısın?
Eskiden bostanın altıda birinin mülkiyet hakkı İlia'nın
babası İspiro Şoro'da, kalan
altıda beşi bir başka bir Rum
ailedeydi. Ancak bu diğer aile
İstanbul'dan göçmüş. Vakıflar
Genel Müdürlüğü de 1966'da
önce bostanın altıda beşine,
sonra 1977'de kalan altıda
birine el koymuştu. Gerekçe ise
mülk sahiplerinin "kayıp ve firari" şahıslar olması. Oysaki İlia,
1984'te vefat etti ve o güne kadar
bostanı ekip biçmeye, işletmeye
devam etti. Babasının da, onun
da mezarları burada. Yani kayıp
veya firari olan kimse yok.
İlia yaşarken Vakıflar Genel
Müdürlüğü bunu nasıl yapabildi peki?
Fakir, Rum bir adamcağız...
Buralarda kimsesi kalmamış.
Nasıl uğraşsın bunlarla? Uğraşsa
da biliyor lehine bir sonuç
çıkmayacağını... Anlayacağın,
vakıflar işi kılıfına uydurmuş.
İlia, 1984'te vefat ettikten sonra
neler oldu?
Bugüne kadarki sıkıntıların
sebebi 1986'da "birileri"nin
Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne
gidip o güne kadar “yeşil alan”
olarak tescillenmiş olan bostan
alanını, Boğaziçi Kanunu’na
rağmen, içinde kamu ilkokulu
barındıran bir plan tadilatına
uğratması. Kim o "birileri" bilmiyoruz, kurumlar bize isim vermiyor.
Bostan arazisi toplamda 17 bin

metrekare. Planlarda okul için
ayrılan kısım 6 bin metrekare,
gerisi yeşil alan. Yapılan bu imar
değişikliği sayesinde bostan
arazisi, Meh-met Haberal'ın
kurduğu Türkiye Organ Nakli
ve Yanık Tedavi Vakfı tarafından
1992’de 10 yıllığına kiralandı.
Proje, buraya özel hastane yapmak, kamu ilkokulu değil.

Ne bu imar değişikliği ne de
bu proje Kuzguncuk halkına
sorulup da yapıldı. Bostanın
etrafına ilk defa tel örgüler
çekilince her şeyden haberdar
olduk. İlk defa iş makinaları
geldiğinde mahalleli çok öfkelendi. Herkes bostanı korumak
için ayaklandı. Kadınlar kendilerini makinaların önünde
siper ettiler, herkes oradaydı, babam da. Mahalleli telleri keserek,
asılan panoları indirip vinçin
çalışma mekanizmasını bozarak,
briketlere asit dökerek tepkisini
koyunca kiracı vakıf geri adım
attı.
Proje onay için o kurumdan o
kuruma gezdi durdu, bize ge-

len yazışmalardan görüyoruz ki
kaç kere değişmiş. Bir özel okul
olmuş, bir özel hastane olmuş...
Biz de bu sırada mücadeleye devam ettik.
2000'de kiracı vakıf, özel okul
projesiyle geldi, kazıya başladı.
Mahalleli de “izinsiz kazı” ihbarı
ile suç duyurusunda bulundu.
Savcılık kazıyı durdurdu.
Aynı yıl, TMMOB Şehir
Plancıları Odası, tüzel kişilik
olan Kuzguncuklular Derneği
adına İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi'ne dava açtı. Dava
Kuzguncukluların
lehine
sonuçlandı. Hatta Danıştay'a
kadar gitti, ancak Danıştay
İdare Mahkemesi’nin kararını
onayladı. Çünkü MEB okul
arazisi için 10 bin metrekare istiyor, proje planı 6 bin metrekare. Ayrıca vakıf buraya kamu
hizmetine sunmak üzere el
koymuş, oysa yapılmak istenen
özel okul.

Bu sırada Kuzguncuklular
Derneği mücadeleyi nasıl
sürdürdü peki?
Dernek olarak, süreç boyunca
kamuoyu oluşturma çalışmaları
yaptık. Çünkü sokaktaki ilk
mücadelenin üstünden sekiz
yıl geçmişti, olandan bitenden
halkı haber-dar etmeliydik. Bunun için mahallede şenlikler,
piknikler düzenledik. Çocuklarla birlikte bostanı koruyan
korkuluklar yaptık. Bunları
önce mahallede gezdirdik, sonra
bostanın etrafına yerleştirdik.
Zaten Kuzguncukluların bir
gözü hep bostanının üzerindedir. Önünden geçerken
mutlaka bir göz atarlar, evlerinin
camından bakarlarken birinin
bostana girdiğini görürlerse
fotoğrafını çekip bize yollarlar.
Teyzeler, kapılarını çaldığımızda
bize "Davalar nasıl gidiyor
kızım, ne sonuç çıktı?" diye
sorarlar.
Hukuki olarak yaptıklarımız da
şöyle; Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclis üyelerine ulaşılarak
süreç anlatılmaya çalışıldı.

Sonra onları da çıkardılar.

Evet. 2010'da araziyi kiralama
hakkını elinde bulunduran
Vakıflar Genel Müdürlüğü
İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü,
yaklaşık sekiz senedir bostanda faaliyet gösteren kiracı
Akdere Peyzaj Mimarlık'a
gönderdiği yazıyla, “söz konusu taşınmazın yap-işlet-devret
modeliyle yatırım programına
alındığından 2011'e kadar
terk edilmesi gerektiği”ni belirtti ve 2011'de Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün yeni kiracı
arayışları başladı.
Bu sefer de "biri" Vakıflara
özel okul projesi vermiş, proje
Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne
de gönderilmiş ve onaylanmış.
Yine öğrenemedik o “biri”nin
kim olduğunu. Ancak bu sırada
dernek tam gaz mücadeleye
devam ediyordu. Kapsamlı
dosyalar hazırlanıp ilgili tüm
kurum ve kuruluşlara, komisyonlara gönderiliyordu, yeniden.
Kazanımlardan biri de bu

Buranın sit alanı olduğu,
Boğaziçi Kanunu'na göre yeşil
alan olarak korunması gerektiği,
kamunun bu alana neden ihtiyaç duyduğu, kısacası bostanla
ilgili her şeyi kapsayan dosyalar
hazırlandı. Bunlar konuya müdahil her kuruma itiraz ve
bilgilendirme dilekçeleriyle birlikte gönderildi.

çabaların meyvesi: Kuzguncuk
sit alanı olduğu için İstanbul 6
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
hem dernek lehine karar verdi
hem de bostanın korumasını
artırdı. 2012 hazi-ran ayında
İlia'nın Bostanı 2.dereceden
koruma grubuna alındı. Tekrar
teşekkür ediyo-ruz bu karar için.

Haberal'ın vakfı, bostandan
nasıl çekildi?
Süreç devam ederken yıl oldu
2002. Haberal'ın 10 yıllık süresi
doldu, proje gerçekleştirilemedi.
Vakıflar bir ihale daha açtı.
Dernek olarak kooperatif kurduk, bostanı kiralayabilmek için
ama maddi yetersizlikten mümkün olmadı. Neyse ki bostan
Akdere Fidanlığı’na kiralandı da
yeşil alan olarak kalacak diye sevindik. Dernek de destekledi bu
kararı.
Ben hatırlıyorum çocukluğumda buranın fidanlık olduğunu.

Ancak
Vakıflar
Genel
Müdürlüğü durmadı
2013
baharında
Vakıflar
Genel Müdürlüğü bu kez de
Ankara'daki “Yüksek Kurul”a
başvurdular. Gezi Parkı'na Topçu
Kışlası'nın yeniden yapılmasına
ilişkin projeyi onaylayan kurula. Bu arada “Anıtlar Yüksek Kurulu” adıyla bildiğimiz
Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu ikiye
ayrılmış; Tabiat Varlıklarının
Koruma Komisyonları ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu olarak... Birincisi, Çevre

ve
Şehircilik
Bakanlığı'na
bağlı, ikincisi Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na.
Vakıfların başvurduğu ikincisi. Dernek bunun haberini
aldı ama Ankara'daki "Yüksek
Kurul" bir hafta içinde projeye onay verdi. Ne var ki, mevzuat gereğince proje dosyasını
Tabiat Varlıklarının Koruma
Komisyonları’na da gönderdiler.
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu için bu tamamen formalitedendi aslında. Derken 2013
haziran tarihinde Gezi Parkı mücadelesi başladı. Biz de, tesadüf,
tam olayların başladığı günlerde "Yüksek Kurul"un kararına
dava açtık (yine İstanbul Bölge
İdare Mahkemesi'nde). Ayrıca,
bu sefer ki dilekçemize 1992'de
yapılan imar değişikliğinin
kaldırılmasını, tekrar bostanın
tamamının yeşil alan ilan
edilmesini talep ettik. Bu sefer
mahkemenin kararına göre
biz, bostan üzerinde menfi
çıkarımız olmadığı için bu davada bir taraf sayılmıyorduk
ve dava açma hakkımız yoktu.
Yani bostanımızda yapılacak
herhangi bir imardan zarar
görmeyeceğimiz ima edildi. Zarar dedikleri, “mülk sizin değil,
yatırım yapmıyorsunuz, para
kaybetmiyorsunuz” demek, bu
kadar.
Hukuki mücadeleyi nasıl devam ettirdiniz o zaman?
Sürecin başından beri bize
yardımcı olan gönüllü avukatlar,
şehir bölge planlamacıları ve mimarlar var. Onlara danıştık. Mimarlar Odası'nın avukatlarından
Cem Atalay bize bu tip kararların
hep çıktığını söyledi. Umudumuzu yeniledi. Biz de dernek
tüzüğündeki "Doğayı ve çevreyi
korumak,
Kuzguncuklular
Derneği'nin amaçlarındandır"
maddesine dayanarak bu davada
bir taraf olduğumuzu belirttik.
Temmuz ayında temyize gittik.
İdare Mahkemesi'ndeki temyiz
davası hala sürüyor.
Temyiz davası hala sürüyorsa
hepimizi gülümseten o karar
nasıl çıktı?
Vakıfların "Yüksek Kurul"a
(Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu) başvurduğunu, onun
da projeyi onaylayıp, onaylatmak için Tabiat Varlıklarının
Koruma Komisyonları'na gönderdiğini öğrendiğimizde İdare
Mahkemesi'ne
yolladığımız
kapsamlı dosyanın aynısını bu
komisyonlara da yolladık.
Dediğim gibi aynı günlerde Gezi
Parkı mücadelesi başladı. Bence
hep beraber kentsel dönüşüme,
rant uğruna doğanın talanına
karşı verilen bu mücadele, Kuzguncuk Bostanı mücadelesinin
gidişatının da olumlu etkiledi.
Çünkü böylece, artık tüm halkın
kalan son yeşil alanları, oksijen
kaynaklarını, yaşam alanlarını
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canları pahasına savundukları
görüldü. Yetkili kurumların da
bazı tutumlarının değiştiğini
düşünüyorum.

sahibi ise Abdullah Ağa Vakfı.
Kuzguncuklular bu ismi ilk defa
böylece duydu.

Sonunda 24 Ekim 2013'te,
Tabiat Varlıklarının Koruma
Komisyonları’na yolladığımız
dosya ve dilekçeye ilişkin Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden
şu karar çıktı: " Bu projede planlanan büyüklükte mono blok bir
yapılaşma Kuzguncuk mimarisine uygun değildir."
Bununla birlikte biz ilk defa
mülk sahibi olarak "Abdullah
Ağa Vakfı"nın adını gördük
yazışmalarda.

Abdullah Ağa Vakfı, Osmanlı
zamanından kalma bir vakıf.
Sultan Reşat tarafından bostanı
ekip biçme, işletme hakkı
buraya göç ettirilmiş Rum
ailelere verilmiş. Şimdi bu tarihi
vakıf araştırılıyor ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne açılan
mülkiyet davasının sonucu
bekleniyor. Bunların sonucuna
göre Kuzguncuklular Derneği
olarak hukuki mücadelelimizi
devam ettirebileceğimiz yolu
belirleyeceğiz.

Hani mülkiyet Vakıflar Genel
Müdürlüğü'ndeydi Ayfer Abla?
Biz bu dosyaları hazırlayıp
yazışmaları yaparken "bilgi
edinme yasası"na dayanarak
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
bostanın mülkiyet hakkını sorgulayan bir dilekçe de verdik.
Öğrendik ki bunca şey olurken
bir de bostanın mülkiyetine dair
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
dava açılmış. Açan biz değiliz.
İl Müdürlüğü'nün araştırmaları
sonucunda bulduğu mülkiyet

Sen
tüm
bu
mücadeleyi ve kazanımları nasıl
değerlendiriyorsun?
Bu bahçenin nasıl kullanılacağı,
neden yıllarca bu bostandan
beslenen, meyvesini sebzesini
alan halka sorulmuyor da resmi kurumlar kendi aralarında
görüşüyor? Önemli olan bu
hassasiyeti hep diri tutabilmek.
Bizim burada verdiğimiz mücadelenin amacı herkesin kentine, toprağına duyarlı olması,
demokratik haklarının farkına

Üsküdar'da
yeni bir
bostan
doğuyor!
Üsküdar Doğancılar Forumu,
semtteki boş bir alanı bostana
çevirmek için kolları sıvadı.
Bir dönem yeşil alan olması
talebi ile imza toplanan ancak
Üsküdar Belediyesi tarafından
bir türlü gündeme alınmayan
Salacak Mahallesi’nde bulunan boş araziye, 26 Ocak Pazar
günü saat 12:00’de temizlik için
ilk giriş yapıldı.
Forum, bostanın temizliği için
çapa sallamak isteyen herkesi
eldiven ve getirebilecekleri
alet edevatlar ile yardıma,
dayanışmaya çağırdı.
Bu yeşil çağrıyı heyecanla
karşılayan Üsküdarlılar, hem
bahçe aletlerini hem de evde
hazırladıkları mis gibi kekleri
börekleri kapıp yeni bostan
alanında toplandı. Eskiden
odun deposu olarak kullanılmış
ama şimdiye dek atıl durumda
olan bahçeyi güle oynaya temizleyip çöplerden arındıran
semtliler dayanışmanın ve
toprağa değmenin keyfini
çıkardı. Bu sırada alanda bulunan eski bir kuyu ve komşuların
söyledikleri arazinin daha önce
de küçük bir bostan olarak
kullanıldığını doğruladı.
Üsküdar Doğancılar Forumu
katılımcıları, İmrahor Bostanı

ile ilgilenirken forum gündemini de canlı tutacaklarını
ve her Üsküdarlının katılımıyla
yaşadıkları semti hep birlikte
şekillendirmeye devam edeceklerini belirtiyor. Bostanla
ilgili öncelikli çalışmaları ise
mahalleliyi
bilgilendirmeye
ve bostan alanını sahiplenip
burada kendi meyve, sebze ve
ağaçlarını yetiştirmeye teşvik
etmeye yönelik.
Bunun için hem sosyal medya
hem de yazılı ve sözlü (İMC
TV, Açık Radyo) basın üzerinden bilgilendirmeleri devam ederken bir yandan da
mahalleli ile birebir iletişim
kuruyorlar. Forum’un aktif
katılımcılarından Serkan Yornuk “Mahallelinin İmrahor
Bostanı’nı
benimsemesini,
burada çapa sallamasını diliyoruz. Çünkü böylece, bostan
herkesin katılımıyla canlanıp
yeşerecek ve ortak emek harcanan bu alan tüm mahalle
sakinleri için kıymetli olacaktır.
Gün olur da bostan arazisi için
mücadele verilmesi gerekirse,
herkes doğal olarak bir araya
gelecektir,” diyor.
İmrahor Bostan’ında buluşmalar her pazar saat 12:00’da!

varması, bu hakları talep etmesi.
Bostan mücadelesi, aynı zamanda, böyle bir bilinç yaratmak için
bir araç.
Bizimki, öfkenin hukuki mücadeleye evrilmesine bir örnek.
Tüm mücadeleler birbirini
desteklemeli, bilinç oluştuğunda
bu gerçekleşecek. Nasıl İlia'nın
Bostanı için mücadele edenler
gidip Gezi Parkı için mücadele
edenlere destek olduysa, HES
mücadelelerine de destek olacak.
HES’lere karşı mücadele edenler,
nükleer santrallere karşı yürütülen mücadelelere katılacak.
Önemli olan bu farkındalığın
oluşması, dayanışma ardından
gelecektir.
“Bu röportajı Ayfer Abla ile kasım
ayında yapmıştım, o günden
bugüne bostandaki ekinler filizlendi. Şimdi gidip baksanız
toprağın üstünde o incecik yeşil
battaniye gülümsetir sizi. Bu
sırada Vakıflar Genel Müdürlüğü
boş durmadı; bostanı yapılaşmaya
açma çalışmaları devam ediyor.
Tabi Kuzguncuklular’ın mücadelesi de... “

Kuzguncuk Bostanı için yapılan korkuluklardan bir örnek.
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Doğanın tahrifatı ve insanın asimilasyonu
Hikmet Akçiçek
Pangea Ekoloji Dersliğindeki
konuşmasının
metninden
kısaltılarak yayınlanmıştır.
Sanayileşme, Doğanın Tahrifatı,
Göç ve Asimilasyon
Tarih boyunca insan doğa ile
mücadele edegeldi, özellikle kapitalizmin gelişmesiyle birlikte
doğaya egemen olmak bir retorik olarak da sıkça tekrarlanır
oldu. Barajlar, yollar, devasa sanayi ve enerji te
sisleri ve büyük tarımsal projeler
vb. ile doğaya hâkim olma fikri
insanın uygarlaşma sürecinin
bir ifadesi olarak yorumlandı.
Özellikle 19.YY’dan itibaren
kapitaliz-min azgın gelişimi
sonucu, doğanın fiziki olarak
tahribi daha önceki dönemlere oranla muazzam boyutlara
ulaşmış, hem bu tahribat hem
de tarımsal verimlilik artışı
ve sanayinin iş gücü ihtiyacı
dolayısıyla kırlardan kentlere
göç bu dönemde hızlanmıştır.
Bu sanayileşme ve kentleşme
süreci ve fiziki tahrifatın
yarattığı göç olgusu ise asi-milasyona kapı aralayan bir işlev
görüyor. Günümüzde dünyanın
dört bir yanında baraj, otoyol,
HES, maden vs. büyük projelerle doğanın tahrif edilmesi
sonucu farklı dil, din, kültürlere mensup yüz binlerce insan binlerce yıldır yaşadıkları
coğrafyalardan kent merkezlerine doğru göç etmekte ve
bu kitleler asimilasyonun ana
konusunu oluşturmaktadır. Son
on yıllarda küresel ısınmanın
da göç olgusunu tetikleyerek bu
süreci hızlandırdığını söylemek
mümkün.
Çernobil (kanser vakalarının
yaygınlığı), Karadeniz otoyo-lu
(bölgede birçok kasaba halkının
denizle ilişkilerinin kesilmesi, sel felaketleri-nin artması),
HES, maden ve taşocaklarının
her biri, doğanın fiziki
tahribatının bölge halklarının
yaşam tarzı ve yerel kültürler
üzerindeki etkileri, asimilasyon
boyutu da dâhil olmak üzere
ayrı ayrı araştırma konusu olabilecek önemde konulardır.
İnsan doğa ilişkisinin tahrifi /
Yabancılaşma ve asimilasyon
Doğanın
fiziki
olarak
tahrifatından belki daha önemlisi ve asimilasyon açısından
uzun vadede derinlemesine
etki eden olgu, üretim biçiminin değişmesi ve özellikle
son yüzyıl yaşadığımız kapitalist küreselleşme sonucu bir
bütün olarak üretim bilgisinin,
yaşam biçiminin, kültürün,
alışkanlıkların değişmesi, bir
bakıma insan doğa ilişkisinin
tahrifatına, insanın erozyonu ve asimilasyonuna neden
olmaktadır. Tarih boyunca

Oysa bugün mısır tarlalarının yerini çay bahçeleri aldığından beri, ne “torğhi
gor”, ne “kayni gor”, ne “peçki gor”, ne “dun şinuşi gor” yapılıyor ve ne de evlerin
önünde horon teptiğimiz köy düğünleri. Belki bundandır baharı müjdeleyen Kukku (Guguk) kuşunun eskisi gibi ötmeyişi, belki de bu yüzdendir; Lazlar, Gürcüler
ve Hemşinlilerin artık ‘He yamo’’ çekmeyişi mısır tarlalarında, belki de bu yüzden
çocuklar çoktan unuttular guguk kuşunun parmakla işaret edilemeyeceğini...

doğayla iç içe yaşayan insanın
sahip olduğu üretim bilgisinin,
iş bölümü ve kapitalistleşme
süreciyle bir metaya dönüşmesi
sonucu, insan, üretim bilgisine yabancılaşıyor, doğadan,
doğayla bağlarından kopuyor,
insan-doğa ilişkisi özünü kaybediyor.
Uygulanan neo-liberal politikalar sonucu, tarımsal nüfusun kentli nüfus aleyhine
azalması, geleneksel tarımsal
üretimin yerini pazara dayalı
endüstriyel üretime bırakması,
verimlilik artışı baskısı ile gübre, tohum, ekim, vs. tarımsal
bilgi ve üretim süreçlerinin
ticarileşmesi, tüm bu süreçlerde
uzman desteği alınmasının zorunlu hale gelmesi, çiftçinin dev
gübre veya tohum firmalarına
bağımlı kılınması, kimi bölgelerde geleneksel üretimin terk
edilmesi ile ekilebi-lir alanların
boş kalması, yaylaların, vadilerin adeta terk edilerek veya turistik alanlara dönüşerek insanın
topraktan kopması, insan doğa
ilişkisini tamamen kendi doğal
mecrasından çıkarmakta, insan doğaya yabancılaşmaktadır.
Kimilerince insanın doğadan

örneğinde kendi kişisel tarihimizde bile bunu deneyimleyebiliyoruz, tarımsal kapalı ekonomi
yapısı hâkimken kente göçen
insanlar olsa dahi asimilasyon
bugünkü kadar hızlı olmuyordu, oysa bugün pazar için
üretimin hâkim olması ve
iletişim teknolojisi taşrada da
tüm üretim ve sosyal ilişkileri
dönüştürmüş, örneğin; imece
tarzı dayanışma pratikleri tarihe karışmış durumdadır.
Düğünler, yaylacılık, geleneksel
tarımsal üretim ve imeceler yerel
kültürün beslendiği yaşamsal etkinliklerdir. Kentleşme ve piyasa
ilişkilerinin hâkimiyeti bu geleneksel kültürün hayat bulduğu
zemini tamamen dönüştürdü,
artık yaylacılık neredeyse turistik bir faaliyete dönüştü,
düğünler köy meydanında
veya evlerin önünde değil, salonlarda yapılıyor, pazar için
üretim nedeniyle imeceler tarihe karıştı. Tüm bunlar kültür,
algı, davranış, alışkanlık, töre vs.
yaşam biçimlerini değiştirdi. Bu
değişim ve dönüşüm tarım toplumundan sanayi toplumuna
geçişin doğal bir sonucu olarak
da yorumlanabilir. Ancak bi-

alındığında yerel dil ve kültürlerin korunması ve sürdürülmesinin ancak çok zorlu, inatçı,
iradi çabalarla mümkün hale
geldiğini söyleyebiliriz.
Toplumda ve siyasi iradede yerel dil ve kültürlerin insanlık tarihinin ortak değerleri olduğuna
dair bir bilinç oluşması ve yerel dil ve kültürlerin korunup
geliştirilmesine yönelik kamusal politikalara ihtiyaç vardır.
Lokal olarak konuşulan dillerin
yazılı hale getirilmesi, o dillerde
kültürel, sanatsal, akademik
eserler üretilmesi, dilin eğitim
kurumlarında öğrenilmesi ve
kişinin ana dilinde eğitimi bu
dillerin yaşaması için bir kapı
aralayabilir, belki... (...)
Tıpkı canlılar gibi, toplumların
da yaşama yani kendini var etme ve yarınlara taşıma refleks ve
psikolojileri var. 20.YY’da ulus
devletlerin toplumsal kültür,
kimlik ve dillere yönelik inkârcı
ve asimilasyoncu politikaları,
sanayileşme/kentleşme
olgusu ve son çeyrek yüzyıl da
yaşadığımız küreselleşme ve
piyasa ekonomisi hâkimiyetinin
yarattığı/dayattığı modern insan olgusu bizimkiler gibi kül-

Hemşin, Pontus, Gürcü vb. yerel dil ve kültürlerin de yok olma
sürecini hızlandırmaktadır. Bu
sürece karşı toplum içinde ciddi bir mücadele gelişmekte, bu
mücadeleler giderek toplumsal muhalefetin de önemli bir
dinamiği olmakta, insanların
kendi kaderlerine sahip çıkma,
kendi yaşamları ve coğrafyaları
üzerinde söz ve karar sahibi
olma bilincini geliştirmekte,
aynı zamanda yerel kültür ve
değerlerin korunması yönünde
bir bilincin oluşmasına vesile
olmaktadır. Biz Hemşinlilerin
kurmuş olduğumuz HADİG de
bu çabalardan biridir.
Örnek olay:
HEMŞİNLİLER
Şimdi sizlerle bu asimilasyon ve
devamında yok oluşun hikâyesine dair bir alıntı paylaşmak istiyorum.
“HAMŞETSİ !
Kimanagk ta? Hozaigk.
Meg kedime cotinigk, meg
ardime naprin,
Meg sarime kelğhin, meg lerime posin
Tsen tskigugk, gançigugk,
ğhosigugk.
Marig, dadig, kurig, yarig
Dun unigk, tur unigk, pon
unigk
Dzov unigk, sar unigk, ler
unigk,
Serdouz serderdiyuz compa
unigk
HEMŞİNLİ
Duyuyor musunuz? Buradayız.
Bir derenin kenarındayız, bir
tarlanın ekiminde,
Bir dağın başındayız, bir
yaylanın düzünde,
Ses veriyoruz, şarkı söylüyoruz,
konuşuyoruz
Anneyiz, babayız, kız kardeşiz,
yâriz
Evimiz var, barkımız var, işimiz
var
Denizimiz, dağımız, yaylamız
var
Yüreklerimizden yüreklerinize
yolumuz var

bağımsızlaşması olarak feodal yapının çözülmesi gibi de
görülebilen bu olgu, esasında
insanın daha kolay manipüle
edilerek asimilasyonuna zemin
hazırlıyor.
İnsan bir coğrafyaya aitken bir
kültürel iklim, bir dil adacığı,
bir aidiyet duygusu oluşuyor
ki bunlar kültürel veya etnik
varoluşun ana unsurlarıdır.
İnsanın ait olduğu coğrafyadan
kopması / bağımsızlaşması kültürel erozyon ve asimilasyona
kapı açıyor. Bu ikinci tahrifat
insan göç etmese de daha önce
yaşadığı alanda yaşıyorken
de gerçekleşiyor. Karadeniz

zimki gibi küçük toplumsal
yapılarda bu süreçle birlikte çok
önemli başka bir şey daha oluyor, o da; değişen kültür, yaşam
tarzı, töreler, değerlerle birlikte,
yazılı olmayan, geleneksel toplum içinde kuşaktan kuşağa
sözlü olarak, yaşam biçimi ile
aktarılan yerel dil ve kültürlerin
de yok olmasıdır.
Ülkemiz özeline baktığımızda
iletişim teknolojisi, piyasa
hâkimiyetinin en ücra köylere kadar ulaştığı ve artık yerel dilleri konuşanların büyük
çoğunluğunun da tarihsel
coğrafyaları dışında büyük
kentlerde yaşadığı dikkate

tür ve dillerin yok oluş sürecini
hızlandırdı, şimdi adeta bir can
çekişme halini yaşıyoruz.
(...)
Bugün ise inkârcı asimilasyoncu politikalar ve şoven
yaklaşımlara ilave olarak küresel ekonominin başka bir tehdidi ile karşı karşıya coğrafyamız
ve kültürlerimiz. HES, yani Hidro Elektrik Santraller. Bugün
Karadeniz’de üzerinde HES
projesi olmayan neredeyse tek
bir dere bile yok. HES’lere karşı
doğa ve bölge kültürleri neredeyse nefsi müdafaa halinde.
Şu anda çok üzerinde durulmamakla birlikte bu süreç Laz,

Rivayet olur ki; Hemşinlilerin
ataları MS 780’li yıllarda
Anadolu’ya
gelip,
Doğu
Karadeniz’in iç kesimlerine
yerleşmişler. Beyleri Hamam
adına bir şehir inşa etmiş, adına
Hamşen demişler. Eteklerine
yerleştikleri dağa Ğhaçi Kar
(Haç taşı) Kaçkar demişler.
Derler ki Hemşinlilerin ataları
Amatuniler, Anadolu’ya ilk gelen bir Hristiyan Türk boyudur
ve yeni yurtlarında Ermenilerle o kadar iç içe olmuşlar ki
bir kısmı Ermeniceyi Hemşin
lehçesi ile ana dilleri olarak
benimsemiş ve daha sonra da
Müslüman olmuşlar.
Derler
ki;
Hemşinlilerin
ataları Amatuniler kendilerine Doğu Karadeniz’i yurt
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edinen bir Ermeni boyudur. Burada kendi kültür ve
uygarlıklarını kurmuşlar. Zaman sonra bir kısmı değişik
nedenlerle Karadeniz’in Anadolu ve Kafkasya kıyılarına
göç etmiş, Anadolu’da kalanlar
Türkleşip İslam dinini benimserken, günümüzde Hopa’da
yaşayanları dışındakiler dillerini
de unutmuşlar. Hemşinlilerin
karşı kıyıya göçen akrabaları
ise Hristiyan olarak kalmışlar
ve kendile-rini Hamşetsi Hay
(Hemşin Ermeni’si) olarak ifade
etmek-tedirler.
Derler ki; Hemşinliler, çalışkandırlar, merttirler, yaylacıdırlar…
Derler ki...
Oysa bugün mısır tarlalarının
yerini çay bahçeleri aldığından
beri, ne “torğhi gor”, ne “kayni gor”, ne “peçki gor”, ne
“dun şinuşi gor” yapılıyor ve
ne de evlerin önünde horon
teptiğimiz köy düğünleri. Belki
bundandır baharı müjdeleyen
Kukku (Guguk) kuşunun eskisi gibi ötmeyişi, belki de bu
yüzdendir; Lazlar, Gürcüler ve
Hemşinlilerin artık ‘He yamo’’
çekmeyişi mısır tarlalarında,
belki de bu yüzden çocuklar çoktan unuttular guguk

Tarih boyunca doğayla iç içe yaşayan insanın sahip olduğu üretim bilgisinin, iş
bölümü ve kapitalistleşme süreciyle bir metaya dönüşmesi sonucu, insan, üretim bilgisine
yabancılaşıyor, doğadan, doğayla bağlarından kopuyor, insan-doğa ilişkisi özünü kaybediyor. (Kimilerince insanın doğadan bağımsızlaşması olarak feodal yapının çözülmesi gibi
de görülebilen bu olgu, esasında insanın daha kolay manipüle edilerek asimilasyonuna
zemin hazırlıyor.)
kuşunun
parmakla
işaret
edilemeyeceğini...
Artık ne tulum ne de kaval sesidir duyulan…
Bu yok olmaktır gün be gün,
tarihe iz bırakamamak, bilinememektir gelecek tarafından…
İşte bu yüzden Hemşin ezgilerini dile getirdik, sesimiz
solmasın, ocağımız sönmesin
diye... Ezgilerimiz kuş olsun,
rüzgâr olsun... Işık olsun, ölümsüz olsun... Kaybolmasın ne bir
ses, ne bir renk...”
Bu satırlar 2005 yılında
arkadaşlarımla
beraber
çıkardığımız VOVA adlı, dünyada anonim Hemşin ezgilerinden oluşan ve Hemşince
söylenmiş ilk müzik albümüne
yazdığım sunuş yazısındandı
(Vova, Hemşince’de kimdir
anlamına geliyor). Yazının
başındaki “Duyuyor musunuz
buradayız?” diye başlayan dize
ise bir SOS çığlığı.
“To be, or not to be” , olmak, ya
da olmamak.

Gerçekten de bütün mesele
bu; sesimiz solmasın, ocağımız
sönmesin
meselesi.
Tıpkı
canlılar gibi, toplumların da
yaşama yani kendini var etme
ve yarınlara taşıma refleks ve
psikolojileri var. 20.yy’da ulus
devletlerin toplumsal kültür,
kimlik ve dillere yönelik inkârcı
ve asimilasyoncu politikaları,
sanayileşme/kent-leşme olgusu
ve son çeyrek yy da yaşadığımız
küreselleşme ve piyasa ekonomisi hâkimiyetinin yarattığı/
dayattığı modern insan olgusu
bizimkiler gibi kültür ve dillerin
yok oluş sürecini hızlandırdı,
şimdi adeta bir can çekişme halini yaşıyoruz. (…)
Yaşanan bu yok oluş süreci
kaçınılmaz olarak bu kültürlerin var olma ve kendilerini yarınlara taşıma kaygı ve
arayışlarını da gündeme getirdi. (…) Bu açıdan yok olma
endişesinin yarattığı dile, kültüre, geleneksel değerlere sahip çıkma olgusu bir bakıma

mo-dern toplumla ilgili bir
olgu. Bizler bu toplumların bazı
bireyleri el yordamıyla kendi
kültürümüze ait değerleri belgeleme, gün yüzüne çıkarma
çabalarına giriştik. Örneğin ben
İktisat okumuş bir insan olarak
yukarıda bahsettiğim kaygılarla
tarihin tozlu sayfalarına dahi
girmeden yok olma tehdidi
altında olan Hemşin ezgilerini derlemek, okumak ve belgelemek gibi bir sorumluluğu
yüklendim.
Bir başka arkadaşımız hiç bir
akademik eğitimi olmadığı
halde Hemşin dilini belgelemek, sözlüğünü yapmak,
gramerini ortaya koymak gibi
bir çaba içinde, öğretmen bir
arkadaşımız masalları derliyor, neyse ki sinemacı bir
arkadaşımız var da dilimizin
konuşulduğu bir iki film yapıldı.
(Sonbahar-Özcan Alper)
Ve gerçekten de neredeyse
ne tulum ne de kaval sessinin
duyulamadığı
bir
eşikten

döndük. Küreselleşmenin yan
etkileri ve ülkemiz özelinde
başta Kürt özgürlük mücadelesi
olmak üzere demokratik mücadeleler sonucu yapılan kimi
yasal düzenlemeler ile iletişim
teknolojisinin yarattığı imkânlar (bir dizi olumsuzluğunun
yanı sıra) ve popüler kültürün
de etkisiyle başka bir düzlem
de de olsa tulum, kemençe ve
kaval sesi yeniden yankılanır
oldu. Kentlerimizdeki eğlence
mekânlarında,
Karadeniz’in
kıyıları, yaylaları ve dere
boylarında, gençlerimiz popüler dansların yanı sıra horona
da durur oldu yeniden.
Bugün ise inkârcı asimilasyoncu politikalar ve şoven
yaklaşımlara ilave olarak küresel ekonominin başka bir tehdidi ile karşı karşıya coğrafyamız
ve kültürlerimiz. HES, yani Hidro Elektrik Santraller. Bugün
Karadeniz’de üzerinde HES
projesi olmayan neredeyse tek
bir dere bile yok. HES’lere karşı
doğa ve bölge kültürleri neredeyse nefsi müdafaa halinde.
Şu anda çok üzerinde durulmamakla birlikte bu süreç, Laz,
Hemşin, Pontus, Gürcü vb. yerel dil ve kültürlerin de yok olma
sürecini hızlandırmaktadır.

Faselis ile birlikte; Diren Olimpos!

Faselis antik kenti, Antalya’nın
Kemer ilçesi yakınlarında küçük
bir yarımada olarak Akdeniz’e
uzanıyor. M.Ö. 7. YY’da Rodoslular tarafından kurulmuş
önemli coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca Perslerden
Karyalılara,
Romanlılardan
Bizanslılara
kadar
birçok
uygarlığın hâkimiyeti altına
girmiş bir liman kenttir.
Yüzyıllara meydan okuyan ve
1972 yılından beri 1. derece sit
alanı olan dünyaca ünlü bu antik kent şimdi bir otelin inşasına
kurban
edilmek
isteniyor.
Beydağları Olimpos Milli Parkı
sınırlarında içerisinde olan bu
alana otel yapılması planı yıllar
içerinde çeşitli imar ve kanun
değişiklikleri ile bugünkü haline getirilmiş.
Arazi 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Teşvik Kanunu kapsamında
inşaatı yapacak firmaya tahsis

edildi. 2011 yılında bölgedeki
imar planının değişmesi ve
bakanlıkça onaylanmasıyla da
otel inşaatının önü açılmış oldu.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün
de yapımına onay verdiği otelin inşaatı önündeki son engel ise Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün
26
Aralık
2013 tarihinde “ÇED Gerekli
Değildir” kararı ile ortadan
kalmış oldu. Raporun ardından
harekete geçen TMMOB, projeyi
mahkemeye götürme kararı aldı.
180 dönümlük arazi üzerine 280
oda kapasiteli otel yapmayı planlayan Ares Fasilis İnşaat Turizm
Ticaret A.Ş firması, Başbakan
Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan
Rixos Oteller zincirinin sahibi
işadamı Fettah Tamince’ye ait
olması da planlanan bu tarih ve
doğa katliamındaki rant durumunu daha da dikkat çekici hale
getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Kemer
Doğa Dostları Derneği, A Plat-

formu ve İstanbul Çağrıcıları
Grubu üyelerinin sosyal medya
üzerinden yaptığı çağrılar üzerine içlerinde milletvekilleri ve
Beşiktaş Çarşı Grubunun da yer
aldığı yaklaşık 500 kişilik grup,
Faselis Antik Kenti koyunda bir
araya gelerek projenin iptali için eylem
düzenlendi.
Övül
Avkıran tarafından
okunan ortak basın
açıklamasında,
"Şiddete, talana ve
halkın iradesini yok
sayan
anlayışlara
karşı biz kadınlar
irademizi
ortaya
koyuyoruz. Buraya
yapılacak
yapılar,
doğal
hayat
ile
bağdaşmayan,
tamamen ticari ve
turizm amaçlı lüks
yapılanmadır.
Orman
dokusunun
bozulmasına
ve
doğal hayatın yok

edilmesine izin vermeyeceğiz.
Amacımız doğayı mutlu ederek,
bütün canlıların da mutlu
olmasını sağlamaktır. Buradaki
etkinliğe İstanbul'daki sanatçı ve
oyuncu arkadaşlarımız da destek
veriyor. Ayrıca düzenlenen imza

kampanyası 35 bin imzayı geçti.
Herkesi bu gidişatı durdurmaya
ve Faselis'i talandan kurtarmaya
davet ediyoruz. Geleceğimiz ve
gelecek nesillerimiz için, daha
geç kalmadan hep birlikte 'dur'
diyelim." ifadeleri yer aldı.
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GEZİ'den sonra HES'ler
"Gezi ve HES vadileri arasında 'akışkanlık' var"
Söyleşi: İsmail Akyıldız
Türkiye'de
HES'ler
ve
HES karşıtı hareketleri inceleyen ilk kitabın yazarı
gazeteci Mahmut Hamsici,
Türkiye'deki
HES
tartışmasında
gelinen
son aşamayla ilgili Yeşil
Direniş'in
sorularını
yanıtladı.
Gazeteci Mahmut Hamsici,
Türkiye'deki HES'ler ve HES
karşıtı hareketlerle ilgili kitap olan 'Dereler ve İsyanlar'ı
yazalı yaklaşık üç yıl oldu.
Üç baskı yapan ve üçüncü
baskısı da tükenmek üzere
olan kitap, bu alanda hala
yayınlanmış en kapsamlı
çalışma.
İşi nedeniyle bir süredir
yurt dışında yaşayan ve Yeşil
Direniş'e konuşan Hamsici, kitaptan sonra ilerleyen
yıllarda çalışma alanlarının
genişlediğini
ama
HES
ve ekoloji konularındaki
gelişmeleri
hala
dikkatle
izlediğini söylüyor.
"Son üç yıl içinde HES meselesiyle
ilgili
tartışmalara
baktığımızda nasıl bir manzara
görüyorsun?"
diye
sorduğumuzda Hamsici, Gezi
Parkı sürecinin HES’ler konusu açısından da yeni bir
dönem anlamına geldiğini
söylüyor.
Hamsici öncelikle Gezi'de
ortaya çıkan patlamada son
yıllarda HES'lere karşı vadilerde biriken tepkinin de etkisi
olduğu görüşünde.
Bu konuyla ilgili şu yorumu
yapıyor Hamsici:
"Gezi'de toplumun farklı kesimlerinde oluşan hem farklı
hem de ortak rahatsızlıklar
birlikte patlamıştı. Tek başına
bu değil tabii, öncelikli olan da
değil ama o patlamada kentsel
ve kırsal dönüşümlere yönelik tepkilerin de demi vardı.
Son yıllarda hem kentlerde
hem kentlerin uzaklarında
irili ufaklı, bazıları yanıp
yanıp sönen, yerel ölçekli,
çoğunlukla mekânsal otonom
tepkiler var. Ve HES'lere yönelik tepkiler de bunların en
önemlilerinden.
İşte bunlar Gezi'de diğer
tepkilerle bir araya geldi.
Tabii Gezi, her ne kadar tek
başına mekânsal bir savunu
olmasa da, Gezi Parkı'nın
ağaçları arasında sermaye
saldırısına karşı kamusal bir
alanın korunmasıyla pat-

lak vermesi de manidar.
Aslında HES'lerdeki ve diğer
kırsal hareketlerdeki dertle
Gezi Parkı ve diğer kentsel
hareketlerdeki derdin can alıcı
bir ortak yanı var: Birinde
bir parkın diğerinde su ve
su havzalarının sermayeye
tepsiyle sunulmasına itiraz.
Buralarda insanın ve aslında
doğadaki
tüm
canlıların
müştereklerinin sermayenin
mülkiyetine geçmesi veya
kullanımına tahsis edilmesine
karşı bir duruş vardı. Tabi bu
itiraza karşı alınan cevabın
‘kötüye kullanılmış bir güç’,
kolluk kuvvetlerinin müdahalesi olması da cabası."
Bütün
bu
benzerlikler
düşünüldüğünde hem Gezi'de
hem vadilerde, içerisinde
'bizimdir' geçen sloganların
bulunmasının
tesadüf
olmadığını söylüyor Hamsici ve bunun ortak mülkiyet
temelinde bir sahiplenmeyi
işaret ettiğini belirtiyor.
İki mücadele arasında öz ve
yöntem itibariyle farklılıkların
bulunduğunu da belirten
Hamsici bununla birlikte şunu
da cümlelerine ekliyor: "Bu
ortaklığın en somut ifadesini
ise Taksim Dayanışması'nın o
hareketli günlerde hükümete
sunduğu talepler listesinde
görmek mümkün. Orada
HES'lerden de bahsediliyor
olması dikkat çekicidir."
Hamsici,
Gezi'ye
sadece
HES'lerle
ilgili
tepkilerin
akmadığını
HES
karşıtı
hareketlerde ortaya çıkan bilginin de aktığı görüşünde:
"Hem HES'ler hem de diğer
yeni kent-kır temelli hak
hareketlerinde son yıllarda
geliştirilen deneyimler de
Gezi'deydi. Örneğin çadır kurarak nöbet tutma. Örneğin
kararları herkese açık meclisler
kurup
çoğulcu
katılımla
alma. Örneğin iş makinelerinin önünde yatarak yapılan
fiili
eylemler.
Mücadelenin öznesi olma, sponsorlu
STK'ları, politikacıları aradan
çıkarma. Şenlikli sloganlar,
şarkılar… Bunları Muğla'daki
Yuvarlakçay'dan Trabzon'daki
Solaklı eylemlerine kadar birçok yerde gördük. Ve bunlar
hep Gezi'de de vardı."

de mücadeleleri açısından
'diğerlerinin' bilgisine daha fazla haiz, daha deneyimli. Ayrıca
mekânsal
otonomluklarını
kırmak açısından daha fazla
imkânları var."
Gazeteci Hamsici, HES konusunda ayrıca hükümet cephesinden son dönemde çok
önemli bir açıklama yapıldığını
ancak bunun Türkiye'nin yüksek siyaset gündemi nedeniyle
gözden kaçtığını söylüyor:

"Gezi'den sonra çevre meseleleri
rantın
ve
kamunun çıkarlarının çatışması
bağlamında çok daha görünür
oldu. Artık toplum gözünde
çevre talepleri çok daha muteber. Artık 1980'lerdeki orta
sınıf, dışarıdan duyarlılıkları
işaret eden çevreci terimini çok
kullanmıyor. Kullananlar da bu
anlamı yükleyerek kullanmıyor.
Bergama hareketinde oluşan
izleğin devamı olarak çevre
hareketleri tabandaki hak
hareketlerine dönüşmüş durumda. İstanbul'daki üçüncü
köprü projesinden Artvin'deki
altın madenlerine, Şırnak'taki
termik santral projesinden
Ege'deki orkinos çiftliklerine
kadar çevre meseleleri kamusal
mücadele açısından tali değil

Hamsici vadilerden Gezi'ye
akanların Gezi'den tekrar
vadilere aktığı görüşünde:

"Bir önceki Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar
ki biliyorsunuz kendisi Karadenizlidir,
bakanlıktan
ayrılmadan çok kısa süre önce
bir açıklama yaptı. 'HES’lerle
ufak dereleri mahvediyoruz. 10
megavattan az enerji üretecek
HES’lere
kesinlikle
izin
vermeyeceğiz. Bundan sonra
bunun hesabını sorarsınız,'
dedi. Bu açıklama hükümet
tarafından bugüne kadar
yapılan açıklamalarla taban
tabana zıt. Ve bu açıklamadan
sonra hükümetten kimse
çıkıp herhangi bir düzeltme de yapmadı. Dolayısıyla
bunu bir hükümet açıklaması
olarak okuyabiliriz. Aslında
bu mevcut ekonomi anlayışı
açısından dahi bu projelerin tırnak içinde rantabl
olmadığını gösteriyor. Karadenizlilerse özel olarak
radyasyonlu çay ve sahil
yolu konularında farklı bakanlar tarafından yapılan
açıklamaları hatırlayacaktır
tabii."

"Vadilerden Gezi'ye tepki, tutum ve bilgi akışı vardı. Şimdi
diğer gelenlerle birlikte Gezi
havuzundaki birikim, yani
merkezdeki birikim yeniden
yerellere, mahallelere, vadilere
dönüyor. Vadideki köylüler
artık hem kamuoyunda artan doğa ve kent hakkı bilinci
nedeniyle daha meşru hem

Hamsici, röportajın sonunda
hem Gezi süreci hem de eski
bakanın açıklamaları nedeniyle HES'lerle ilgili kamuoyundaki olumsuz algının iyice
derinleştiğini tahmin ettiğini
vurguluyor ama bunun vadilerdeki köylülerin mücadelesinin daha kolaylaştığı anlamına
gelmediğini belirtiyor.

asli meseleler. Gezi bunun
resmini daha da görünür kıldı.
Ve HES konusunda kamuoyunda zaten belli bir duyarlılık
oluşmuştu. Şimdi Gezi'den
sonra bu duyarlılık daha da
artacak gibi."

Hamsici'ye göre artık HES
kurulmak istenen vadilerde
bu projelere tepki gösteren
köylülerin talepleri Gezi'den
sonra daha da meşrulaşmış
durumda.
Hamsici
açıklıyor:

konuyu

şöyle

Gezi Direnişi sürecinde, LGBT bireylerin HES protestosundan bir kare; “HES Ne Ayol?”
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Kim daha vahşi?
Turan Çetin

Peki, bu insanlar; leoparı
öldüren, sırtlanları köpeklere
öldürten aynı insanlar mı?
Aslında evet, profil olarak
baktığımızda gerek yaşam
alanları, meslekleri, gerekse
sosyal çevreleri aynı! Bölgede
ve coğrafyada aynı özellikleri
gösteriyor.
Aralarındaki en önemli fark
kimse bu insanlara ulaşmamış
ya da ulaşamamış. Kırsal
alanda öldürülen canlıların
öldürülme sebepleri neredeyse
aynı. Kırsalda yaşayan vatandaş
canlıyı çok iyi bilmediği için
tehlikeli sanıyor, korkuyor
ve öldürmek istiyor. Türün
neden yaşaması gerektiği
hakkında
bir
düşüncede
veya farkındalığa sahip değil.
Böyle bir canlı gördüğünde ne
yapması gerektiğini bilmiyor.
İlk olarak diğer arkadaşlarına
haber verip tüfeklerle öldürmeye gidiyor.

Bu denli küçük bir coğrafyada
birbirinden farklı doğal alanlar, kendi içerisinde nadir ve
özel türlerin yaşamasına izin
verir. Ormanları seven boz
ayılar, Afrika’da aslanlara kafa
tutan sırtlanlar, dinozorlar
zamanındaki gibi 1 buçuk metre uzunluğunda dev kertenkeleler, doğanın en güçlüsü leoparlar ve narin ceylanlar.
İşte burası Anadolu.
Anadolu coğrafyası bulunduğu
konum itibariyle bizlere ilkokuldan itibaren anlatılan
derslerde olduğu gibi dünyada
çok önemli bir yerde bulunmakta ve canlı çeşitliliğine ev
sahipliği yapmaktadır.
Özellikle son yıllarda dijital
dünyanın hayatımıza girmesi
ve teknoloji ile bu çeşitlilikten
daha çok haberdar olmaya
başladık. Bir o kadar da bu nadir canlıların halen yaşadığını,
öldürülme haberleriyle aynı
anda öğrendik. Hem şaşırdık
hem de kızdık, isyan ettik.
Peki, kim,
öldürüyor?

nasıl,

Hafızalarımızda

yer

neden
eden

ve hala gündemde duran
geçtiğimiz
kasım
ayında
Diyarbakır’da öldürülen leopar konusu. Biraz daha iyi anlamak için daha geçmişe gitmemiz gerek. 1974’te Ankara
Beypazarı Bağözü Köyü’nde
bir avcının vurduğu leopar,
Anadolu’da 2000’li yıllara kadar son leopar bilgisi diye bilinmekteydi.
Daha sonraları 2005, 2007
yıllarında Bitlis ve 2012’de
Eruh’un güneyindeki bölgede,
son olarak da 2013 Kasım
ayında Diyarbakır’da yeniden
leopara
ulaşıldı.
Leopar
özelinde bu beş öldürülme
olayında çok fazla ortak noktalar var. Öncelikle hepsi
kırsal
alanlarda,
köylere
yakın ve köylüler tarafından
öldürülüyor. Öldüren kişiler,
leoparı çok iyi tanımıyor ve
korktukları veya saldırdığı için
öldürdüğünü anlatıyorlar.
Diğer bir
tür de çizgili
sırtlan-lar; özellikle son zamanlarda sosyal medyada
sık sık görüntüleme kayıtları
yer aldı. Köpekler tarafından
parçalanan sırtlan videosu
sosyal medyada gezdi durdu.
Ayrıca Güneydoğu ve Doğu
Anadolu’da birçok sırtlan vu-

rulma olayı ile karşılaşıldı.
Araştırma yapıldığında sebepler, durum ve yer, leoparla aynı
nedenler.
2005 yılından önce ülkemizin
güney bölgesinde bozkır alanlarda yaşayan 1 buçuk metre
uzunluğundaki çöl varanları,
yaşadıkları bir köyde öldürülüyor, sevilmiyordu. Pilot
köyde uzun süren farkındalık
çalışmaları yapıldı. Özellikle çöl varanının; köylülerin
ekinlerini yiyen kemiriciler
ve bölgedeki zehirli yılanlarla
beslendiği anlatıldı. Geçmişte
bu canlıları öldüren köylüler,
bugün artık onları koruyor
hatta yuvaları ve davranışlarını
bizzat kendileri takip ediyorlar.
Aynı bölge civarında çizgili
sırtlanlar için de benzer bir
çalışma yapılarak sırtlanların
leşlerle beslendiği bu sebeple köy civarında hastalık
oluşmamasına
yardımcı
olduğu anlatıldı. Belediyedeki
temizlik işçileri gibi temizlik yaptıkları vurgulandı. Bu
bilgiler yöre halkı tarafından
benimsendiğinde
sırtlanlar
köylüler tarafından korunmaya başladı.

Yaban hayatta bu tür canlılarla
karşılaşıldığında
yapılması
gerekenleri
temel
olarak
sıraladığımızda;

Tarihi
milattan
önceki
yıllara kadar uzanan balina avcılığı, 1986 yılında
çıkarılan Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’nun
(IWC) çıkardığı koruma yasası
ile yasaklanmıştır. Ancak
hâlihazırda balina avcılığı yapan ülkelerden sadece ABD ve
Rusya bu kararı kabul ederken,
Faroe Adaları kültürlerinin bir
parçası olduğu için, Kanada bu
komisyona üye olmadığı için,
Japonya, Norveç, İzlanda, Endonezya ve Grönland hiçbir
neden göstermeksizin yasayı
kabul etmemiştir.
Çevreci örgüt Sea Shepherd
(Deniz Çobanı) Japon gemilerinin balina katliamına de-

•Kesinlikle o canlının arkasından gidilmemesi gerektiği,
fotoğraf çekmeye çalışılmamalı
ve bulunduğu alana gidilmemesi gerektiği.
•En yakın uzmanlara (İl Doğa
Koruma Şube müdürlükleri,
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler) haber verilmesi gerekiyor.
Bizlerin de ülke genelinde
daha çok farkındalık ve bilinçlendirme
çalışmalarına
destek olmamız, her türlü
iletişim yollarını kullanarak
farkındalığın
artmasını
sağlamamız gerekli. Doğa
koruma ve tür korumada
dört önemli ayak olduğu
düşünülmekte, öncelikle o türe
en yakın yerde yaşayan yerel halkın bilgilenmesi ve yerinde koruma yapması. Doğa
korumacı ve uzmanların daha
fazla alanlarda olması ve sahiplenmesi. Alanların koruma
statüsü kazanması ve basının
konuya sahip çıkıp, konuyu sık
sık gündemde tutması.
Anadolu, doğasında hala Afrika gibi doğallığını ve gizemini
korumaya devam ediyor, kuzu
büyüklüğünde oklu kirpiler,
kanatları üç metreyi bulan
kara akbabalar, Avrupa’nın
en zehirlileri arasındaki mısır
kobrası, dağ keçileri, vaşak,
karakulak ve sadece tek noktada yaşayan bitki türleri,
dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde yaşayan Fırat
Kaplumbağası gibi.
Doğanın kayıp çocukları halen
yaşamaya devam ediyor.
Doğanın en güçlü ve vahşileri
bile bizden korkuyor.

Yerel halkın bilgilendirilmesi ve Yerinde Koruma Yapma Eğitimi ile ilgili toplantıdan bir kare.

Japonya’da
balina
katliamı

Peki, kim daha vahşi?

vam ettiğini bu defa çok daha
çarpıcı bir haber ile kamuoyuna duyurdu. Çünkü bu defa
katliam mekânı Japonya'nın
ünlü balina koruma sivil
kuruluşlarından ICR'ye ait
bir gemi… Sea Shepherd’in
yayınladığı görüntülerde, gemide kanlar içinde yatan üç balina olduğu ve görüntülendiğini
fark eden personelin delilleri
yok etmek için gemiyi temizleme çabası açıkça görülüyor.
Birçok çevreci hayvan hakları
savunucusu örgüt tarafından
dava edilen kuruluşun balinalarla ilgili bilimsel araştırma
yapma yetkisi bulunuyor.
Ancak
çevreciler
balina
katliamının üzerini örtmek
için bilimsel araştırma adının
kullanıldığını
düşünüyor.
Onlara göre bilimsel çalışma
yapılmıyor, katledilen balinalar
Japonya'da gıda olarak satılıyor.
Son olarak; gitgide azalan
balinaların neslinin tükenmesi,
denizlerdeki ekolojik sistemin
de hızla bozulacağı anlamına
geliyor.

Yeşil DireniŞ

Kuyruğunu Yitirmiş
Modern Yabani Ve Salyangoz
Firuze Güzelmeriç

Görseller: Thomas Barbey

Bir efsundu ki kendisi kokusuyla eritti.
Ateş gibiyken hüznü
ilk insan gibiydi sevinci
Dudağından böğürtlen suyu akan küçük bir fahişeydi
Ağlamaklı sesiyle gazeller fısıldarken yaşlı bir büyücüydü
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Ve “Dereye bakarak fısıldadı
yaşlı adam.
Adeta tüm salyangozlar usulca
onu dinliyorlardı...
Ve insan son derece sahici. Varlığıyla, özüyle göz göze gelmeye
çekinen, kuyruğunu yitirmiş
bir modern yabani. Yaşantısını,
varlığını sev-mekten, çeşitli
uyarıcılarla uzaklaştırılan hükmünü kabul eden bir sürü üyesi.
Rolünü iyi oynayan, postları göz
boyayan, sadelikten uzaklaşmış
modern görünümlü firavun. Ne
mutsuz, ne ayrı, esenliğe tutkun,
görmezden gelmeye pek meraklı
huzursuz ve ölüme güzellemeler yazan bilinçli bir hayvan.
Öyle bir varlıktır ki dışardan
bakınca doğa mizahı… Gözleri parlar, düşünür, yaratır,
üretir. Geçmişine baktıkça ver
yansın eder, utanır, akıl erdiremez. Toplu halde çürüttüklerinden dolayı derin bir
acı duyar ve firavun gibi artık
arınamayacağını hissederek yok
etmeyi bir onur sayar. Kendini
öldürmek-ten haz alır hale gelir.
Tüm yanılsamalardan mantıkla
bir akla uygunluk yaratarak
yön bulduğunu sanır. Taşların
üze-rinden atlaya atlaya ilerler
durur.
Sakatlanır hastalanır,
kendini kandıra kandıra yoluna
devam eder. Bu sürede kendini
hücrelerine kadar öldürür o bir
ölüm sever mekaniktir artık.
Yine kanmıştır. Kana bulanmış
bir safkan. Kanlı tarihi üzerine
yazdığı, şiddetli hikâyeleriyle bir
kahramanlık rüzgârı estirir ki
efsunlanmış gibi koşarlar kanı
dökenlerin peşinden. Eli kan kokan bir katilin meşru müdafaası
haline gelir savaş, o zengin altın
tozuyla karıştırdığı sosisini yerken şöminesinin başında: “Aa
noluyor? Bir aksaklık var” diyerek şöyle bir kafasını çevirip
bakabilme cesaretinde bulunan

kuşlarını,
balıkları
dahi
şaşkınlaştırmayı başarır.
Sonra insan, adı sürekli değişen
pazarlamalarla,
mutluluk
arayışını satın almak için bir
kaliteli yaşam sanrısına kapılır.
Ah! Bu mutluluk satıcıları,
kentlerin gri havasında öyle
parlak kıyafetler giyerler ki
kapılmamak başarı halini alır.
Robotların ışıltısız dünyasını
aydınlatır gibi gözükürler. Yani
o sıradan insanlar, azılı katiller,
(Bir insan öldürmenin cezası
müebbet hapistir) kitle iletişim
araçlarının başrol oyuncuları,
diktatörler biz sessiz destekçilerinden çekip aldıkları huzuru, paketleyerek mutluluk
halinde tekrar satmaktadırlar.
Öğretileri, doğanın, insanın
bir parçası olduğudur. Bu
kırmızı ışıkta durmak kadar
acık bir durumken, şehrin
karmaşasında bir paradoksa
dönüştürülmüştür. Bir yanılgı.
Sorunsa doğasından kopmuş,
koparılmış insandır.
Temiz
havayı
solumadan
sağlıklı düşünmemiz mümkün değildir. Bu koşullarda,
dönüşüm ve gelişim adı altında,
andaki sorunları öteleyerek,
gelecekte hayıflanacağımız ne
olduğu belirsiz senaryolar yazmakla olduğumuz yerde kalırız.
Dönüşüm ve gelişim adı altında,
kar, rant, para yani ekonomik
hesaplar ekseninde örgütlenmiş
devletler için elbette doğanın
durumu, insanın sağlığı, huzuru, mutluluğu geri plandadır.
Hissettiğimiz tüm korkular,
baskılar, karartılar, kaygılar
depresyonlar nesilden nesile
bir hastalığın yayılmasıdır.
Çevresel faktörler, şartlanmalar,
bunların ötesine çabalayarak
geçebileceğimizi hepimiz biliyoruz. Ne kadar sertleşsek de
mekanik bir çevrede barınsak da

soydaşları betondan hapishanelerde, elek-trikli tımarhanelerde
yıllarca mahkûm edilir…
Diğer soydaşları aman yarabbi
diyerek korkuyla, körebeden
kaçan çocuklar gibi telaşla,
taşların üzerinden atlayarak,
neden acele ettiklerini bilmeden ilerlerken bu durum, insan
etkisiyle doğal yaşam alanları
daralan yüz yıllık kargaları,
sakin kedileri, neşeli köpekleri,
boynuzlu
yılanları,
çılgın
karakulakları, çevik vaşakları,
gergedanları, kar tavşanlarını,
kemiricileri, ördekleri, yer

varlığımızın dışına çıkamayız.
Hastalıktan
arınabildiğimiz
koşulda doyabilir, düşünebilir,
üreyebilir ve harekete geçebiliriz.
Bir sümüklü böcek, kabuğundan
kafasını çıkarıp,
“Aydınlığa
erişmek için gelecekteki yoksunluklar üze-rine betimlemeler
yapmaya, bu korku dolu senaryolarla yaşama planları çizmeye
ge-rek yok. Sakinlikle etrafınıza
bakmanız yeterli“ dedi. Yaşlı
adam gülümsedi. Elindeki çöp
torbasını bağlayıp yoluna devam etti.

Tutku ve ten bildiği iki kelimeydi
Alev makinasından mızraklar fırlatırdı.
Öldürürdü böylece yazı getiren melekler hayalini
Bir hayal öldürecek kadar kalpsizdi
Acımasızlığını erdem ilan edecek kadar onsuzdu sensizdi
Kendisi tam bir bendi
Uykudaki kadar çıplak ve sahiciydi
Bir efsundu ki kendisi hayaliyle diriltti
Yarım kalmışlığıyla var etti
Bir gazel ayında usulca ve usulsüzce geldi
Bin parçalık bir yapboz yapar gibiydi
Parçaladı. Birleştirdi duvara astı baktı
Övündü, sıkıldı bozdu birleştirdi
Ne yapacağına karar veremedi…

Yeşil DireniŞ
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Onlar suyumuza gözkoyanlardır...
Suyu köleleştiren kartele karşı bir direniş manifestosu!

odağına nüfus artışı ve suyun
yönetilmesi meselesini koyarak
bir anlamda su lobilerinin
değirmenine sut taşıyor. Yazar
bu noktadan sonra BM tezlerini çürütecek argümanlar ortaya
koyuyor.

Dilaver Demirağ
Modern insan teknoloji nedeni
ile doğadan koptuğu için onun
bildiği tek doğal su doğallık
iddiası ile marketlerden satın
aldığı ambalajlı su. Çoğumuz
musluğumuzu
açıp
akan
H2O’nun ya da pet şişeye
doldurulmuş H2O’nun- modern su bir su değil de iki hidrojen bir oksijen atomundan
oluşan kimyasal bir maddedir
bu yönü ile modern önceki
dönemin -doğadaki döngünün
parçası olan-suyundan farklı
olarak endüstrileşmiş bir
sıvıdır. Bugün bu sıvı madde üzerinden müthiş olaylar
döndürülmekte. Savaştan kazanca kadar pek çok olayın
bir parçası. En önemlisi ise
bugün suyumuzun tükenmekte olduğu iddiası. Su kıtlığı adı
verilen bu kitap tam da Dilaver Demirağ’ın Su(S)atanlar
kitabının odak noktasında yer
alıyor. Demirağ’ın temel iddiası
su kıtlığı diye bir şeyin olmadığı,
suyun tükenmesi diye bir şeyin
doğaya aykırı olduğunu ve
gerçeği ifade etmediği. Ona
göre su kıtlığı suni olarak
yaratılan ve üzerinden rant elde
etmek isteyen şirketlerin bilinçli
bir panik havası ile yansıtma
çabasında olduğu bir efsane.
Ve diyor yazarımız ahmaklıkla
suçladığı sol ve yeşil odaklar bu tuzağa yakalanmaya
hizmet etmekteler. Ona göre
olan şeyin adı erişilebilir su
düşüşünden
kaynaklanan
su stresi. Bu kıtlıktan farklı
olan bir olgu. Su konusunda
yazılmış en muhteşem eserlerden birine imza atan müteveffa İvan İllich’in şakirdi Jean
Roberte atıfla su her zaman

sınırlıydı günümüzde de sınırlı
ama bu suya erişim konusunda
yaratılan kıtlıktan farklı bir
durumdur diyen yazara göre
sınırlı olmakla kıt olmak farklı
şeylerdir. Su sınırlı olunca onu
har vurup harman savurmak
bir başka deyimle tüketmek yerine kullanırız diyor yazar.
Kıtlık Başka Sınırlılık Başka
Kıtlıkla sınırlılık arasındaki
farkları anlatan yazar suyun
yetersizleşmesi
durumunun
doğal değil ekonomi politik
bir mesele olduğunu söylüyor. Ona göre “kıtlığı” yaratan
küreselleşen mevcut sistem
daha doğrusu bir uygarlık
biçimi.
Yazar
bugünkü
su
sıkıntısını
dünyanın
Batılılaşması /batılılaştırılması
olgusu ile irtibatlandırıyor. Ne
zamanki su musluklarımızdan
akmaya başladı, ne zamanki
temizliği arılık değil de hijyenik ve bir ton endüstriyel
ürünle bütünleşik düşünmeye
başladık, ne zamanki mega
şehirler
inşaa
etmeye,
kalkınmaya, endüstriyel tarım
yapmaya,
endüstrileşmeye
ve bu endüstri başta olmak
üzere devasa kentlere enerji
yetiştirmek için çabalar olduk
işte o zaman geçmişte herkese
rahatça yeten su yetmez oldu
değerlendirmesini
yapıyor.
Bu kapsamda da Su Kıtlığı
kavramını diline dolayan BM’ye
ateş püskürtüyor Demirağ.
BM’nin kıtlık çığırtkanlığı yaparak bir anlamda müşteri
çağırdığını
hatta
müşteri
kızıştırdığını söylüyor. Zaten
ona göre BM raporları bizi
rakamlara boğarak ve sorunun

Bu kadar çok su nereye gitti?
Dilaver Demirağ öncelikle
işe öncelikle yeryüzündeki
su miktarı ve bunun dağılımı
ile başlıyor işe. Yeryüzündeki
kullanılabilir su miktarı ile şu
bilgiyi veriyor yazar.
“Yeryüzündeki su toplamda
1.360.000.000 (yazıyla 1 milyar 360 milyon) kilometre
küptür (km3) başka bir ifade
ile bu 1.350 kentilyon m3’tür
(bunun rakamsal ifadesi 1.00
0.000.000.000.000.000.000’di
r yani bin tane katrilyon, milyon tane trilyon, milyar tane
milyar, milyonu ise ifade etmek
mümkün değil), 1 metreküp
suyun 1.000 ton, bir tonun 1
litre su olduğunu düşünürsek
rakamsal olarak ifade etmekte güçlük çekeceğimiz litre
sudur bu, bu rakam zihnimizde
anlamlandırabileceğimiz, hayal
edebileceğimiz bir sayı değildir.
Bu suyu tüm yeryüzüne yayacak
olsak 2.7 kilometre derinliğinde
bir su tabakası oluşurdu ki bu
okyanusların bu su tabakası
içinde gölet düzeyinde kalacağı
kadar büyük bir miktar.” Ancak bu suyun yüzde 98’i
kullanılamaz diye uyarıyor
bizi yazar. Yani bu suyun insan
kullanıma uygun olanı mevcut
toplam suyun yüzde 2’si. Yazarın
benzetmesi ile bir küvet dolusu
suyun ancak bir bardak kadarı.
İşte tüm karasal yaşam ve tatlı
su yaşamı bu suyu kullanıyor.
Konunun belki de doğal yaşam
bakımdan adaletsiz kısmı
burada başlıyor çünkü insan
denilen canlı türü diğerlerinin
hakkına tecavüz edip bu suyu
diğerlerinden çalıyor.
Suyu Bulandırlanlar
Yeryüzündeki kullanılabilir tatlı
su miktarını ve bunun coğrafi
dağılımına değindikten sonra
yazar önemli bir olguyu ortaya
koyuyor yeryüzüne düşen toplam yağış miktarı sabittir ama
bunun dağılım değişmektedir.
Yani şu sıralar moda olduğu
gibi küresel ısınma sonucu
yaşanacak müthiş kuraklık
hali bile tüm yeryüzünü kapsayacak gibi görünmüyor. Bu
işten yine zararlı çıkacak olan
zaten su azlığı nedeni ile yoğun
stres altındaki sıcak iklim
kuşakları. Şirketsel zalimlik de burada başlıyor çünkü
yazarın değindiği gibi kurak

iklim şartları altındaki Asya ya
da suyu çok sınırlı olan sahra
altı Afrika’sının az sayıdaki suyuna da çift yandan el konulmakta. Bu el konma ya toprak
gaspı denilen yolla oluyor ya
da su dağıtımı, elde edilmesinin özelleştirilmesi ile işte esas
kıtlık bu diyor yazar. Suyu zaten çok tüketen modern batılı
yaşamla kentler dışındaki
Afrikalı ya da Asyalı köylü su
yoksunluğu çekerken o azıcık
suyuna da el konularak tümden
yoksun bırakılmakta.
Vel haslı Su(S)atanlar bizleri
deyim yerinde ise çevrilen
oyunlar konusunda uyanık
olmaya davet eden ve bu noktada bilgilendirmeyi amaçlayan
bir kitap. Susatanlar, kapitaliz-

min, doğayı ve doğanın en
değerli ürünü olan suyu nasıl
sermaye birikimi elde etmek
için kullandığını deşifre ediyor. Bugün uluslararası kartellerin, su baronlarının 'mavi
altın' ya da 21. yüzyılın petrolü
olarak gördükleri su üzerine
yaptıkları 'kirli' yatırıma dikkat çekiyor. Küresel ölçekte su
döngüsünü, iklim değişikliğini
ve sonuçlarını, barajları, HES
projelerini, totalde su meselesini ele alan bu çalışma bir
uyandırma servisi niteliğinde!
Arka kapak yazısındaki ifade ile
suyu tekelleştirme çabasındaki
yeryüzü karteline karşı bir
direniş manifestosu. Öyleyse
buyurun mavi direnişe.

Su, haktır; insanın
ve doğada yaşayan
tüm canlıların hakkıdır.

Susatanlar
Dilaver Demirağ
Hayy Kitap 248 sayfa

Yeşil DireniŞ
Gülçin Dalgıç
Özellikle büyük şehirlerde
yaşayan bizler, sabah evimizden
çıkmadan başlıyoruz tüketmeye. İşimize veya okulumuza
giderken, hele ki bize uzak
mesafelerde ise, özel araç yahut toplu taşıma kullanıyoruz.
Ellerimizde telefonlar, sürekli
ihtiyaç duyduğumuz tabletler
ve bilgisayarlar. Ve belki de gün
içinde bir kez olsun “Bu elektrik
nereden üretiliyor? Bu araç ne
tüketiyor, ne kadar tüketiyor?”
sorularını kendimize sormuyoruz. Çünkü bizler geçmişte
sobanın yanında, gaz lambası
ile dersimize çalışmadık. Otobüsün bile günde birkaç kereden fazla geçmediği yerlerde,
yürüyerek okulumuza gitmedik. Soğukta tek bir odada
yaşamadık. Herşey öyle çabuk
gelişti ki buralarda! Birden
her odası sıcacık kaloriferli
evlerimiz, evden alıp okula
götüren servisli okullarımız,
cep telefonlarımız oluverdi. Büyüklerin dediği gibi;
yokluğu görmeden büyüyüverdik. Bizler tüketime alıştıkça
bize bu imkânları sunmakla sorumlu devlet de hem daha çok
tüketelim diye bizleri bankalar
aracılığı ile destekledi, hem de
elektrik üretimi adına termik
santraller, hidroelektrik santraller inşa etti.
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karşıya kaldığı en büyük küresel problem olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Sıcaklık rekorları, aşırı yağışlar,
sel
felaketleri,
kasırgalar
geçtiğimiz
yıl
içerisinde
dünyanın tanıklık ettiği bazı
olaylar ve ilginç olan, felaketlere
davetiye
çıkaran
yatırımların bile iklim felaketlerinin mağduru olması.
Ancak, bu süreçte karşı karşıya
kaldığımız asıl sorun, artık
iklim için kritik eşiklerin
aşılması ve geri dönüşü olmayan bir sürece hızla yaklaşıyor
olmamız. Geçtiğimiz sene
Grönland buz tabakasının
geçmiş rekorları alt üst edecek bir oranda eridiği görüldü.
Birleşmiş Milletler’in iklim bilimiyle ilgili IPCC (Hükümetler
Arası İklim Değişimi Paneli)
raporunda 2011’e kadarki on
yıl boyunca Grönland’daki
buz erimesinin bir önceki on
yıla kıyasla altı kat daha fazla
olduğu belirtildi.

da kendini özellikle son yıllarda
belirgin bir şekilde göstermektedir.
Bu coğrafya ve onu çevreleyen bölgelerde (genel olarak
Balkanları ve Orta Doğu
Bölgesini içeren Doğu Akdeniz Havzası) gözlenen iklim
değişikliği ve değişkenliğine
ilişkin çalışmalar ile küresel
ve bölgesel iklim modellerinin
benzeştirmeleri ve kestirimleri,
yaşadığımız coğrafyada önemli
iklimsel değişimlerin olduğunu
ve Akdeniz havzasındaki bir-

dyada kuraklık ile ilgili pek
çok haber yayımlanıyor. Kış
aylarında olmamıza rağmen
yağmur ve kar yağışlarının oldukça az görülmesi, barajlardaki
su seviyelerinin düşmesine
ve ekinlerin bozulmasına sebep olmaktadır. Meteoroloji Mühendisleri Odası Su
ve İklim Çalışma Grubu
Başkanı İsmail Küçük’ün
değerlendirmelerine göre 2013
yılı için son üç aylık dönem
dikkate alındığında şiddetli
kuraklık, son altı aylık dönemi

Peki, neler yapılmalı?
İklim değişikliği için hem
mevcut karbon salınımlarını
azaltmak üzere politikalar hem
de belirmeye başlayan etkileri
en aza indirgeyici politikaları
izlemek gerekir. IPCC’nin
raporlarında da belirttiği üzere
karbon salınımlarını durdursak bile iklim değişikliğinin
etkileri yüzyıllar boyu sürmeye devam edecektir. Bu nedenle hem sakınım (mitigation)
hem de uyum (adaptation)

İklim Bilimci Prof. Dr. Murat Türkeş’in 23-26 Eylül 2013
tarihleri arasında Stockholm’de
yapılmış olan İklim Değişikliği
Paneli
(IPCC)
üzerine
yayımladığı değerlendirmede;
1950’li yıllardan beri iklimde gözlenen değişikliklerin
çoğunun on yıllardan bin
yıllık bir zaman dönemine kadar daha önce hiç görülmemiş

Biz tüketiyoruz iklim değişiyor
Peki, tüm bunlarla iklim
değişikliğinin ne alakası var?
Mevcut enerji ihtiyacının halen büyük bir bölümü petrol,
kömür ve doğal gaz gibi fosil
yakıtlardan elde ediliyor. Fosil
yakıtların yakılması sırasında
yoğun miktarlarda karbon
gazı
atmosfere
salınıyor.
CO2 (karbondioksit), CH4
(metan), C4H10 (bütan) gibi
gazlar atmosferdeki sera etkisini arttırarak güneşten gelen ışınların yeryüzünden
yansıdıktan sonra tekrar atmosferin dışına çıkmasını
engelliyor ve ısı artışına sebep
oluyor.

düzeyde olduğu, bu dönemde atmosfer ve okyanusların
ısındığı, kalıcı kar ve buz
miktarlarının azaldığı, ortalama deniz düzeyinin yükseldiği
ve sera gazlarının arttığı belirtiliyor. 1983’ten 2012’ye, Kuzey
Yarım Küre için son bindörtyüz
yılın en sıcak 30 yıllık dönemi
oldu. Değerlendirmenin en
çarpıcı yanı ise, mevcut durumda küresel ölçekte karbon
salınımları durdurulsa bile
iklim değişikliğinin pek çok
etkisinin yüzyıllarca sürecek
olması.

Son yıllarda, dünya’nın bazı
bölgelerinde olağanüstü hava
olaylarından kaynaklanıp pek
çok canlının yaşamını kaybetmesine yol açan felaketleri
hepimiz medyadan takip ediyoruz. Yüzlerce yerleşim yerinin zarar gördüğü, binlerce
canlının öldüğü bu felaketler
aslında iklim değişikliğinin
yeryüzündeki etkilerinin ne
ölçüde büyük olabileceğini
bize ufak ipuçları ile gösteren
olaylar. Bunların hiçbiri birer
rastlantı veya münferit vaka
değil. İklim değişiyor ve bu,
ekmeğimizden
suyumuza
hayatımızın her yönünü, her
ânını derinlemesine etkiliyor.
Bu yüzden iklim değişikliğinin
dünyanın bugüne kadar karşı

Gelişmekte olan bir ülke
olarak Türkiye son yıllarda
hem üretim hem de tüketim
açısından hacmini oldukça
arttırmış ancak ekonomik
büyümenin karşısında çevre
ve iklim politikaları konusunda etkili adımları maalesef
atamamıştır.
Çeşitli bilimsel çalışmalara göre küresel
düzeyde sera gazı salımlarının
2020 yılında 1990 yılına göre
yüzde 25-40 mertebesinde
azaltılması gerektiğini ortaya koyuyor ancak Türkiye’de
1990’dan 2011 yılına kadar karbon emisyonlarında yüzde 124
oranında artış gözlenmiştir.
Dünya’nın pek çok bölgesinde
görülen aşırı hava ve iklim
olayları Anadolu ve Trakya’da

Türkiye ve İklim Değişikliği

çok ülke ile birlikte gelecekte Türkiye’nin de iklim
değişikliğinden
olumsuz
etkileneceğini gösterir. Anadolu ve Trakya’da iklim değişikliği
etkileri olarak özellikle su
kaynaklarının
zayıflaması,
orman yangınları, kuraklık
ve çölleşme ile bunlara bağlı
ekolojik bozulmalar beklenmekte olup ve bu etkiler özellikle
su açısından hassas bölgelerde
(Konya Kapalı Havzası gibi)
daha da fazla kendini gösterecektir. Son günlerde me-

kapsayan dönemde şiddetli
kuraklık, son dokuz aylık
dönemde çok şiddetli kuraklık
olduğu görülmektedir. 2014
yazı için iklim değişikliğinin
de etkisinin olduğu bu meteorolojik kuraklığın tarımsal ve
hidrolojik kuraklığa dönüşmesi
beklenmekte
olup,
iklim
değişikliğinin en somut etkilerini tarım ve su kaynaklarında
görebileceğimiz bu dönem,
iklim değişikliğini ciddiye
almamız gerektiği gerçeğini
yinelemektedir.

politikalarının
geliştirilmesi
iklim değişikliği ile mücadelede
önem taşımaktadır.
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası politikalarında ekonomik kalkınmanın birincil öncelik
taşıdığını söylemek yanlış olmaz.
Bu nedenle, çevre politikalarının
da kapitalist düzenin bir parçası haline getirilerek doğal Varlıkları korumacı ve
geliştirici bir yaklaşımdan ziyade
parçalayıcı ve azaltıcı politikalara
doğru yöneltildiğini görmekteyiz. Enerji, ulaşım, konut ve sanayi
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politikalarına verilen öncelikler
çevre katliamlarını “kamu yararı”
kavramı altında meşrulaştırıyor.
Memleketin dört bir yanına inşa
edilen hidroelektrik santraller,
termik santraller, su havzalarına
zarar veren yatırımlar, orman
alanlarında yapılaşmalar doğal
Varlıkları yok ediyor, iklim
değişikliği ile mücadele etmemizi de zorlaştırıyor. Hem ülke
politikası ölçeğinde hem de birey
ölçeğinde hala yapılacak çok şey
var. Fosil yakıt kullanımlarını
teşvik eden ulaşım politikalarına,
doğal Varlıkları yok edecek
yatırımlara karşı durmak ve bireysel olarak tüketimimizi azaltmak bunlardan birkaçı.
Unutmayalım İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ, KÜRESEL
MESELEMİZ!

Referanslar:
- Simon Butler, “İklim Siyaseti En
Az İklim Kadar Radikal Olmalı”
Network 23. Web. 24.01.2014
- Turkes,M., (2013) IPCC’nin
Gözlenen ve Öngörülen İklim
Değişikliğine İlişkin Yeni Bulgu ve
Sonuçlarının Değerlendirmesi
- Turkes, M.,(2013), Dünyada ve
Türkiye’de gözlenen ve öngörülen
İklim Değişikliği ve değişkenliği:
Güncel bir değerlendirme
- Tema Vakfı
- “İsmail Küçük’ten Kuraklık
Değerlendirmesi:
Sorun
İklim Değişikliği Değil, Su
Kaynaklarının Yok Edilmesi”
Sendika.org.Web. 25.01.2014
- Nilay Vardar “İklim Değişikliği
Kuraklığı Artırdı.” Küresel Eylem
Grubu. Web. 14.01.2014

Doğa: İnsanın değil, Allah’ın mülkü
Ömer Yılmaz
Üzerinde yaşadığımız dünyanın
geleceği, doğanın korunması
ve toplum genelinde çevre bilincinin uyandırılması söz konusu olduğunda, günden güne
kötüye giden durumu akademik
dilin kullanıldığı çalışmalarla ve
istatistiksel verilerle ortaya koymak tek başına bir işe yaramıyor.
Akademik çalışmalar, raporlar
ve istatistikler toplumun elit
kesimine hitap edebilir ancak.
Toplumdaki
yozlaşmanın,
haliyle çevre konusundaki
duyarsızlığın elit tabakadan
başlayarak toplumun diğer
katmanlarına sirayet ettiği ise
bilinen bir gerçek… Politik ve
ekonomik çıkar elde etmek için
doğayı yağmalayan hükümetler,
şirketler ve yerel yönetimler bu kesimin elinde. İnsan
genel olarak anlık çıkarları
doğrultusunda hareket ettiği ve
kendisinden sonrasını pek fazla
düşünmediği için gücü elinde
bulunduran söz konusu kesimin önüne konulan akademikbilimsel çalışmalar, raporlar ve
istatistikler, onu yanlışlarından
döndürmeye yetmiyor.
Buna karşın ekoloji mücadelesinin, somut başarılar elde edebilmesi için zorlayıcı bir güç
olarak halka ihtiyaç var. Sokağın
tepkisi, hükümetleri, sermaye
gruplarını ve yerel yönetimleri
belli başlı noktalarda durdurabilir ve onları geri adım atmak
mecburiyetinde
bırakabilir.
Halkın tepki vermesi ise bilinçli
olmasına bağlı. Bilimsel ve istatiksel veriler sokaktaki adamın
ilgisini çekmediği gibi ona bilinç aşılayan bir kavramsal çerçeveye de sahip değil. Onun
ilgisini çekebilmek ve çevre
konusunda harekete geçmesini sağlayabilmek için toplumu
şekillendiren dini-kültürel dinamiklerden yararlanarak ona
anlayacağı bir dille hitap etmek

gerekiyor.
Bir diğer ifadeyle, büyük
çoğunluğunun kendisini Müslüman olarak tanımladığı bir
ülkede ekoloji mücadelesinin
daha etkili hale gelerek toplumun geneline yayılabilmesi
için halkın dini-kültürel hassasiyetlerinin dikkate alınması
gerek. İslamiyet, halk tabanında
ekoloji mücadelesinin felsefi
arka planını oluşturabilecek
köklü ve güçlü bir literatüre
sahip. İslami literatür, üretimtüketim ahlakı, çevre bilinci ve
doğanın korunması konusunda
oldukça zengin bir malzeme
içeriyor.
İslamiyet’te doğa, insanın ana
kucağıdır; her yönden mükemmel bir biçimde yaratılmıştır ve
dünyaya gelen her insan hayatını
sürdürebilmek için gerekli olan
her şeyi peşinen yanı başında
bulur. Yaratıcının rahmeti bir
bütün olarak doğada -daha geniş
planda kâinatta- tecelli eder ve
bu konuda hiçbir canlıya ayrım
yapılmaz. Yaratıcının ‘Rahman’ sıfatı hiçbir şart, çaba veya
irade gerektirmez; ister inansın
ister inanmasın, ister gayret
göstersin ister göstermesin tüm
canlıları, tüm varlıkları kuşatan
bir rahmeti ifade eder.
Aynı şekilde Yaratıcının azabı
da doğal yollarla vuku bulur. İnsanın doğa veya varlık
kanunlarıyla çatışması, doğanın
düzenliliğini ve amaçlılığını
hiçe sayarak ona karşı gayri
ahlaki hareket etmesi, doğal
süreçlere olumsuz müdahalelerde bulunması ve açgözlülük
yaparak doğayı yağmalama
eğilimi göstermesi, Allah’ın rahmetini istismar etmek anlamına
gelir. Bu durumda Yaratıcının
kâinatın her bir zerresine nüfuz etmiş bulunan yasaları
gereği doğa harekete geçer ve
insanın başına felaketler getirir. İnsan doğayı yağmaladığı
ve onun dengesini bozduğu
ölçüde doğada yeni yok oluşlar
ve kitlesel ölümler söz konusu
olmaya başlar.

İslamiyet’in temel ilkesi Tevhid/
Birlik’tir. Doğa, mutlak manada Allah’ın mülküdür. İnsanı
varlık alanına çıkaran irade,
ona misafir olduğu bu dünyada ahlaki sınırlar çizmiş, onu
parçası olduğu doğaya karşı
göstereceği her türlü tutum
ve davranışından sorumlu
tutmuştur. Doğa, insanın iyi,
güzel ve doğru olanı yaparak,
yaratılışının anlam ve amacını
yerine getirebilmesi için ona
sunulmuş bir nimettir sadece.
Bu nedenle insanın doğa üzerinde Yaratıcının mülkiyetini
ihlal edecek şekilde hareket etmesi veya tasarrufta bulunması
söz konusu olamaz.
Çevreyi
kirleten,
doğal
kaynakları israf eden, türlerin soyunu kurutan ve her
biri doğanın bir parçası olan
mahlûkatı zehirleyen insan,
Allah’ın nazarında değerini kaybeder. Çünkü onun nazarında
insanların en değerlisi takvada
en ileri olandır (Kur’an/Hucurat: 13) ve bu kavram (takva),
insanın Yaratıcıya, hemcinslerine ve diğer canlı türlerine,
daha geniş planda bir bütün
olarak doğaya karşı sorumluluk
bilinci içerisinde hareket etmesi
gerektiğini ifade eder.
Bu noktada Yaratıcının ‘Rahim’ sıfatına da değinmekte yarar var. ‘Rahman’ sıfatı, O’nun
hiçbir şarta, çabaya veya iradeye
bağlı olmayan, istisnasız tüm
canlıları ve varlıkları kapsayan
rahmetini ifade ederken (özde
rahmet), ‘Rahim’ sıfatı, belli bir
gayret sarf etmeyi gerektiren
rahmeti ifade eder (faaliyette
rahmet). Bu anlamda doğa,
ona karşı ahlaki davranan, koruyucu, ıslah edici, hayırhah
davranışlar ortaya koyan insana
kat kat fazlasıyla mukabelede
bulunur.
Allah’ın ‘Rahman’ ve ‘Rahim’
isim-sıfatları aynı zamanda
bize insana, doğaya, doğada
yaşayan canlılara ve daha geniş
planda kâinata hangi gözle
bakmamız ve nasıl hareket et-

memiz gerektiğine dair belli
bir perspektif verir. Rahmet,
Yaratıcının hâkim sıfatıdır,
varlık ve yaratılışta temel ilke
rahmettir. En güzel şekilde
yaratılmış bir varlık olarak insan, tıpkı yaratıcısı gibi rahmet
ve merhameti kendisine ilke
edinmek durumundadır. İslam
Peygamberi bir hadiste şöyle
söyler: “Yeryüzündekilere karşı
merhametli olun ki semada bulunanlar da size merhamet etsinler…” (Tirmizî, Birr, 16).
Politik ve ekonomik çıkar elde

etmek adına doğayı sömürenlerin, her biri belli bir amacı yerine getiren ve dengeyi sağlayan
unsurları, toprağı, suyu, havayı,
bitki örtüsünü ifsat edenlerin, canlı türlerine acımasız
davrananların payına düşen azaptan başka bir şey olmayacaktır.
Yaratıcının eseri olarak dünya,
içindeki tüm canlılarla birlikte
şüphesiz ki şahane, onu fesada
boğan insan ise şüphesiz bir o
kadar zavallı. Çünkü bu âlemde
bindiği dalı kesen bir başka canlı
türü daha yok!

Manisa’da Çernobil

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde faaliyet gösteren uranyum
tesisindeki radyasyon değerinin, izin verilen yıllık değerin
140 katı olduğu ortaya çıktı. Bu değer nükleer kirliliği
ile bilinen İzmir Gaziemir’de eski kurşun fabrikasının
atıklarının bulunduğu bölgedeki değerlerin bile yaklaşık
20 kat üzerinde. Bölgedeki kuyu ve kaynak sularının pek
çok farklı rapor ve test ile yüksek düzeyde uranyum içerdiği
tespit edildi.
İlçede yapılan ölçümlerde 16 mikrosivert ölçülen değerin
korkunçluğu, Karadeniz’deki kanser oranının yüksekliği ve
Çernobil'in Karadeniz kıyılarına yıllık etkisinin 0.50 mikrosivert, Fukişima’da 40 düzeyinde olduğu hatırlandığında
daha da ortaya çıkıyor.
Ayrıca ilçedeki yüksek radyasyon değerlerinin 2008
yılından beri yetkililer tarafından bilindiği ancak herhangi bir tedbir alınmadığı ortaya çıktı. 2007-2008 yılları
arasında Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden Prof.
Dr. Ahmet Saşmaz’ın hazırladığı rapor ile takip eden
yıllarda bilimsel dergilerde bölge hakkında çıkan makaleler
sürecin geçmişini ortaya koyuyor.
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Sanat ve doğa ilişkisi:
Başak Şahindoğan

Doğa ve insan arasındaki
serüven çağlar boyu bir
direnişin hikâyesi olmuştur.
Doğa çağlar boyu tüm
nimetleri
ile
insanlara
yaşamını
sürdürebilmesi
için gerekli her şeyi sunma
cömertliğini
gösterirken,
buna karşın insan doğaya
teşekkürünü onu pek de
memnun etmeyecek bir
şekilde sunmuştur.
Kimi zaman insan doğanın
çetin koşulları içinde var
olmaya direnirken, çoğu
zaman da doğa insanın
varlığını sürdürmek için
yaptığı müdahalelere direnmek zorunda kalmıştır.
Ancak insanın direnişi son
yıllarda var olmak çabasının
ötesine geçerek ‘daha çok
ve kolay tüketmek’ için bir
tür sömürme mücadelesine
dönüşmüştür.
Özellikle
sanayi
devriminden sonra insanların
yaşamını sürdürme algısı
büyük ölçüde değişmiştir.
Fabrikalar patron ve işçi
sınıflarını, gelişen teknoloji de; kentlere göçü, bu
göç de kaçınılmaz olarak
betonlaşmayı, yeni yolları,
sayıları her geçen gün artan
otomobilleri ve yeni enerji
kaynaklarına olan ihtiyacı

beraberinde
getirmiştir.
Yüzyıllardır
kendini
yenileyen ve geliştiren doğa,
son çağlarda insanların
kurguladığı bu yeni yaşam
döngüsüne
yer
açma
çabasıyla tahrip edilmeye başlamıştır. İnsanların
doğayı sömürmeye hakları
olduğu düşüncesi ve zararlı
müdahaleleri ile doğa büyük
ölçüde kendini yenileyemez
hale gelmiştir.

Son yüzyıla gelindiğinde
artan savaşların, darbelerin, sömürülerin, ırkçılığın
ve katliamların toplumlar üzerinde oluşturduğu
baskı,
aynı
zamanda
yüzyılın ikinci yarısında
kitlesel başkaldırıları da
beraberinde
getirmiştir.
Sömürge ülkeler ardı ardına
bağımsızlıklarını ilan etmiş,
insanlar din, dil ve ırk ayrımı
olmadan eşit ve özgür bir
yaşam sürdürme taleplerini sokaklarda eylemlerle
haykırmaya başlamış, halklar kapitalizme ve burjuva
sınıfına seslerini kitleler
halinde
yükseltmişlerdir.
Bu süreçte doğa algısı da
yeniden
şekillenmiştir.
Bu kitlelerin bir parçası
olan sanatçılar tüm bu
gelişmelere kayıtsız kalmayarak 1960’lı yıllardan itibaren önce Amerika’da ve
devamında tüm Avrupa’da
yeni bir türde sanatsal
faaliyetlerde
bulunmaya

Eserlerini doğanın kendi akışından yararlanarak oluşturan Andy Goldsworthy’in 1998 yılında Bamboo Japonya’da yaptığı çalışma. Goldsworthy heykellerini sanatın doğanın içine geçmesi olgusuna
dayanarak tamamen doğada bulduğu malzemelerle yapar ve asla yaşayan hiçbir canlıya zarar vermez.
Eserleri doğanın içinde insana dingin bir huzur verir. Goldsworthy, sanatını; “Bence bakma, dokunma,
malzeme, yer ve form, bunların tümü sonuçlanan işten ayrılmaz. Birinin nerede durup, diğerinin
başlamışlardır.
Land-art (Arazi sanatı)
adı verilen bu yeni sanat
akımında, sanatçılar eserlerinde doğaya ait materyalleri kullanırlar. Bu suretle

Land-art akımının en bilinen sanatçılarından olan Robert Smithson, Utah’daki Büyük Tuz Gölü
kıyısında, terk edilmiş bir endüstriyel atık alanına 1970 yılında inşa ettiği Spiral Jetty (Spiral Mendirek) için kilometrelerce öteden tonlarca taş getirmişti. Spiral Jetty’yi bitirdikten sonra belli aralıklarla
yukarıdan görüntülerini fotoğraflayıp video kayıtları da yapan Smithson, dalgakıranın mevsim
değişimlerine karşı son derece duyarlı olduğunu, su yosunlarının miktarı ve göldeki tuz tabakalarına
maruz kalan kayalıklar nedeniyle suyun renginin değiştiğini fark etmişti. Özellikle spiralin iç kısmında
kalan suların kırmızı bir yosunla kaplanması ona kanayan dev bir canlı görüntüsü kazandırmıştı,
başka bir deyişle Spiral Jetty, doğayla iletişime geçmiş ve canlanmıştı.

doğadan aldıklarını doğaya
katarak ona verdikleri zarardan ötürü bir nevi doğanın
gönlünü almaya çalışırlar.
Bu sanat akımında üretim
yapan
sanatçılara
göre

sanat,
doğadan
kopuk,
steril ve sonlu alanlarda
yaratılmamalı,
aksine
doğaya armağan edilmelidir. Land-art sanatında
esas olan; eseri, doğumla

New Mexico Çölü'nde 1977 yılında yaptığı 'Şimşek Tarlası' adlı
eseri, Walter de Maria’nın başyapıtı olarak görülmektedir. Sanatçı
çölün ortasına belli bir düzenle yerleştirdiği dört yüz paslanmaz
çelik direkle gök hareketlerini kontrol etmeyi hedeflemiş ve bunu
başarmıştır. Dünyanın birçok yerinden bu şimşek denetçisini izlemek için gelenler, ışık yansımalarının bu derece çarpıcı bir biçimde
bir araya gelmesini şaşkınlıkla ve hayranlıkla izlemektedirler.
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Arazi Sanatı

nerede başladığını söylemek zordur. Yer, havanın ve mevsimlerin belirlediği yönde ilerleyerek bulunur.
Ben, her günün bana sunduğu fırsatları yakalarım. Eğer kar yağıyorsa, karla çalışırım, bu yaprak
dökümünde yaprakla olacaktır. Rüzgârda salınan bir ağaçta, ince ve kalın dallar kaynak olur. Bir yerde
durur veya malzemeleri toplarım; çünkü keşfedilmesi gereken bazı şeylerin varlığını hissederim. İşi
orada öğrenmeye başlarım” sözleriyle açıklamaktadır.
ölüm arasında varlığımızı
sürdürdüğümüz
doğaya
beğendirmektir.
Land-art akımında sonsuz
sergi alanı olan doğa, eseri
kendi istediği şekle sokar,

değiştirir, dönüştürür ya
da kendine katar. Eser
bittiği
andan
itibaren
doğanındır. Doğa durağan
olmadığından
eser
her
mevsim ve anda farklılaşır.

Aynı yerde aynı şekilde duran eser o anki koşullara
göre
sürekli
değişim
geçirmek
durumundadır.
Bu akımda sanatçı doğanın
sonuçla değil süreçle ilgili

Andrew Rogers’ın dünyanın 13 farklı ülkesinde gerçekleştirmiş olduğu “Hayatın Ritimleri”
adlı land-art projesinin Türkiye ayağı olan Kapadokya’daki “Zaman ve Mekân” isimli projenin yapımına, 2007 yılında başlanmış ve proje 2010 yılında sonlandırılmıştır. Kapadokya
halkından 230 kişinin de emeğiyle 11 bin ton taş kullanılarak tek tek elle yapılmış olan sekiz
eserin birbirlerine uzaklıkları yaklaşık olarak iki kilometre kadardır. At, Kibele, Düven
Taşı, Melek Yüzlü Kuş, Hayat Ağacı, Çift Gövdeli Tek Başlı Aslan, Taş Devri ve İlk Tapınak
isimli eserlerin hepsini birden uzaydan bakılınca bir arada görmek mümkündür.

olduğunu düşünerek zaman
kaygısı duymadan yaratır.
Sonunda ise eser gider, sanat kalır.
Land Art bir yönden doğa ile
bütünleşmeyi amaçlarken,
diğer bir yandan da sosyal
adalet, doğrudan demokrasi
ve şiddet karşıtlığı gibi bazı
olguları da sahiplenir.
Bu akımın bazı temsilcileri
galerilere, salonlara, duvarlara kısacası “kapatılmış
alanlara” sığma çabasına da
bir tepkidir. Bu yönü ile de
müzeleri hapishanelere ve
bakım evlerine benzetirken, aynı zamanda küratörlerin kendi sınırlarını bir
sanat eserine dayatmasına
da karşı çıkarlar. Bu nedenlerle sanatçılar, özellikle
karşılarında durdukları kapitalizme olan tepkilerini
göstermek amacıyla sanatı;
galerilerden, müzayedelerden, kısacası sanatın ticari
gelir unsuru olduğu tüm kurumlardan çıkararak doğaya
taşımışlardır. Bu sayede
sanat, yalnızca galerilerde
belli kişiler tarafından belli zaman aralıkları içerisinde sunulan bir iş olmaktan çıkıp, dünyanın
herhangi bir yerini sergi
alanına, doğanın sanatçılara
sunduğu her türlü malzemeyi de boya ya da fırçaya
dönüştürebilmektedir.
Bu akımın sanatçıları akımın
ortaya çıkış amacına paralel
olarak hiçbir maddi kaygı güt-

mezler. Pek çoğu yapıtlarını
icra ederken kendilerine sponsor olmak isteyen şirketleri
geri çevirirler. Sanatçılar
yapıtlarında şekil, alan, materyal ve felsefe ayrımına
gitmiş olsalar da hepsinin
ortak amacı sanatı kapitalizmden, kapalılaştırmaktan
ve tüm değer yargılarından
uzakta protest olarak icra
edebilmektir.
Doğanın iade-i itibarı
Sanat hiç şüphesiz yaşamımızın bir parçasıdır.
Her Land Art eseri de tıpkı
hayatlarımız gibi hem bir
direniş, hem de bir teslim
oluş hikâyesidir. Sanatçı
ve eser doğadan gelen her
etkiye büyük bir dinginlik
ile teslim olurken, insan ve
toplum kalıplarından gelen
her türlü sınır ve baskıya
beraberce direnmektedir.
Unutmayalım ki çocukluğumuzun kumdan kaleleri,
kardan adamları ve taşlar
dizerek inşa ettiğimiz evcilik evlerimizle hepimiz
çok eskilerde birer arazi
sanatçısı idik. İnsanların
ve doğanın sömürülmesine
karşı olan bu sanat akımı
da çocukluğumuzun bu
oyunlarının sürdürülerek
doğanın ve insanın iade-i
itibarının özgür ve özgünce
geri verilmesidir.
Arazi sanatı aslında hepimizin hayatının hikâyesidir.

Sanat kariyerlerindeki asıl özdeşleştikleri çalışmaları paketleme olan Christo
ve Jeanne Claude çiftinin, Paris’teki Seine Nehri üzerinde bulunan tarihi köprü
Pont-Neuf ’e 1985 yılında yaptıkları paketleme için izin alma süreçleri tam dokuz
yıl sürmüştü. Alışılagelmiş bir stil kullanılarak yapının tamamıyla gizlenmesi
yoluyla yapılan paketleme sanatı için Christo, “Yaptıkları sanatın kimsenin satın
almayacağını, bunun kimse tarafından ısmarlanmayacağını ve sadece kendileri
istedikleri için gerçekleştirdiklerini” ifadelerini kullanmıştı.

Polonezköy
Tabiat Parkı
imara açılıyor
1994 yılından bu yana tabiat parkı olan ve
koruma altına alınan 172 yıllık yerleşim yeri
Polonezköy imara açılıyor.

Balinaların beslenme
yollarında iklim
değişimine bağlı
sapma sinyalleri
Çeviren: Alişan Şahin
1980 yılından bu yana
araştırmacılar, nesli tükenmekte olan Kuzey Atlantik
balinalarının her yaz ve sonbahar aylarında zooplanktonlarla beslenmek için Nova
Scotia ve New Brunswick
arasında toplanmalarını gözlemlemekteler. Bu zamana
kadar ziyafetten payını almak
için bölgeyi her yıl 100 buzul
balinası ziyaret etmekteydi ki
bu sayı popülasyonun önemli
bir oranına karşılık gelmektedir. Ancak bu yıl, New England
Aquarium’un 34 yıllık izleme
programı sadece bir düzine
buzul balinası görüntüledi.

1994’te “Tabiat Parkı” statüsüyle
korumaya alınan Polonezköy,
yeni imar planı değişikliği ile
yapılaşmaya açılıyor. Tabiat
Parkı sınırı içinde kalan köy
alanına, “seyrek yoğunluklu
konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı”
fonksiyonları getiren imar
planı kararı, 22 Kasım 2013
tarihinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından onaylanarak 26 Aralık 2013’te askıya
çıkarıldı. Kanun gereğince
askıya çıkarılan planlara bir ay
boyunca itiraz edilebilecek.
Tabiat Parkı’nı imara açan
1/1000 ölçekli ‘koruma amaçlı’
uygulama planına göre konut için emsal 0.15, yükseklik 6.50 metre yani 2 kat
olarak hazırlanırken, turizm
ve konaklama tesisi yapılması
halinde yükseklik aynı kalmak şartı ile emsal 0.20’ye
çıkabilecek. Turizm tesislerinin
bodrum katında; spa, restoran,
yüzme havuzu, toplantı salonu,
spor salonu, mutfak, sığınak,

depo, otopark, servis bölümleri gibi ünitelerde bulunabilecek. Ticaret alanı vasfındaki
yerlerde ise perakende satış
mekânları, ofis, kafeterya ve
banka gibi finansal kurumlar
yapılabilecek.
Çevrecilerin ve Polonezköylülerin büyük tepkisini toplayan imar
kararı, geçtiğimiz günlerde CHP
İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt tarafından hazırlanan
önerge ile meclis gündemine de
taşındı. Öğüt, önergede askıya
çıkan planlara sadece meslek
odalarının değil, vatandaşların
da büyük tepkisi olduğunu ve
hatta planların iptali için imza
kampanyasının dahi başlatıldığını
anımsattı. Öğüt, “Bu tepkileri göz
önünde bulundurarak, planların
yeniden gözden geçirilmesi
düşünülmekte midir?" diye sordu.
Şehir Plancıları ve Çevre
Mühendisleri Odası’yla Polonezköy Muhtarlığı da kamuoyuna yaptıkları açıklamayla
süre dolmadan plana itiraz
edeceklerini bildirdiler.

Bu rekor seviyedeki düşük
rakam, diğer en düşük
katılımların olduğu 2010 ve
2012 yıllarını takip ediyor ancak geçtiğimiz yıllarda soyu
tükenme tehlikesinde olan bu
deniz memelerinin sayısının
toplamda 500’e kadar arttığı
da bilinmekte. Bu nedenle
Fundy Körfezi’ndeki bu düşük
katılımın bir bütün olarak
türdeki düşüşün habercisi
olduğu düşünülmüyor. Buzul Balinaları başka bir yere
gitmiş olmalı. Ama nereye? Ve
daha da önemlisi neden?
Aquarium’da
izleme
programını yürüten kıdemli
bilim insanı Moira Brown,

“Balinalarımız otuz beş yıldan
fazla bir süredir onları beklemeyi öğrendiğimiz yerde,
normal yaşam alanlarında
değiller,” diyor. “Günlerce
oraya gidip hiçbir buzul
balinasını görememek kesinlikle şok edici...”
Kuzey Atlantik balinalarının
davranışlarındaki
bu
değişiklik, Kuzeybatı Atlas Okyanusu boyunca devam eden iklimle ilişkili
ekosistem
değişikliğinden
kaynaklı meydana gelmiş olabilir. Brown ve diğer buzul
balinası araştırmacıları, türün
beslenme ve göç yollarındaki
bu değişikliğini küresel ısınma
da dâhil herhangi bir faktöre
dayandırmaya hazır değilken,
onlar için açık olan şey, bu
durumun buzul balinalarının
gıda tedarik etmede izledikleri
yollarda bir değişikliğin işareti
olduğudur.
Calanus finmarchicus denilen zooplankton türleri, balinaların beslenmesinde dayanak noktasıdır.
Araştırmacılar bu yaz Fundy
Körfezi’ndeki
zooplankton sayısının alışılagelmişin
altında olduğunu bildirmişler,
öte yandan Cape Code
Körfezi’ndeki bilim adamları
da bu yıl buradaki buzul
balinalarının normalin üstü
bir sayıda artış gösterdiğini ve
ayrıca zooplankton popülasyo-

nunda da ciddi bir yoğunlaşma
olduğunu
belgelemişlerdir.
Öyle ki gözle görülemeyen bu
zooplanktonlar, suyun rengini dikkat çekecek derecede
renklendirmişlerdir.
Diğer ekosistem değişikleri,
ABD ve Kanada’nın doğu
kıyılarından
Kuzeybatı
Atlantik’e kadardır. Maine Körfezi gibi yerlerde deniz yüzeyi
sıcaklıklarında
yükselişler
görülmekte ve yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre
morina ve berlam balıkları da
dâhil olmak üzere denizdeki
çeşitli türler menzillerini kuzeye doğru değiştirmektedirler.
Yağış miktarındaki artışlar,
Kanada ve Grönland’daki buz
tabakasının hızla yok oluşu
ve Kuzey Buz Denizi’ndeki
buzulların
hızlı
eriyişi,
çok daha fazla tatlı suyun
Kuzeybatı Atlantik’e dökülmesine ve okyanus sularındaki
katmanlaşmanın
artmasına
neden olmaktadır. Yapılan
çalışma ve izlenimler, bu
durumun besin zincirinin
altında bulunan zooplankton ve phytoplanktonların
dağılımında ve bolluğunda
da değişimlere yol açacağını
göstermektedir.
“Climate change signals a
whale of a shift in feeding patterns”. Environmental News
Network. Web. 27.01.2014

