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Dereleri de 
kuruttunuz, 
İstanbul’u da

Zeynep, 10 aylık 
bebeğiyle HES
Fuarı’nda

Ergene Nehri’nde
Yol Ayrımı

Kadim Faselis’de
Kültürün
Kapitalizm’le
İmtihanı
Kadim toprakları içeri-
sinde bulunan diğer 
kadim kültürler, kentler, 
diller gibi insan evladının 
acımasızlığı karşısında bir 
kez daha yenilmek üzere. 
Sayfa 5

Kuşdili Çayırı’nda 
AVM’ye hayır

Diren Hewsel!

Bir aktivist için yegâne 
dayanak ‘umut’tur. Gezi 
protestoları ile bu umut çok 
daha büyüdü, çok daha 
heyecanlandım. ‘Birkaç 
ağaç’ milyonları birleştirip 
sokağa döküyorsa daha bizi 
birleştirecek binlerce nehir, 
vadi, dağ var.  Sayfa 13

Ergene için çözüm, AKP’nin 
politikalarında değil; ısrar-
la tarlalarda, fabrikalarda 
ve sokaklarda.  Çözüm : Ya 
ekososyalizm, ya barbarlık!’ 
sloganında.
Sayfa 12

Tüm Kadıköylülerin nefes 
alabilmek için uğradığı 
sayılı arazilerden biri olan 
Tuğlacıbaşı arazisindeki 
Kuyubaşı Fidanlığı imara 
açıldı. Sayfa 7

Kuşdili Çayırı’nın AVM gibi 
yapılaşmalara açılmasını 
önlemek için kurulan Kuşdili 
Platformu mücadelesini 
sürdürüyor.  Sayfa 20

Gezi Parkı’ndan Hewsel Bahçeleri’ne bu daha 
başlangıç mücadeleye devam... 8000 yıllık 
Hewsel Bahçelerimizi talana ve yağmaya kur-
ban etmeyeceğiz. Ne TOKİ ne HES istiyoruz. 
Gezi’yi koruduğumuz gibi Amed’in ağaçlarını 
da koruyacağız.  Sayfa 3

Bu hikâye biz Amasralıların 
hikâyesi.  Bu hikâye 15 
seneden beri yaşam alanla-
rını savunanların “montajı” 
değil kendisidir. 
Ve bu hikâyedeki hiçbir kişi, 
kurum ve kuruluş hayal 
ürünü değildir. Bu bir kome-
didir.  Sayfa 4

Amasra’da bir 
Termik Santral 
Komedisi:

Göztepe Gezi 
Dayanışması ve 
Özgürlük Parkı Halk 
Forumu Feneryolu’nda 
direniyor

Bu direniş, sadece ağaç kesimine ya da ODTÜ arazisine 
belediye ekiplerince hukuksuzca girilmesine karşı yapılmış 
bir direniş değildi. ODTÜ, yıllarca önce başkalarının bu 
ağaçlar tutmaz dediği arazide, her yıl düzenli olarak yaptığı 
ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanını büyütmüş ve hala da 
büyütmeye devam etmektedir. Sayfa 6

Dünyanın büyük metropolleri üzerinde oluşan 
ısı adalarını engellemek için ülkeler, ormanların 
korunmasına yönelik yasalar çıkartırken Türkiye’nin 
en büyük metropolü olan İstanbul’da, 3. köprü, 3. 
havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer projelerle başta 
Kuzey Ormanları olmak üzere birçok ormanlık 
alanın yok edilmesi, deniz kimyasının bozulması, su 
kaynaklarının büyük bir bölümünün kaybedilmesi ve 
İstanbul’un ekolojik DNA’sının olduğu gibi değiştirilmesi 
göze alınıyor. Peki neden? 150 milyon yolcu kapasitesiyle 
üçüncü havalimanımız dünya liderliği koltuğuna otursun 
diye! Ayrıca mesele sadece İstanbul da değil, tüm Türkiye 
yıllardır ciddi bir talanla ve ormansızlaştırmayla karşı 
karşıya.    Sayfa 10   

ODTÜ’de ki ağaç kıyımı ile başlayan  
ekosistemin yokolması ve Yüzüncü Yıl 
Mahallesi’nde mülksüzleştirme sorunu
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Yeşil DireniŞ
“Tüketme, özgürleş”

Fuar alanından seslendik:
Şirketlerin yalanına, doğanın talanına hayır!
Sevda Yılmaz

      Geçtiğimiz ay İstanbul akıllara zarar bir fuara ev sahipliği yaptı. Tam bir yüzsüz-
lük örneği olan bu fuarı doğasever ve aktivistler olarak birçok platformda protesto 
ettik.

Yıllardır derelerinin başında, 
ağaçlarının önünde gece 
gündüz nöbet tutan mücadele-
ci köylülerle birlikte farklı 
platformlarda, kentlerde, ka-
muoyunda farkındalık yarat-
maya çalışan ve Türkiye’nin su 
mücadelesine dair bir fikri olan 
hiç kimsenin 13-15 Şubat’ta 
doğa ve yaşam katillerinin 
düzenlediği Barajlar ve HES 
Fuarı ve 2. Barajlar Kongresi’ne 
sessiz kalması beklenemezdi. 
Bu nedenle de vadilerimizdeki 
katliamı meşrulaştıracak bu 
fuarın katılımcılarına, düzen-
leyicilerine, destekçilerine 
sözümüzü söylemek üzere 
fuar alanına gittik. Çünkü ka-
tılımcılar vadilerimize dozerle-
ri sokan, derelerimizi borulara 
hapseden ve önüne beton setler 
çeken şirketlerdi.

Fuar alanında, haksızlığın 
yarattığı korkuyu birçok 
örnek ile gördük. Son güne 
kadar katılımcı şirketlerin 
açıklanmaması, fuar alanında 
güvenlik önlemlerinin had 
safhada olması ve en önem-
lisi demokratik haklarını kul-
lanarak basın açıklaması yapan 
eylemcilere beklenildiği gibi 
polisin biber gazıyla müda-
hale etmesi bu örneklerden 
bazılarıydı. Akabinde ise Çevre 
ve Şehircilik Bakanı, yaptığı 
açıklamayla ya bizleri aptal ye-
rine koyduğunu ya da meseleyi  
hiç anlamadığını göstererek, 
“Yabancı firmaların gazına 
gelmeyin” telkininde bulundu.
 
Hâlbuki bizler onların, 
karşılarında örgütlü, geri adım 
atmayan ve kararlı bir akıl 
olduğunda kapıldıkları bu 
telaşı tanıyor ve anlayabiliyo-
ruz. 

Bu fuar lanse edildiği gibi bir 
teknoloji fuarı değil; 2 bine 
yakın HES projesiyle doğal 
ve kültürel yaşamı bir bütün 
olarak yok etmek isteyenle-
rin, yaşam alanlarımızı yasa-
hukuk tanımadan katleden-
lerin, dereleri doğal yatağından 
koparıp 49 yıllığına şirketlere 
kiralayanların, binlerce ağacı 
kesenlerin, HES'lerin yüksek 
gerilim hatlarını yerleşim yer-
lerinin üstünden geçirerek 
insanları lösemiye mahkum 
edenlerin, son iki yılda HES 
ve barajlarda 100'ün üzerin-

de işçiyi yaralayan, 60 işçiyi 
öldürenlerin, Gaziosmanpaşa 
Mezarlığı’nı çıkardıkları “Afet 
Yasası” kapsamında riskli bölge 
ilan edip, buralara rezidans 
dikmek isteyen bu şirketlerin 
fuarıydı.

Bu fuara katılanlar ise sözde 
kentsel dönüşüm maskesi 
altında mahalleleri rant pro-
jelerine kurban edenlerdi. 
Haydarpaşa’ya göz koyup 
3. Rant Köprüsü projesi ile 
Kuzey Ormanlar’ını katleden 
şirketler ve ortaklarıydı. 3. 
Havalimanı projesi ile köylüle-
rin topraklarını ellerinden zor-
la almaya çalışanlardı.
 
Şirketlerin yalanına, doğanın 
talanına baraj ve HES fuarına 
hayır

Eylemimiz, hayalleri zorlayan 
bir yüzsüzlük örneği olan fuar 
ve katılımcılarına sözlerimizi 
söylemek üzere saat 11.00 
sıralarında Dünya Ticaret 
Merkezi Metro İstasyonu 
önünde toplanarak Yeşilköy 
İstanbul Fuar Merkezi’ne 
yürüyüşe geçmemizle başladı. 
“Şirketlerin yalanına, doğanın 
talanına, baraj ve HES fuarına 
hayır” yazılı pankartımızı açıp, 
“Baraj yapma boşuna yıkacağız 
başına”, “Dereler özgürdür 
özgür akacak” sloganları ata-
rak fuar merkezinin önünde 
yürüyüşümüzü tamamladık.

Fuar alanında yaptığımız 
basın açıklamasında durumu; 
“Vadilerimize, kentlerimize, 
ormanlarımıza giren ve on-
lara yapım malzemesi sağlayan 
tedarikçi, HES'çi ve barajcı 
şirketler, İstanbul'da "Barajlar 
ve HES Yapım Teknolojileri 
Fuarı'nda DSİ'nin desteği ile 
bir araya gelip yaşamımızı 
nasıl katlettiklerini sergiliyor-
lar. Doğa ve yaşam katilleri-
nin, İstanbul'da bu katliamı 
meşrulaştıracak bir fuar aç-
malarına izin vermeyeceğiz. 
2 bine yakın HES projesi ile 
doğal ve kültürel yaşam bir 

bütün olarak yok edilmeye 
çalışılıyor. HES'lerle yüksek 
gerilim hatlarını yerleşim yer-
lerinin üstünden geçirerek 
insanları lösemiye mahkum 
edenler, son iki yılda HES ve 
barajlarda 100'ün üzerinde 
işçiyi yaralayanlar, 60 işçiyi 
öldürenler, 'Barajlar ve HES 
Yapım Teknolojileri Fuarı'nı 
düzenleyenlerdir" sözleriyle 
anlattık.

Basın açıklamamızın hemen 
ardından polis bizlere biber 
gazı ile müdahalede bulundu. 
Ortalık bir anda savaş alanına 

döndü. Arkadaşlarımızdan 
bazıları tartaklanarak, zor 
kullanılarak gözaltına alınmak 
istendi. Arkadaşlarımızın 
serbest bırakılması için 
fuar önünde beklememizi 
sürdürmemiz üzerine gözaltılar 
serbest bırakıldı. 

Olayların ardından Artvin 
Çevre Platformu, Loç Vadisi 
Koruma Platformu, Kuzey 
Ormanları Savunması, İstanbul 
Kent ve Barınma Hakkı Mecli-
si, Karadeniz İsyandadır, Top-
lumcu Mühendisler ve Mimar-
lar Meclisinin  ve gazetemizin 
de içinde bulunduğu birçok 
doğa ve yaşam savunucusu ve 
sivil toplum örgütü ‘Şirketlerin 
yalanlarına, doğanın talanına, 
HES ve baraj fuarına hayır" 
pankartını   açarak ,   "Dereler
özgürdür, özgür akacak", "Kö-
yüme, suyuma, kültürüme 
dokunma", "Katil şirket vadi-
lerden defol" ve "Santral yap-
ma boşuna, yıkacağız başına" 
şeklinde slogan atarak fuar 
alanından ayrıldık.
 
Direneceğiz
Son olarak doğa katilleri bilme-
lidir ki; yaşam alanlarını ve 
doğayı savunan bizler; uzun 
yıllardır nasıl ki gerek vadi-
lerde derelerinin başlarında, 
gerekse şehirlerde, şirketler 
önlerinde eylemler yaparak, 
katliam projelerine karşı 
davalar açarak, şirketlerin ve 
iktidarın yalanına, talanına 
karşı direndiysek, bundan 
sonra da direnmeye devam 
edeceğiz.
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Ekoloji Gündemi

Gezegenin geleceğini gözönünde bulundurarak ileriye doğru 
baktığımızda insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdit 
olan küresel ekolojik krizi; bu krizi daha iyi kavramak için geri-
ye doğru baktığımızda belirli toplumsal güçlerin sorumlu olduğu 
‘dünya sistemi’ni fark ediyor, bu sistemin devamını sağlayan 
gücün keyfi yaklaşımında ise denetlenemez bir ‘toplumsal me-
tabolik kontrol biçimi’ yaratan sermayeyi karşımızda buluyoruz.

Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’deki  ekolojik hareketlere genel 
olarak baktığımızda ilk olarak karşımızda bu sermaye güçlerinin 
bütün pervasızlığı ile dikildiğini görürüz. 13-15 Şubat tarihleri 
arasında doğa ve yaşam katilleri sermayedar şirketler İstanbul’da 
tam bir yüzsüzlük örneği olan HES fuarı gerçekleştirdi. Fuarda, 
bu yüzsüzlük ve haksızlığın yarattığı korkuyu birçok örnek ile 
gördük; son güne kadar katılımcı şirketlerin açıklanmaması, fuar 
alanında güvenlik önlemlerinin had safhada olması ve en önem-
lisi demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapan ey-
lemcilere beklenildiği gibi polisin biber gazıyla müdahale etmesi bu 
örneklerden bazılarıydı. Hiç kuşkusuz bu fuar lanse edildiği gibi bir 
teknoloji fuarı değil; 2 bine yakın HES projesiyle doğal ve kültürel 
yaşamı bir bütün olarak yok etmek isteyenlerin fuarıydı. Yaşam 
savunucuları gerek fuarı düzenleyen şirketi gerek katılımcı şirketleri 
layıkıyla protesto ettiler ve  bu topraklarda benzer bir fuar örneği ile 
karşılaşmak istemediklerini bir kez daha haykırdılar. HES fuarından 
bir hafta sonra 22 Şubat’ta Arhavi Doğa Koruma Platformu’nun 
çağrısıyla yaşam savunucuları, İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi. 
Yapılan basın açıklamasında Kamilet Vadisi’nde Kavak HES adı 
altında başlatılan proje aynı kararlılıkla protesto edildi. 

Kuraklık  ve su kıtlığı sorunu  da geçtiğimiz ayın ekoloji gündemi-
ni belirleyen sorunlar arasındaydı. Son yarım yüzyıldır dünyanın  
kuraklıkla  karşı karşıya kalmış olması sıcaklığın mevsim normal-
lerinin 10-12 derece üzerinde olması, barajlardaki su seviyeleri-
nin öngörülen değerlerin çok altına düşmesi gibi sorunlar, ne yazık 
ki hükümet tarafından gerçekçi politikalarla  ele alınıp halkla 
paylaşılmamaktadır. Tersine ‘Su yoksa B planı var’ gibi halkı irrite 
eden söylemlerle bu yaşamsal konu geçiştirilmektedir.  Hüküme-
tin bir su politikası olmaması, ülkeyi uluslararası şirketlerin ‘suyu 
bir ticari mal’ olarak gören anlayışına  terk etmesinden kolaylıkla  
anlaşılmaktadır. İstanbul’da, belki de su sıkıntısının zirve 
yapacağı bir tarihte  (27-29 Mayıs 2014)  İstanbul Uluslararası 
Su Forumu düzenlenecektir. Yapılması planlanan bu forumu e-
sefle kınıyor derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.  Nitekim, Su-
yun Ticaretleşmesine Hayır Platformu (STHP),  geçtiğimiz Şubat 
ayı içerisinde  bileşeni olan birçok demokratik kitle örgütünün 
katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda konunun hassasiyetle takip 
edildiğini duyurmuştur. Yaşam Savunucuları İstanbul’da düzen-
lenen HES fuarını hatırlatan bu foruma tepkilerini hep beraber 
ortaya koyacaklardır.

İçinde bulunduğumuz Mart ayı içersinde ekoljik gündemin ol-
dukça hareketli olduğu görülmektedir. İstanbul’da ekolojik günde-
mi yakından takip edebilmemizi kolaylaştıracak  ‘direniş takvimi’ 
sitesinin kurulması ayın sevindirici gelişmelerinden biriydi.  Bu 
sitede (http://kentdirenistakvimi.org) “kent ve ekoloji mücade-
lesi” başlığı altında olup biten her türlü etkinlik ve eyleme yer ver-
ilmeye çalışılacaktır. Benzer bir takvimin yalnızca İstanbul’u ve 
kentleri değil yerel mücadeleleri de içerecek şekilde genişletilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

Son ve acil olarak Hewsel Bahçeleri’nde verilen mücadelenin sesi-
ni yükseltmek için çağrıda bulunuyor Zeynep Pekiner’in veciz 
sözüyle  gündemimize nokta koyuyoruz; ‘Birkaç ağaç’ milyonları 
birleştirip sokağa döküyorsa daha bizi birleştirecek binlerce nehir, 
vadi ve dağ var.”

Yeşil DireniŞ

Arhavi derelerine dokunma atmacayı kızdırma

      Önce Gezi Parkı ile İstanbul’da, sonra ODTÜ Ormanı ile Ankara’da yaşadığımız 
ağaç katliamına benzer bir haber bu defa da Diyarbakır’dan geldi.

Arhavi Doğa Koruma Plat-
formu çağrısı ile biraraya ge-
len doğa aktivistleri, HES’lere 
ve tüm doğa katliamlarına 
tepki göstermek amacıyla 22 
Şubat günü Kadıköy Boğa 
Heykeli önünde bir araya 
gelerek buradan Eski Havuz 
Meydanı’na yürüyüş düzenledi. 

Bizler, ayakları suya, başı bu-
lutlara değen, göğe komşu 
toprakların çocuklarıyız.
Kendine özgü ve farklı bir 
kanyon olan Kamilet Vadisi,  
Doğu Karadeniz Bölgesi içeri-
sinde bakir kalabilmiş belki de 
son birkaç havzadan biridir. 
Artvin Valiliği’nin onayladığı 
Taşlıkaya HES Projesi’nin imar 
planı ile Kamilet’in kültürüyle, 
yaşam alanları ve tüm canlıları 
ile kısa sürede yok olacağı tah-
min ediliyor. Doğal Koruma 
Sahası veya Milli Park ilan 
edilmeyen Kamilet vadisi için 
onaylanan HES projesi ne yazık 
ki Arhavi’nin doğal yaşamına 
saldırılardan sadece bir tanesi.
Bu nedenle başta Kamilet olmak 

üzere tüm doğa katliamlarını 
protesto etmek için bir araya 
gelen  Arhavi Doğa Koruma 
Platformu ve Loç Vadisi, Mun-
zur Halkı, Şavşat Derelerin 
Kardeşliği Platformu, Dereler-
in Kardeşliği Platformu üyeleri 
ve onlara destek veren yüzlerce 
doğa ve yaşam savunucusu, 
Kadıköy Altıyol’daki basın 
açıklamasında;

“İnsana sözde hizmet adı altında 
yapacağınız yatırımlarla dünya 
mirasını yok etmeyin, Bizler, 
ayakları suya, başı bulutlara 
değen, göğe komşu toprakların 
çocuklarıyız. Kamilet Vadisi'nde 
yapımı planlanan HES projeleri 
“yasalara, yönetmeliklere aykırı 
bir şekilde, derenin birleştiği 
yerde, suyun en dar aktığı 
bölgeden borulara akıtılan dere, 
dağları aşarak şehre indirili-
yor. Bu yolunu şaşırmış proje, 
yalnızca derelerimizi kurut-
makla kalmayıp, dağlarımızı, 
ormanımızı, tarlamızı ve 
köyümüzü yok etme pahasına 
kurulmak isteniyor.

Kamilet Vadisi yolu üzerinde, 
tarihi Çifteköprü'ye 200 metre 
uzaklıkta açılan taş ocakları, 
afet bölgesi yaratırken, Dereüstü 
Köyü'nde 9 konut aşırı yağış ve 
taş ocağı işletmelerin etkisiyle 
oluşan heyelan nedeniyle oturu-
lamaz hale gelmiştir. Atılan her 
dinamit, dere yataklarının yolu-
nu değiştiriyor ve daha büyük 
felaketlere kapı açıyor iken, 
etrafında bulunan 5-6 köy feda 
edilerek yeni yeni taş ocaklarına 
ruhsat veriliyor” sözleri ile 
süreci özetlediler.

İstanbul’dan Kamilet'e ses ve 
güç verilen yürüyüş basın 
açıklamasının ardından tu-
lum ve horonlar eşliğinde 
tamamlanırken grup “Yeryüzü, 
insana fayda sağlayan milyarlar-
ca canlıyla doludur ve insanlık 
yeryüzündeki tüm canlılardan 
sorumludur. Milyarlarca yıldır 
var olan doğal kaynakları yok 
etmeyin. Vadi halkını, vadide 
yaşayan canlıları yok sayarak, 
bile bile insanlık suçu işlemeyin” 
çağrısıyla eyleme son verdi.

Dicle Nehri kıyısındaki on bin 
dönümlük Hewsel Bahçeleri 
arazisi içerisinde kalan alanda 
Dicle Üniversitesi ile Orman 
İşletme Müdürlüğü’nün or-
tak çalışması ile beş binden 
fazla ağaç kesildi.  Orman 
İşletme Müdürlüğü ve üni-
versite rektörlüğü, kararın ge-
rekçesi olarak ‘Yangın çıkma 
ihtimali’ni gösterirken, bölgenin 
akciğerleri olan alanda mart ayı 
sonuna kadar toplam 10 bin 
ağacın kesilmesi öngörülüyor.

UNESCO miras listesine 
girmesi planlanan sekiz bin 
yıllık tarihi olan Hewsel 
Bahçeleri’nde 180’den fazla kuş 
türü yaşıyor. Ağaç kesimle-
rinden sonra bölgede yaşayan 
çok sayıda hayvan türünün 
akıbetinin ne olacağı ise bilin-
miyor. Ekoloji aktivistleri ise 
yaklaşık altmış yıllık ağaçların 
kesimi sonrasında ekolojik 
dengenin bozulmasının etkiler-
inin de görülmeye başlandığını 

Diren Hewsel...

belirtiliyor.
Dicle Üniversitesi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Sabri 
Eyigün, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, orada sadece 
kavak ağaçlarını kestiklerini 
belirterek, “O ağaçlar yangın 
çıktığında çamlık ormanlık 
alan için tehdit oluşturuyor. 
Ayrıca bölge bataklık olduğu 
için sivrisinek üretiyor. Bu 
nedenle böyle bir karar 
alındı. Ağaç katliamı söz ko-
nusu değildir. O bölgenin 
yapı alanı ve rant alanı olarak 
açılması da gündemimizde 
değildir,” açıklamasının ger-
çeği yansıtmadığını düşü-
nen Dicle Üniversitesi Özgür 
Öğrenci Derneği’ne üye (DÖ-
DEF) üniversite öğrencileri 
ve vatandaşlar bölgede çadır 
kurarak eylem başlattı.

Gezi Parkı’ndan Hewsel 
Bahçeleri’ne bu daha baş-
langıç mücadeleye devam
Hewsel’deki nöbetin beşinci 

gününde İstanbul’da kuru-
lan ‘Hewsel Dayanışması’ 
“Gezi Parkı’ndan Hewsel 
Bahçeleri’ne bu daha başlan-
gıç mücadeleye devam” pan-
kartı ile basına duyuruldu. 

Hewsel Bahçeleri’nde yapılan 
ağaç katliamını kınamak ve 
Diyarbakır’daki nöbet ey-
lemine destek vermek ama-
cıyla 05 Mart 2014 günü Ka-
dıköy’de yürüyüş ve Hewsel 
Dayanışması’nın çağrısıyla 
07 Mart 2014 Beşiktaş’da bir 
miting düzenlendi.

Çevreciler sosyal medyada 
Hewsel’le ilgili imza kam-
panyası başlatırken bölgede-
ki ağaç kesildikten sonra 
TOKİ’nin inşaat yapacağı ve 
DSİ’nin bölgede üç HES inşat 
etmek istediğini ifade ederek, 
“Eğer bu projeler hayata 
geçerse Hewsel yok olacak” 
diyerek dayanışma çağrısı 
yapıldı.

“Ekolojik krizi tetikleyen güçleri değiştirmek için zamanımız 
giderek daha da kısalıyor. Kararlı duruş sergilemekteki her 
gecikme ise problemi daha da büyütüyor”   (James Hansen)
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Bu bir termik santral komedisinin hikâyesidir
At Kafası

      Karl Marx’ın Aralık 1852’de kaleme aldığı Lois Bonaparte’ın 18 Brumaire’i 
eseri şu cümle ile başlar; “Hegel, bir yerde şöyle bir gözlemde bulunmuştur: Bütün 
tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen hemen iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi 
unutmuş: Birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak.” Bartın’ın termik 
santrale karşı mücadelesinin hikâyesi de adeta komediye dönüşmüştür.

Bartın termik santral ile ilk 
kez 1999'da tanışmıştır. Hat-
tat Holding'e bağlı Hema 
şirketi 1999 yılında Bartın'a 
150 MW'lık bir termik sant-
ral kurmak istediklerini dile 
getirdiklerinde, halkın tepkisi 
üzerine projeyi iptal etmek 
zorunda kalmıştır. Adına mo-
bil santral dedikleri bu "kü-
çük" ölçekteki termik santral, 
Bartın'ın Boğaz Mevkii de-
nilen bölgesine inşa edilmek 
istenmiştir. Aslına bakılırsa bir 
termik santral yapmak için hiç 
de kötü bir yer değildir. Ak-
sine ucuza kömür ithal edebi-
lecekleri limanlara yakın bir 
konumdadır. TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası’nın açmış 
olduğu iptal davasında şöyle 
bir ibare göze çarpmaktadır; "...
İnsan ve çevre sağlığı yanında 
maliyet itibariyle santrallerde 
kullanılacak yakıtın dışarıdan 
ithal edilmesi nedeniyle mali-
yeti fazla olan enerji yatırımına 
yönelinmesi de KAMU YARA-
RI yönünden sakıncalıdır." 

1999 yılında Hema şirketinin 
mobil termik santral hikâye-
si trajedinin ta kendisidir. 
Tüm dünyada fosil yakıtların 
yarattığı ekolojik tahribat orta-
dayken Karadeniz kıyısındaki 
bir yere termik santral yap-
mak bu trajediyi tekrardan 
gözler önüne sermektedir. Bu 
noktada teknik bilgilere gir-
meden (teknik kısımlardan 
ziyade termik santrallerin 
ekolojik ve toplumsal etkileri-
ne değinmeye çalışacağım) 
termik santrallerin çalışma 
prensibi hakkında bir şeyler 
söylemem gerekmekte. Ter-
mik santrallerde yakıt olarak 
fosil yakıtlar kullanılmaktadır. 
Bu kimi zaman kömür olur-
ken kimi zaman da doğal 
gazdır. Bu yakıtların buhar 
tanklarında yakılmasıyla elde 
edilen su buharının tribün-
leri hareket ettirmesiyle elek-
trik elde edilmektedir. Termik 
santraller hakkında kabaca 
bu bilgiyi öğrendikten son-
ra tekrardan "Neden termik 
santral ve Bartın?" soruları 
akıllara gelmektedir. Milli bir-
lik ve beraberliğe çokça ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde(!) 
belki de bu soruyu sormak çok 
saçma. Çünkü Bartın-Amasra-
Zonguldak havzası Türkiye'de 
yüksek kalorili taş kömürü 
yataklarının yer aldığı yerdir. 

Buradan baktığımızda havzayı 
"sıfırlamak" için termik santral 
şarttır. Anlaşıldığı gibi Bartın'ı 
termik santral yapmak için 
şirketlerin kullandığı ilk argü-
man yöredeki kömür ocaklarına 
işçi alımı yaparak işsizliği 
azaltacaklarıdır. Elde edilen 
kömür de termik santralde 
yakıt olarak kullanılacaktır. Bu 

şekilde termik santral işsizliğe, 
göçe çare olacaktır. Bunun 
karşılığında ise ormanlar yok 
olacak, yeraltı suları kirlenecek 
ve azalacak, ısınan soğutma 
suyunun denize salınmasıyla 
deniz sıcaklığı değişerek eko-
sistem zarar görecek, akciğer ve 
cilt kanseri oranları artacaktır. 

Bartın'a ilk kez 1999'da ge-
len Hema şirketi Bartın ve 
Amasra halkının tepkisiy-
le defedilmiştir. 2005 yılına 
geldiğimizde ise trajedi yerini 
komediye bırakmıştır. Aynı 
Hema şirketi Bartın'ın Amasra 
ilçesinde taşkömürü çıkartmak 
için tekrar bölgeye gelmiştir. 

Verilen her demeçte termik 
santral yapmak gibi bir ni-
yetlerinin olmadığını sadece ve 
sadece kömür çıkartacaklarını 
dile getirmişlerdir. 

Burada akıllarda soru işareti 
kalmasın diyerek şu açıklamayı 
yapmak zorunda olduğumu 
düşünmekteyim. Zonguldak-
Amasra-Bartın havzasında, 
cumhuriyetin ilanıyla be-
raber Fransız şirketlerin 
himayesinde olan kömür 
işletmeleri kamulaştırılmış ve 
bölge halkının temel geçim 
kaynağı olan madencilik ön 
plana çıkmıştır. Buradan da 
anlaşılacağı gibi Bartın'da 

verilen bu mücadele tam 
anlamıyla bir ekoloji mücade-
lesi sayılamamaktadır. Bartın 
halkı bir yandan termik san-
trale karşı çıkarken bir yandan 
da kömür üretimini destekle-
mektedir. Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) ile yapılan 
sözleşmeyle Hema şirketi 20 
yıllığına 56 milyon ton kömür 
çıkartma sözü vermiştir. 2007 
yılına geldiğimizde şirket yet-
kilileri "biz burada termik 
santral kurmayacaksak neden 
kömür çıkartalım" diyerek 
enerji bakanlığına yeni bir 
termik santral başvurusunda 
bulunmuşlardır. Tabi bu süreçte 
Amasra Çevre Birlikteliği ve 

Bartın Çevre Birlikteliği tek 
bir çatı altında toplanmış daha 
sonrasında 9 Nisan 2010 günü 
bölgedeki belediyeler, siyasi 
partiler, odalar, dernekler ve 
halkın bir araya gelmesiyle 
Bartın Platformu kurulmuştur. 

15 Nisan 2010 tarihinde Bartın 
İl Özel İdare Salonu’nda Bartın 
Valiliği organizasyonuyla 
yapılan toplantı saat 14.00'den 
22.00'ye kadar sekiz saat 
sürmüş, Bartın halkını tem-
sil eden belediye başkanları, il 
genel meclisi üyeleri, belediye 
meclisi üyeleri ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri termik 
santrale karşı olduklarını çok 
açık bir dille belirtmişlerdir. 
Bartın’da yaşayan ve toplantıda 
söz alan herkes (30’a yakın 
temsilci), Şirketin daha önceki 
halkı etkileme (propaganda) 
çalışmalarının yoğunluğuna 
rağmen, Bartın ekonomisine 
zarar vereceği gerekçesiyle ter-
mik santrale karşı olduklarını 
söylemişlerdir. Başta Çevre 
ve Orman Bakanlığı ve Enerji 

Bakanlığı olmak üzere tüm il-
gili kurumlar, hatta adı geçen 
şirketin üst düzey yetkilileri, 
termik santral kurulmasına 
tüm Bartınlıların tek ses 
verecek şekilde karşı olduğunu 
bu toplantının sonunda 
anlamışlardır. 

Şirket başlangıçta 4 x 660 =  bin 
640 MW gücünde bir termik 
santral kurmak için girişimlere 
başlamış, bir termik santral 
için ÇED Başvurusu yapmıştır. 
Bu başvuru usule uygun 
bulunmadığı için Çevre ve Or-
man Bakanlığı’nın ilgili genel 
müdürlüğü tarafından geri 
çevrilmiştir. Şirket daha sonra 2 
x 660 = bin 320 MW gücünde-
ki Bartın Termik Santrali ve 2 
x 660 = 1.320 MW gücündeki 
Amasra Termik Santrali adında 
toplam gücü bin 640 MW olan 
iki farklı termik santrali proje-
lendirerek ÇED başvurusunda 
bulunmuştur. Devletin aynı 
bakanlığının, 2007 yılında 
yürürlüğe soktuğu 1/100.000 
ölçekli Zonguldak Bartın 

Karabük Çevre Düzeni Planı 
böyle bir yatırıma kesinlikle 
izin vermemesine rağmen, bu 
başvuruyu kabul edip süreci 
başlatmıştır.

Bartın Halkı bu süreçte ter-
mik santrale karşı toplanan 
30 bin imzayla Amasra Ter-
mik Santrali’ne karşı tepkisini 
çok açık şekilde göstermiştir. 
Ayrıca, söz konusu bu iki ter-
mik santrale karşı birçok et-
kinlik düzenleyen halk, 24 
ve 25 Kasım 2010 tarihlerin-
de yapılması gereken “ÇED 
Halkın Katılımı Toplantılarını” 
da tepkisiyle yaptırmamıştır.  
Toplantı salonuna sığmayan 4 
bin kişi iki gün boyunca tep-
kisini haykırarak toplantının 
başlamasına izin vermemiştir. 
Toplantı komisyonu iki 
ayrı  “ÇED Halkın Katılımı” 
toplantısının da halkın tepkisi 
nedeniyle yapılamadığını tu-
tanak haline getirerek duyur-
mak zorunda kalmıştır. 
29 Kasım 2010 tarihinde 
Ankara’da Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nda yapılan “ÇED 
Kapsam Belirleme ve Format 
Verme” toplantısına Bartın’dan 
bini aşkın kişi katılmış ve 
bakanlığın önünde termik sant-
ral kurma girişimini protesto 
etmiştir. Bartın Platformu’ndan 
11 temsilci ile yöre milletvekili 
ve belediye başkanlarının da 
katıldığı bakanlık binasındaki 
toplantıda;  “Tarlaağzı ve 
Gömü’ye kurulacak bir termik 
santralin turizmi ve balıkçılığı 
olumsuz etkileyeceği, Küre 
Dağları Milli Parkı’na zarar 
vereceği, yörede mekânsal 
değişimler yaratacağı gerek-
çeleriyle; 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’nda bölge 
için öngörülen kimliğe aykırı 
bulunmuş olup, her ne kadar 
teknik açıdan uygun yer olarak 
gözükse de, planlama ilkeleri 
bakımından uygun görülmediği 
anlaşılmıştır” denilerek Tarla-
ağzı - Gömü yöresinde termik 
santral kurulmasının uygun 
olmayacağı kararı alınmıştır. 

Fakat ne yazık ki, çeşitli ayak 
oyunlarıyla termik santral 
kurulmasına izin verilmeyen 
bu alanın sadece 2 km. uza-
ğında bulunan Delikliburun 
mevkii için termik santral 
kurma girişimi ve ÇED süreci 
devam ettirilmiştir. Birbirine 
bu kadar yakın bu iki saha 
için aynı olumsuz koşulların 
varlığı bilinmesine rağmen bu 
girişimin sürdürülmesi akıllara 
kötü şeyler getirmektedir. 

Termik santral kurmayı ısrarla 
dile getiren şirkete karşı 22 Ni-
san 2011 günü Amasra'da on 
binden fazla kişinin katılımıyla 
"Termik Santrale Hayır" mitingi 
düzenlenmiş ve hep bir ağızdan 
bir kez daha termik santral 
istenmediği haykırılmıştır. 

21 Şubat 2012 tarihinde En-
erji Bakanı Taner Yıldız şahit-
liğinde AKP Genel Merkezi 
internet sayfasından da “Bar-
tın Amasra’da yapılacak ter-
mik santralde imzalar atıldı” 
başlığı ile verilen adeta Bartın 
ve Amasra halkını hiçe sa-
yarak törenle gerçekleştirilen 
“Hattat Holding ve Çinli AVIC 
International firması çer-
çeve anlaşması”nın şirketi ce-
saretlendirmekten başka bir 
anlama gelmemiştir. 

Bakan Yıldız ''bin 320 MW'lik 
santralin imza törenindeyiz. 
Bu projeyi destekliyoruz” 
açıklamasını yaparken Bartın 
halkına sormamıştır. Termik 
santral yapma girişimlerini son 
yıllarda hızlandıran HATTAT 
Holding sahibi Mehmet Hattat 
“ÇED süreci bittiği anda hemen 
inşaata başlayacağız ve 3 buçuk  
yıl sürecek'' dediği ve sürecin 
devam ettiğini kabul ettiği ter-
mik santral kapasitesini 4 bin 
MW gücüne çıkardıklarını da 
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Kültürün kapitalizmle imtihanı
Tolga Karahan

      Günümüzden 2 bin sene önce Phaselis’teki Hadrian Kapısı’nı yapan da aynı 
kişiydi, bugün otel yapan da aynı kişi. Asıl değişen şey halkın değer yargıları.

İ.Ö 7. yüzyılda, günümüzden 2 
bin 700 yıl önce, Rodos kolonisi 
olarak kurulan bir kent Phaselis, 
"Tanrı kurtarır" anlamına gelir. 
Antalya'nın Tekirova ilçesinde 
bulunan kent, Antik Dönem 
Likya bölgesinde yer alır. Bir 
liman şehridir aynı zamanda 
korsanların daha iç bölgelerde-
ki kentleri yağmalamaları için 
geçtiği uğrak noktalardan 
biridir. Phaselis ve Olympos'ta 
korsanların sıklıkla yaşadığı 
bilinir. 

Antik yarımadanın gezgin-
leri kent içerisinde çok sayıda 
Roma yapısıyla karşılaşırlar. 
Hadrian dönemine ait zafer 
takı, agoraları, tapınakları ve 
onlarca yapısıyla en önemli 
antik kentlerden birisidir. 
Bütün bu yapılar Akdeniz’in 
flora faunasıyla da birleşince 
ortaya çıkan görüntü, bu 
bölgeye otel yapmak için 
insanın vicdanını aldırmış 
olması gerektiğinin en somut 
örneğidir. Böyle anlatınca 
etkisi olmadığı aşikârdır bu 
yazılanların. 

Gidip görmeyince, sahiline 
oturulmayınca, ağaç gölgele-
rinde dinlenilmeyince ve 
en önemlisi antik kentte 
gezerken kendinizi o zamanın 
yaşamında hayal etmeyip, bir 
Romalı gibi düşünmeyince 
bilemez insan kaybettikleri-
nin değerini. 2 bin 700 yıldır 
yaşayan bir kent, doğa, ta-
rih, kültür. Kadim toprakları 
içerisinde bulunan diğer 
kadim kültürler, kentler, 
diller gibi insan evladının 
acımasızlığı karşısında bir kez 
daha yenilmek üzere. Sürekli 
tüketen ve acımasızlaşan 
toplumların ihtiyaçlarını kar-
şılamak doğrultusunda - ki 
bu ihtiyaç ne kadar gerçeği 
yansıtıyor, yoksa bu bir ba-
hane olarak mı gösteriliyor, 
tartışmak gerekir - talan edi-
lirken, uygarlık tarihinin en 
köklü kültürlerinden gelen 
halkın bu duruma karşı seyir-
ci kalıyor olması asıl üzücü 
olan konudur. Hasankeyf, 
Allianoi gibi kentlerin kader 
ortağı olma yolunda binlerce 
yıllık kültür, bir kaç kurum ve 
şahsın mücadelesiyle birlikte, 
boğazındaki kirli ellerden 
kurtulma mücadelesi veriyor.

Eski kültürlere ve toplum-
lara bakıldığında, sıklıkla 
yanlış bilinen bir konu var. 
Anadolu'daki kentlerde bu-
lunan eski eserlerin hep 
Romalılara veya Yunanlılara 
ait olduğu bilinir. Oysa bun-
lar sadece kentlerin egemen-
lerinin isimleridir. O kentte 
yaşayan insanların hepsi biz-
lerin büyük büyük atalarıdır. 

Bir kenti yöneten sınıfın başka 
bir coğrafyadan olması kenti 
yönetenleri ilgilendirmez. 
Önemli ve asıl olan halktır. 

İskender'den sonraki kül-
tür emperyalizmi, Yunan, 
Roma ve Bizans ile birlikte 
Selçuklu ve Osmanlı'ya ka-
dar uzanan kentlerin in-
sanlarının değişmesini sağla-
mazdı. Günümüzden 2 bin 
sene önce Phaselis'teki Had-
rian Kapısı’nı yapan da aynı 
kişiydi, bugün otel yapan da 
aynı kişi. Asıl değişen şey 
halkın değer yargıları. Orada 
yaşayan hep aynı halk olur ve 
egemenler bir devlet kurarak, 
meşruluklarını kaybedinceye 
kadar orada hüküm sürerler. 
Zaman zaman göçlerle birlik-
te kültürlerde de değişimler 
söz konusu olur. Örneğin 
milattan önce 11. yüzyılda 
Dorların, Kıta Yunanistan 
içlerine doğru göçleri gibi. 
Ancak bu her zaman tüm 

coğrafyaya mal edilemez. 
Kültür kaynaşmaları olur. 
Edebiyatlarında, müziklerin-
de ve diğer sanat dallarında 
değişimler yaşanır hatta 
tamamen bile değişebilir 
fakat değişen asla insanlar 
değildir. İnsanların yaşayış 
biçimleridir. Anadolu ve Me-
zopotamya gibi günümüz 
uygarlıklarının oluşumunu 
sağlamış köklü topraklar 
üzerinde yaşayan halkların 
mücadele geleneği bu zaman-
lardan beri süregelmiştir.  

1980 döneminden sonra deği-
şen köy politikaları ve em-
peryalist kapitalist bir devlet 
olma arzusuyla acımasızlaşan 
egemenlerin talan ve sömü-
rüleri doğa ve kültürel alan-
lara yapılan HES'lerle, oteller-
le ve yapılmak istenilen enerji 
üretim santralleriyle farklı bir 
boyut kazanmıştır. Son on 
sene içerisinde ise çok daha 
acımasız bir sömürü vardır. 

Bu da Anadolu halklarının 
kültürlerini, geçmişlerini  ve ge-
leceklerini yok etme çabasıdır. 
Arkeologlar olarak, bir arke-
olog olmayı asla arazide kazı 
yapmak olarak görmedik. 

Ellerimizde ki kazmaların 
günün birinde yapılan baraj-
lara da değeceğini biliyoruz. 
Tarih bilinci ve kültürünü 
ancak ona sahip çıkarak, 
mücadeleyi yükselterek ve 
kirli ellerin değmesine 
izin vermeyerek olacağını 
her fırsatta dile getirdik. 
Kazılarda alnımızdan akan 
terin hakkını devletten değil, 
bu gibi durumlarda omuz 
omuza mücadele edeceğimiz 
halkımızdan alacağız. 

Geçmişini bilmenin, geleceği 
oluşturmadaki en önemli 
durumun olduğunun bilin-
cinde bir toplum, kendisi-
ni sağlam temeller üzeri-
ne inşa eder. Sizin çıkar 
oyunlarınızın ve rant sistem-
lerinizin bu gibi durumlar için 
kullanılamayacağını Phaselis-
liler sizlere elbet gösterecek-
tir. Medeniyetlerin doğduğu 
toprakların asıl sahiplerine, 
halklara ait olduğunu ve üzeri-
ne otel yapmaya çalıştığınız 
yapıların bizimle birlikte 
bütün dünyaya ait evrensel 
kültür varlıkları olduğunu 
unutmamanızı ve ellerimiz-
den aldığınız antik kentlerin 
ve doğal alanların sahip-
lerinin, makam odalarında 
oturan ve tarihten, doğadan 
bihaber kişilerin olmadığını 
unutmayınız.

Şimdi bütün bu kadim kül-
türlerin kalıntıları üzerine 
otel yapabilmek için gerekçe 
olarak ne gösterilebilir? Bu 
sorunun cevabını vicdanların 
cevaplaması gerekir.

bu imza töreninde paylaşmıştır. 
21 Şubat imza törenine sessiz 
kalmayan Bartın Platformu 
tüm bileşenleri ve Bartın ve 
Amasra halkı ile sokaklara 
dökülerek, bu imza törenini 
kınamış, tepkilerini en sert 
biçimde vermiştir. 22 Şubat 
2012 tarihinde hem Bartın 
hem de Amasra’da ayrı ayrı 
yapılan basın açıklamaları ve 
sokak gösterileri ile tepkilerini 
bir kez daha dile getiren halk, 
termik santral gündeminden 
kurtulmak istemektedir. Bu 
anlamda Bartın Platformu da 
çalışmalarını hızlandırmış, 
yakın geçmişte yapmış olduğu 
hukukçular toplantısı ardından 
devam eden toplumsal mü-
cadelesine de hız vermiştir.

Her defasında binbir kurnaz-
lıkla değiştirilerek yapılan ÇED 
raporu başvuruları baskılarla 
iptal ettirilmiştir. Fakat son 
olarak 18 Eylül 2013 tarihinde 
yapılan “Hema Termik Santrali 
ÇED İnceleme Değerlendirme 
Toplantısı”nda ilgili taraflardan 
gelen görüşler doğrultusunda 
dondurulmuştu. 

Dondurma nedeni olarak; 
“Hema Entegre Termik Santral 
Projesi”nin daha önce (2009, 
2010, 2013 yıllarında) farklı 
isimlerle başvurusu yapılan 
ve yeri uygun bulunmadığı 
için ÇED süreci sonlandırılan 
termik santrallerle aynı yer-
de bulunması gösterilmişti. 
Bu aşamadan sonra olum-
suz sonuçlanması gereken 
ÇED Süreci, komisyon 
tarafından çok net bir karar 
alınmış olmasına rağmen, 
o dönemki Bakan Erdoğan 
Bayraktar tarafından 
anlaşılmayan bir şekilde “2. 
İnceleme Değerlendirme 
Toplantısı” yapılması istemiyle 
uzatılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
2. İnceleme Değerlendirme 
Toplantısı’nın 27 Şubat 2014 
Perşembe günü yapılmasına 
karar vermiş ve komisyon 
üyelerini Ankara’ya çağırmış-
tır. Platform olarak toplantıya 
katılmak için gereken hazır-
lıklar yapılmış, yola çıkış 
beklenirken 26 Şubat 2014 
Çarşamba günü akşam saatle-
rinde söz konusu toplantının 
Bakanlık tarafından ertelendiği 
öğrenilmiştir. Bu ertele-
me akıllarda soru işaretleri 
bırakmıştır? Toplantının AKP 
yerel temsilcilerinin baskıları 
ile iptal ettirildiğini hepimiz 
biliyoruz. Bartın halkı, yerel 
seçimler öncesi halkın tepkisi-
ni daha fazla toplamamak için 
yapılan bu ayak oyunların ga-
yet farkında. 

Bu hikâye biz Amasralıların 
hikâyesi. Bu hikâye 15 sene-
den beri yaşam alanlarını 
savunanların "montajı" değil 
kendisidir. Ve bu hikâyedeki 
hiçbir kişi, kurum ve kuruluş 
hayal ürünü değildir.       
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1071 Malazgirt Bulvarı 
Nam-ı diğer ODTÜ Yolu açıldı
Gülçin Dalgıç

1071 Malazgirt Bulvarı” ismi 
verilen Yüzüncü Yıl, Çiğdem 
Mahalleleri ile ODTÜ arazisin-
den geçmekte olan 8 şeritli 
yol 26 Şubat 2014 tarihin-
de Başbakan Erdoğan’ın da 
katıldığı bir törenle açıldı.
ODTÜ öğrencileri ve yola karşı 
çıkan yüzlerce kişinin katılımıyla 
aynı gün 12.30 sularında   kam-
püs     içerisinde başlayan yürü-
yüşte, ODTÜ’ye destek eyle-
minde yaşamını yitiren Ahmet 
Atakan için kampüse    bir    fidan     
dikilerek ODTÜ Yüzüncü Yıl 
giriş kapısına doğru sloganlar 
eşliğinde yürüyüş yapıldı. Yoğun 
polis işgalindeki Yüzüncü Yıl 
(A4) kapısında akşam saatleri-
ne kadar direnen öğrenciler,  
yoğun gaz bombalarına ve plas-
tik mermilere maruz kaldılar. 
Açılışı yapılan yolun da bir süre 
öğrenciler tarafından kapatıldığı 
eylem akşam 18.00 sularında 
sona erdi ve neyse ki ağır 
yaralanma yaşanmadan atlatıldı. 

İnşaat sürecinde neler yaşandı?
Ankara’nın Yüzüncü Yıl ile 
Çiğdem Mahallelerinde otu-
ranlar ve ODTÜ’de okuyan, 
çalışan insanlar olarak her 
gün kullandığımız güzergâhta, 
“ODTÜ Yolu” inşaatı temmuz 
ayından beri hızlı bir şekilde 
devam etmekteydi. Ekim 
ayında bayram tatilinde olan 
öğrencilerin ve mahallelinin 
tatilini fırsat bilen ekiplerin bir 
gecede ODTÜ kampüsüne 
girip ağaçları kesmesi, gün-
ler süren direnişin başlangıcı 
olmuştu. Ekim ayında ma-
hallelilerce ve ODTÜ’lülerce 
yapılan protestoları ve direnişin 
detaylarına daha önceki 
sayılarımızda yer vermiştik. 

Bu direniş, sadece ağaç kesimine 
ya da ODTÜ arazisine belediye 
ekiplerince hukuksuzca girilme-
sine karşı yapılmış bir direniş 
değildi. ODTÜ, yıllarca önce 
başkalarının bu ağaçlar tutmaz 
dediği arazide, her yıl düzenli 
olarak yaptığı ağaçlandırma 
çalışmalarıyla ormanını büyüt-
müş ve hala da büyütmeye de-
vam etmektedir. Pek çok bitki 
ve hayvan türüne hatta endemik 
türlere de ev sahipliği yapmak-
ta olan ormanın bir kısmı da 
“1. Derece Doğal Sit Alanı” 
statüsündedir.  Böylesi zengin-
likte bir alana,  Gazi Üniversitesi 
tarafından hazırlanan Ankara 
Ulaşım Ana Planı bitmeden, 
gerekli trafik projeksiyonları ve 
sayımları yapılmadan, çevresel  
ve sosyal etkileri çalışılmadan bir 
gecede kıydılar. 

Uğruna bin 788 ağacın 
(597'sinin taşındığı iddia edili-

Fotoğraf 1: Eskişehir Yolu’ndan ODTÜ Arazisi, 18 Eylül 2013 (Fotoğraf: Duygu Cihanger)

Fotoğraf 2: Yüzüncü Yıl Mahallesi - ODTÜ Arazisi’nden Eskişehir Yolu’na 
Doğru Görünüm, Şubat 2014  (Fotoğraf: Duygu Cihanger)

Fotoğraf 3. ODTÜ-Yüzüncü Yıl Mahallesi Arasında Yapılan Üst Geçit Çalışması, 
Şubat 2014 (Fotoğraf: Duygu Cihanger)

yor) kesildiği yoldaki ağaç kesi-
miyle ilgili Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün "izni" ve Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı'nın "olur"u 
olduğu söylenmişti. Ancak 
son zamanlarda çıkan haber-
lerde, Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün 623 ağacın kesi-
lip taşınacağıyla ilgili bilgisinin 
olduğu ortaya çıkmıştı. Rakam-
lardaki tutarsızlıklarla birlikte, 
hukuksuz olarak (koruma imar 
planının aslı süresi bitmeden) 
başlatılan yol inşaatı, 7 gün 
24 saat boyunca sürdürülen 
çalışmaların sonucunda yerel 
seçimler öncesine yetiştirildi ve 
kullanıma açıldı. 

Son durumu aktarmak ve yo-
rumu sizlere bırakmak üzere, 
yolun yapıldığı alanın eski ve 
yeni fotoğraflarını sunmayı uy-
gun buluyoruz. Fotoğraf 1, 1. 

Derece Doğal Sit Alanı olarak 
belirlenen alanın yol çalışmaları 
öncesi halini, fotoğraf 2 ise inşa 
edilen yolun Yüzüncü Yıl Ma-
hallesi tarafından görünümünü 
(Şubat ayı sonu) gösteriyor.  
Özellikle ODTÜ çalışanlarının 
ve öğrencilerin yol yapımı önce-
sinde kullandığı patika yol, 
inşaat süresince kullanılamamış 
hatta geçenler için tehlike 
oluşturmuştu. Bu nedenle, talep 
üzerine Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başkalarının deyimi-
yle “ucube” olarak nitelendirile-
bilecek, sadece işlevsel özelliği 
göz önünde olan bir üstgeçit 
inşa edilmişti. (Fotoğraf 3) 

Büyükşehir Belediyesi ve bazı 
ilçe belediyelerinin faaliyetleri-
ni anlatmak üzere metrolarda 
ücretsiz dağıtılan “Büyükşehir 
Ankara” dergisinde “ODTÜ 

Yolu açılış için gün sayıyor” 
başlıklı bir yazıyı okuduğumda 
hayalkırıklığım birkaç kat daha 
arttı. Habere göre refüj ve yan 
bantlara 950 adet ıhlamur ağacı, 
2 bin 500 adet atlas sediri, 50 
adet akçaağaç, 50 adet büyük 
boylu mazı dikildiği,  40 bin 
metrekare rulo çim serildiği 
belirtilmiş. Başkan Gökçek 
“ODTÜ Yolu”nun ıhlamur 
ağaçları ile donatıldığını, diğer 
ağaçlandırma ve yeşillendirme 
çalışmaları ile bulvarın yeşiller 
içinde olacağını söylemiş.  

Ankara’nın dört bir yanına 
devasa parklar, refüj ve yol 
ağaçlandırmaları yaparak 
Ankara’yı yeşil bir kente 
dönüştürdüğünü iddia eden 
zihniyet, ODTÜ yolu ile il-
gili açıklamalarında da bize 
aynı mesajı veriyor. Ağacıyla, 
toprağıyla, canlılarıyla, çiçek-
leriyle bütün olarak ekosis-
tem olarak adlandırdığımız 
yaşam alanını kavrayamamış 
bakış açısıyla binlerce ağacı 
keserken,  ekosistemi ve 1. 
Derece Doğal Sit Alanını hiçe 
sayıp, yaşayan hayvanları göz 
ardı ettiler. Şimdi de dikilen 
ağaçlar ve serilen çimlerle yolu 
güzelleştirdiklerini iddia ediyor-
lar. Ağaçları sadece yol süsleyen 
peyzaj öğesi olarak görmek, 
yapılan ve yapılacak olan 
tüm yatırımlar için en büyük 
hatadır. Haziran Direnişinde 
“üç-beş ağaç meselesi değil” 
dedikleri durum ODTÜ için 
de geçerlidir. Burada yok edilen Fotoğraf 4: Yol Açıldıktan Sonraki Trafik

endemik türleri de barındıran 
yıllarca süren çabalar sonunca 
bu derece zenginleşmiş bir kent 
ormandır ve kesilen ağaçlar ge-
riye gelmeyecektir. 
Bu yazıda yolun yarattığı çevresel 
ve sosyal etkilere değinmedim 
ancak yapılan bulvar ormanı 
yok etmekten öte uzun vadede, 
yanı başına kadar gökdelen-
lerin yükseldiği Yüzüncü Yıl 
Mahallesi’nde kentsel dönüşüme 
ve dolayısı ile mülksüzleştirme 
sorununa da yol açacaktır. Bu 
durum da vaziyetin farkında 
olan Yüzüncü Yıl ve Çiğdem 
Mahallelerinde yaşayan insanları 
huzursuz etmektedir. 

1071 Malazgirt Bulvarı’nın 
trafiği rahatlatacağı vaadine 
inanan tüm Ankara halkına, 
“yolunuz hayırlı uğurlu” olsun 
demekten başka diyecek bir şey 
kalmadı ne yazık ki. Bir gün 
Türkiye’nin dört bir yanında 
benzer hukuksuz süreçlerin, 
inşaatların, yatırımların son 
bulması umuduyla...

KAYNAKÇA: 
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si Başkanlığı: Faaliyeler.” An-
kara Büyükşehir Belediyesi. Web. 
20.03.2013.
“ODTÜ Ormanı Kesildiği ile 
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Web.20.03.2013.
“ODTÜ Yolu Açılış İçin Gün Sayıyor.” 
Büyükşehir Ankara Dergisi. S: 469. 
Web. 20.03.2013.
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Feneryolu Mahallesi’nde neler oluyor?
Göztepe Gezi 
Dayanışması & Özgür-
lük Parkı Halk Forumu

      Her şey Özgürlük Parkı Halk Forumu ve Göztepe Gezi Dayanışması olarak 
Kadıköy’deki büyük 22 Aralık Kent Mitingi ile kentsel taleplerimizi dile 
getirdiğimiz gün başladı!

İstanbul'un Kadıköy ilçesine 
bağlı Feneryolu Mahallesi'nde, 
son zamanlarda mahalle sakin-
lerini son derece rahatsız eden bir 
yapılaşma projesi konuşuluyor. 
Yalnızca mahalle sakinlerinin 
değil, tüm Kadıköylülerin nefes 
alabilmek için uğrayabildiği sayılı 
arazilerden biri olan Tuğlacıbaşı 
arazisindeki Kuyubaşı Fidanlığı 
imara açıldı. Söz konusu projeden 
haberdar olan bir mahalle saki-
ninin dayanışma için Göztepe 
Gezi Dayanışması ve Özgürlük 
Parkı Halk Forumu ile görüşmesi 
üzerine hızla harekete geçildi ve 
artık bizim de mahallemizde so-
nuna kadar gideceğimiz iddialı 
bir direniş başladı. 

Direnişimizi, mahalleliyi bilgi-
lendirmek için yaptığımız an-
ket çalışmalarının ardından 
aldığımız olumlu tepkiler üzeri-
ne Caddebostan Kültür Merke-
zi'nde Mimarlar Odası İstanbul 
Şubesi Sekreteri Mücella Yapıcı 
ile Mimarlar Odası Anadolu 
1. Bölge Temsilciliği Başkanı 
Saltuk Yüceer'i konuk edip 
semt sakinlerinin de katılımıyla 
yaptığımız bir panelle sürdürdük. 
Ardından semt pazarlarında, 
mahalle sokaklarında ve bazen 
de kapı kapı gezerek Kadıköy 
Belediyesi'ne vermek üzere 
dilekçeler imzalattık, bildiriler 
dağıttık ve aynı sırada www.
change.org adresi üzerinde de bir 
imza kampanyası başlattık. Sonuç 
olarak 11 Şubat günü mahalleli-
nin de yoğun katılımıyla Kadıköy 
Belediyesi önünde, belediye için 
acı, bizim için tatlı anılar bırakan 
bir eylem yaptık. Şimdi konuyu 
daha iyi açıklaması açısından, 
eylem günü okuduğumuz basın 
bildirisinden bazı kesitler veri-
yoruz.
"Her şey Özgürlük Parkı Halk 
Forumu ve Göztepe Gezi 

Dayanışması olarak Kadıköy’deki 
büyük 22 Aralık Kent Mitingi 
ile kentsel taleplerimizi dile 
getirdiğimiz gün başladı!
Feneryolu Tuğlacıbaşı Cami 
ve eski fidanlık arazisinin 
yapılaşmaya açılmasına seyirci 
kalmak istemeyen mahalleli park 
forumlarıyla birlikte sesini du-
yurmaya karar verdi!

Özgürlük Parkı Halk Forumu 
ve Göztepe Gezi Dayanışması 
olarak mahalleli ile başlattığımız 
çalışmalarda yapılaşma tehdidi-
nin de ötesinde bütün kararların 
hukuksuzca çoktan alınmış 
olduğunu gördük. 124 yıllık 
tarihi Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa 
Şevki Efendi Camii'nin hemen 
bitişiğinde bulunan eski fidanlık 
arazisinde tarihi caminin silu-
etini gölgede bırakacak altı misli 
büyüklüğünde ve sırf kubbesi 
sekiz katlı bina yüksekliğinde 
olan ikinci bir cami, camiye bağlı 
Kuran kursu, öğrenci yurdu, 
cami lojmanı ve ticari otopark 
yapılmasına ilişkin plan ve pro-
jelerin önce Kadıköy Belediye 
Meclisi onayından daha sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden geçtiğini öğrendik.   
Biz Feneryolu halkı olarak halka 
sorulmadan ve mahallenin değil 
iktidarın ve yandaşlarının inanç 
sömürüsü üzerinden siyasi ve ti-

cari çıkar talebine karşılık alınmış 
yapılaşma kararını ve ilgili pro-
jeleri şiddetle reddediyoruz!

Projenin iptaline ilişkin girişim-
lerimizden rahatsız olan siyasi 
ve ticari çıkar peşindeki iktidarın 
ve mahallemizdeki uzantılarının 
halkın inancını sömürerek alı-
şılagelmiş toplumu bölen söylem-
lerle talebimizin arkasında din 
düşmanlığı bahanesini ortaya 
atmasına şaşırmıyoruz. Aynı ma-
halle içinde yakın mesafelerde 
iki ayrı cami daha bulunmasına 
rağmen böylesine bakımsız ve 
tarihi izleri yok edilmiş 124 yıllık 
bir caminin bitişiğine altı katı 
büyüklüğünde ikinci bir caminin 
ihtiyaçtan kaynaklandığı gerek-
çesi kesinlikle samimi değildir, 
kamu yararına olduğu gerekçesi 
ise tamamen asılsızdır.

İstanbul’da kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı 6 buçuk m², 
İstanbul’un beşte biri nüfusa 
sahip diğer Avrupa metropol-
lerinde ise ortalama 46 m²’dir. 
Son kalan yeşil alanlarımız 
Feneryolu'nun, mahallenin ciğer-
leridir, hepimizin nefes almasını 
sağlayan ekolojik sistemin temel 
unsurudur. Yeşil alanları koru-
mak ve hatta çoğaltmak giderek 
betonlaşan ve kirlenen dünyada 
gelecek nesillere yaşam borcu-

muzdur.
Mahallemizde depremde sığı-
nacak boş alan maalesef kal-
mamıştır.

Bu nedenlerle Feneryolu 
Tuğlacıbaşı Cami arazisinde 
mevcut tarihi caminin koru-
narak aslına uygun olarak restore 
edilmesini ve geriye kalan kısmın 
ikinci bir cami ve dini tesis ile 
yapılaşmaya açılmasını değil 
yeşil alan olarak düzenlenmesini 
hepimiz için yaşamsal temel bir 
hak olarak talep ediyoruz, orada 
yapılaşmayı hangi nedenle olursa 
olsun reddediyoruz!

Söz konusu proje ve planları iptal 
edilene kadar hep birlikte ma-
halleli olarak talebimizi savunup 
hakkımızı arayacağız.
Kamu politikaları, kentsel plan-
lama, bütçelendirme ve kent 
süreçlerinin tasarlanmasında, 
uygulanmasında, izlenmesin-
de ve değerlendirilmesinde, 
bizlerin, mahalle sakinlerinin, 
katılımcılığını en yüksek karar 
alma seviyelerinde sağlamak 
için, kent hakkımız için bura-
dayız.

Son söz bizim
Kadıköy Belediyesi'nde 
yaptığımız bu eylemin ardından 
şimdi de İstanbul Büyükşehir 

Cengiz-Limak-Kolin konsor-
siyumu tarafından yapılan 3. 
Havalimanı inşası İstanbul 4. 
İdare Mahkemesi’nin verdiği 
karar ile durduruldu. Ancak 
DHMİ’den gelen açıklama yargı 
kararını yok saydı.
“İstanbul Bölgesi 3. Havalima-
nı” projesi hakkında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevre-
sel Etki Değerlendirme İzin 
ve Denetim Genel Müdür-
lüğü’nün 21 Mayıs 2013 ta-
rihli ve 2992 sayılı “Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Olum-
lu” kararının bilimsellikten 
uzak, yeterli teknik veri içer-
meyen, soyut ve gelişigüzel 
nitelikte olduğu gerekçesiyle 
kararının iptali ve yürütmenin 
durdurulması için bakanlık 

aleyhine dava açılmıştı. 3. 
Havalimanı projesinin tarımsal 
ve ormanlık alanları yok 
edeceği, doğal hayatı olum-
suz etkileyeceği, içme suyu 
havzalarına zarar vereceği, iklim 
değişikliğini hızlandıracağı, gü-
rültü ve elektromanyetik kirlilik 
yaratacağı davanın gerekçeleri 
arasındaydı. Ayrıca ÇED Rapo-
ru’nun görüşlere açılması gere-
ken 10 günlük süre dolmadan 
havalimanı projesinin ihaleye 
çıkarılmış olması da gerekçeler-
den birisiydi.  Proje,  22.1 milyar 
Euro’ya Limak-Kolin-Cengiz-
Mapa ve Kalyon Ortak Girişim 
Grubu’na ihale edilmişti. 
Açılan dava sonucunda 4. İdare 
Mahkemesi konuyu görüşmüş 
ve 21 Ocak 2014 tarihinde 3. 

Belediyesi önünde eylem yapmak 
için hazırlanıyoruz. İBB eylemi-
nin yanısıra mahalleliyle birlikte 
bu projeye bir de dava açacağız. 
Fakat biliyoruz ki hukuk artık 
asla bizlerin güven duyabileceği 
bir alan değildir. Bu nedenle, 
canının istediği her şeyi kılıfına 
uydurarak yapmaya devam 
edebileceğini zanneden ‘devlet 
büyüklerine’ hatırlatıyoruz: ik-
tidar hayatı hedef aldığında hayat 
iktidara direniş olur.

Rant çılgınlarına geçit yok
Bu direnişin takipçisi olmak 
isteyenler Facebook’ta Feneryolu 
Tuğlacıbaşı Arazisi Yeşil Kalsın 
sayfasını beğenerek destek ola-
bilir, change.org'daki “yarın çok 
geç olmadan yeşil alanlarımıza 
sahip çıkıyoruz” kampanyasına 
imza atabilir, Kadıköy ilçesine 
bağlı bir mahallede oturan-
lar ise doğrudan Göztepe Gezi 
Dayanışma ve Özgürlük Parkı 
Halk Forumu ile iletişime geçe-
bilir.

Göztepe Gezi Dayanışması & 
Özgürlük Parkı Halk Forumu
Not: Son günlerde forum 
bileşenleri olarak bir uyarıda bu-
lunmak istiyoruz. Kadıköy'ün 
hemen hemen her sokağında asılı 
olan "Oylarımız Hurşit Yıldırım'a" 
başlıklı pankartların altında, 
tamamen halkı kandırmak 
amacıyla, kesinlikle var olma-
yan "Göztepe Platformu", "Halk 
Dayanışması" gibi imzalar görü-
yoruz. Bu şahıs AKP'nin Kadıköy 
Belediyesi başkan adayıdır ve 
seçim pankartlarında kesin-
likle AKP ampulü kullanmadan 
yalnızca halkı kandırmaya 
yönelik sahte forum isimleri 
uydurmaktadır. Görünen o ki, 
halkı aptal yerine koymaya çok 
alışan hükümet şimdi de Gezi 
forumlarını taklit etmeye başla-
mış. Biz de bu sahtekârlığın 
cevabını, o pankartları teker 
teker yerinden ederek veriyoruz. 
Kadıköy'e yalancıları, rantçıları 
sokmayacağız.

3. Havalimanı projesine mahkemeden dur kararı
Havalimanı projesinin ihale-
ye çıkmasına yol açan ÇED 
Olumlu Kararı’nının yürüt-
mesini, alanda yapılacak keşif 
ve bilirkişi raporunun mahke-
mede incelenmesine dek dur-
durdu. 
Durdurma kararı “Bilirkişi 
incelemesi yaptırılmasına da-
ir 21/01/2014 tarihli karar 
uyarınca, uyuşmazlığın çözümü 
için hazırlanacak bilirkişi rapo-
ru hakkında 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 
280 ve 281. maddelerinde yer 
verilen usuli işlemler tamam-
landıktan sonra yeniden bir 
karar verilinceye kadar dava 
konusu “3. Havalimanı”projesi 
hakkında “Çevresel Etki Değer-
lendirmesi Olumlu” kararı 

verilmesine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevresel 
Etki Değerlendirmesi İzin ve 
Denetim Genel Müdürlüğü’nün 
21/05/2013 tarihli ve 2992 
sayılı kararının yürütülmesi-
nin durdurulmasına, tebligatın 
tamamlanmasına 21/01/2014 
gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi”  şeklinde alındı. 

Mahkeme durdu, DHMİ ka-
rarı tanımadı
Mahkeme kararını ardından, 
4. İdari Mahkemesi’nin verdi-
ği karara yönelik olarak; 
Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) Genel Mü-
dürlüğü, İstanbul’a inşa edi-
lecek 3. Havalimanının ge-
çici olarak durdurulmasına 
ilişkin yerel mahkemece ve-
rilen kararın, yapılan iş ve iş-
lemleri durdurmasının söz 

konusu olmadığını duyurdu. 
DHMİ Genel Müdürlüğü, bazı 
yayın organlarında İstanbul 
yeni havalimanı projesi-
nin durdurulduğu şeklinde 
haberlerin yer alması üzerine 
açıklama yapma gereği hisset-
tiklerini belirterek proje ile 
ilgili süreçlerin planlandığı 
şekilde devam ettiğini de söz-
lerine ekledi.
DHMİ’nin mahkemeyi yok 
sayan bu açıklama, 22 Şubat 
2014’te Kuzey Ormanları 
Savunması ve birçok doğa ve 
yaşam savunucusunun yer 
aldığı platformun bir araya 
gelmesiyle protesto edildi.  Va-
lilik önünde yapılan protesto 
“Vali Mutlu Karara Uy, Hukuk-
suz 3. Havalimanı Projesini 
Derhal Durdur” konulu bir 
basın açıklamasının ardından 
sona erdi.  
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Haziran ve eylül ayları arası 
yavru deniz kaplumbağalarının 
yumurtadan çıkma zamanıdır. 
Bu dönem çok önemlidir, çünkü 
bin yavrudan ancak bir iki tane-
sinin yetişkin olabildiği bilin-
mektedir. Yavruların yumur-
tadan çıktıktan sonra ilk olarak 
denize ulaşmaları gerekmekte-
dir. Bu iş çok zor görünmese de 
öncelikle yarım metre sıkı ku-
mun yüzeyine gece saatlerinde 
olacak şekilde tırmanması gere-
kir. Bu bazen iki gün sürebilir. 
Yavruların yüzeye ulaştığında ilk 
işi, deniz istikametindeki ufuk 
çizgisi ışığını bulmak ve o yöne 
gitmektir. Bu kısa yolculukta 
kuşlar, tilkiler, yengeçler ve diğer 
yırtıcılar daima hazır bekler. 
Diyelim ki denize ulaştılar; ilk 
on, on beş gün devamlı yüze-
rek beslenme alanlarına gide-
ceklerdir. Ne yazık ki koruyucu 
bir anneleri veya ebeveynleri 
olmadığından denizdeki avcı 
kuşlar, yengeçler ve iri balıklar 
onları bekler. Buraya kadar her 
şey doğal ve canlılar için olması 
gereken bir yaşam döngüsü. 

Gelelim bu canlıların üzerin-
deki insan etkisine: 
Ufuk çizgisi ışığını rahatlıkla 
baskılayacak aydınlatmalar; 
sokak ve araç lambaları, sa-
hillerdeki ticari mekânlar ve 
yerleşim yerlerinin plansız 
aydınlatmaları, perdelenmemiş, 
karaya yönlendirilmemiş tüm 
ışık kaynakları.
Yuvaların üzerine çakılan şemsi-
yeler, kumsala yayılan şezlonglar. 
Yuvaların üzerine çekilen tekne 
ve malzemeler. 
Yasak olduğu halde kaplum-

Yaşasın deniz kaplumbağaları

Uğur Yılmaz

       Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada 
ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. - Hayvan Hakları Bildirgesi

bağaların yolu üzerine çadır 
kuran eğitimli insanlar!
Kumsalda dolaşan kumları 
sıkıştırarak ve kazıyarak kabili-
yet gösterisi yapan arazi aracı 
kullanıcıları.
Yuvaların bulunduğu kumsalda 
geç saatlere kadar dolaşan tatil-
ciler.    
Her tarafa saçılmış çöpler, 
poşetler ve olta misinaları. 
Bir avuç gönüllü, sivil toplum 

örgütleri ve üniversitelerin ça-
lışmaları sayesinde, tüm engel-
lere rağmen sahillerimizde 
koruma çalışmaları yapılıyor. 
Bu sayede yumurtaların yüzde 
55 - 60 oranında gelişimi ta-
mamlanıp yavruların yüzeye ve 
denize ulaştığına şahit oluyoruz. 
Cinsine göre bir dişi 100 - 200 yu-
murta bırakabiliyor. Son yıllarda 
bilinçlendirme ve yuvaları ko-
ruma çalışmalarıyla başarı 
oranı artsa da asıl odaklanılması 
gereken konu “yetişkinlerin 
korunması” konusu. Tüm dün-
ya tarafından kabul edilen bu 
anlayışla ülkemiz ve uluslararası 
platformda çalışmalar oldukça 
ilerlemiştir.

Yetişkin bir kaplumbağa için 
neler yapılabilir?
Bu ancak bir kaplumbağa 
gözüyle bakınca, onun yerinde 
olmaya çalışılınca anlaşılır. Eğer 
kaplumbağalar konuşabilseydi, 
onların ağzından bu yakınışları 
duymak mümkündü.

“Ben yetişkin bir deniz kaplum-
bağasıyım”
Denizlerde yaşamaya çalışıyoruz 

ancak kirlilik bizi ve diğer 
canlıları çok etkiliyor. İnsanlar 
ne varsa denize atıyor. Özellikle 
plastik poşet ve diğer atıklar be-
sinlerimize çok benziyor ve onları 
yediğimizde bizim için ölümcül 
oluyorlar. Denizlerde canlı sayısı 
çok azaldı, balık avına çıkanlar 
bizim korunaklarımıza dadandı, 
ağlarına takılıyoruz. Biz nefes 
almak için yüzeye çıkamazsak 
ölürüz. Bazı insanlar bizi 
yakaladıklarında geri bırakmak 
yerine bize yaşam şansı verme-
yecek darbelerle saldırıyorlar. Bu 
insanlık mı?
Sahile çıkmak için hiçbir sebebimiz 
yok ancak iki üç yılda bir dişilerimiz 
yumurtalarını bırakmak için 

çıkmak zorunda. Soyumuzu 100 
milyon yıldır böyle sürdürdük. 
Son elli yılda yaşam alanlarımız 
öylesine çok değişti ki yaklaşık 50 
- 70 yıl yaşayan bizler sahillerin 
bozulmamış hallerini hatırlıyoruz. 
Sahile çıkmak için insanların hiç 
yaşamadığı korkuları yaşıyoruz. 
Boş sahil, insan riski olmayan yer 
neredeyse kalmadı. Kıyıda gürültü 
ışık ve gezinen insanlar var; bize 
ve yavrularımıza zarar verecekler. 
Denizde beslenirken sürat tekneleri 
bizi parçalamaya çalışıyor. Nefes 
almaya çıktığımızda kafamıza vu-
ranlar bile var. En son Mersin sa-
hillerinde kaldırım taşını yüzgec-
imize ağırlık olarak bağlayıp 
boğdular bizi!
“Biz olmazsak yavrularımız da, 
geleceğimiz de olmaz. Ancak bi-
linmeli ki doğanın dengesini boz-
mak sadece bizi değil insanların 
geleceğini de yok eder. Mayıs 
ortasında yumurta bırakmaya 
başlar, ağustos ortalarına ka-
dar karaya çıkmaya çalışırız. 
Temmuz başı ile eylül ortası 
ise yavrularımızın mücadelesi 
başlar. Bizim yaşam alanlarımız 
belirli, buralara ağ atılması engel-
lense yaşama fırsatı buluruz. Üs-
telik burada balıklar da gelişip 
diğer avlak alanlarına gider.
Bu yapılaşma, para 
hırsı da ne? İnsanlar 
neden doğal alanları 
bu hızla tahrip ediyor? 
Buna kimler, neden 
izin veriyor? Şehircilikte 
yaptıkları hataları gör-
müyorlar mı? Doğaya 
geri dönülmez hasarlar-
la zarar vermeden bir-
likte yaşayamaz mıydık?
Hayvan Hakları Bildirgesi (Uni-
versal Declaration on Animal 
Welfare) bizi korumaya yönelik 
ancak bu ülkede bunu pek bilen 
veya sayan yok!

Evet, Kaplumbağayı dinledik. 
Hayvan Hakları Bildirgesi’nde 
yazdığı gibi;  
“Yabani türden olan bütün 
hayvanlar, kendi özel doğal 
çevrelerinde karada, havada ve 
suda yaşama ve üretme hakkına 
sahiptir.”
Kaplumbağanın söylediklerin-
den de anlaşıldığı gibi; hem 
yavruların, hem de yetişkin-
lerin yaşama hakkı ve korun-
ma ihtiyacı var. Deniz kap-
lumbağalarına zarar vermemek 
için bilinçlenmek en önemli 
koruma yöntemi olacaktır. 
Yoksa trafik kuralları ve diğer 
kurallar gibi toplumumuzun 
genelde çiğnemekten zevk 
aldığı kural ve yönetmelikler 
zaten hiçbir işe yaramaz; bu 
ülkede asla olmaz. Farkındalık 
yaratmamız gereken hedef kit-
le “insan”dır. Doğal hayatta 
devamlılık için yapılacak ko-
ruma çalışmalarının yaşam ka-
litesini ve mutluluğu artırdığını 
bizzat yaşayan biri olarak güney 
sahillerine giden veya gidecek 

insanları bu sorumluluğa davet 
ediyorum. 
Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında 
belirlenmiş yirmi yuvalama 
kumsalı bulunmaktadır. Bu 
kumsallar: Ekincik, Dalyan, 
Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, 
Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, 
Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, 
Anamur, Göksu Deltası, Alata, 
Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık ve 
Samandağ’dır. 

Bilgilerimizi tazeleyelim  
Yeşil deniz kaplumbağası (che-
lonia mydas) ve iribaş deniz 
kaplumbağası (caretta caretta)  
Akdeniz’de yuvalayan soyu teh-
likede olan türlerdir. Yetişkin 
bir caretta caretta 114 cm. boya 
ve 100 kg’dan fazla ağırlığa; 
yeşil deniz kaplumbağası ise 
150 cm. boya ve 200 kg. ağırlığa 
sahip olabilmektedir. Deniz 
kaplumbağaları yaşamlarının 
büyük bir bölümünü kıtalarar-
ası denizlerde geçirir. Erkek 
kaplumbağalar   karaya   hiç   çık
mazken,   dişiler  sadece  yumur-
talarını bırakmak için çıkarlar. 
Dişi  deniz   kaplumbağaları,   ye
tişkinliğe ulaştıklarında yumur-
talarını bırakmak için, yüz-
lerce kilometre yüzerek yumur-

tadan çıktıkları kumsala geri 
dönerler. Doğdukları kumsalın 
kimyasını hafızalarına bizim 
anlayamayacağımız bir koordi-
nat sistemi ile kaydederler. 
Deniz kaplumbağalarının ana 
besin kaynağı deniz bitki-
leri, denizanaları, süngerler,  
yumuşakçalar, yengeçler, mürek-
kep balıkları ve bazı balıklardır. 

Koruma için neler yapılabilir?
Kişisel olarak yapabilecekle-
riniz: Geceleri kumsalda ateş 
yakmayın, ışıkla dolaşmayın. 
Dişi deniz kaplumbağaları 
rahatsız olduklarında yumurt-
layamadan denize döner; denize 
bıraktıkları yumurtalar ise tah-
rip olur.
Denizden bakılınca görülen 
ışıklarınızı perdeleyin. Çünkü 
yavru deniz kaplumbağaları 
karadan gelen ışıklara yönelip 
yollarını kaybeder ve denize 
ulaşamayarak ölürler. 
Kumsala ve denize poşet, pet 
şişe ve çöp atmayın, gördükle-
rinizi de toplayın. Bunları sev-
diği yiyeceklerden biri olan 
denizanasına benzetip yerler ve 
boğularak ölürler.
Yuvalama kumsallarında ilk 
80 metre içinde kalan kuma 
şemsiye dikmeyin, şezlong 
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Çevre Etiği: 
Çevre Felsefesine Giriş

Kitap Tanıtımı: 
İnci Bilgiç

      İnsan kültürlerinde “insanmerkezli” bir dünya görüşünden söz etmeyi anlamlı 
kılabilecek yeterli bir dayanak ve tutarlılık var mıdır?

koymayın ve kumu kazmayın. 
Şemsiye, şezlong ve kazma so-
nucu yuvalar tahrip olurken 
geceleri bu engellere çarpan 
kaplumbağalar yuva yapamadan 
denize dönerler.

Yuva yapan deniz kaplumbağası 
görürseniz sessiz olun, ışık 
yakmayın, yere uzanarak sadece 
izleyin. Deniz kaplumbağaları 
rahatsız edilince yuva yapama-
dan denize dönerler.
Yavru deniz kaplumbağası 
denize taşınmaz. Onların nes-
lini sürdürebilmesi için yolunu 
kendisi bulması gerekir. Yav-
ruların kumsalı kendi başlarına 
geçmesi aynı kumsala geri döne-
bilmeleri açısından önemlidir.

Koruma çalışmalarına ne tür 
katkıda bulunabilirsiniz? 
Yumurtlama alanları olan yir-
mi sahilimizde diğer canlıla-
rın yaşamına uygun sahil 
kullanımına yönelik yazılı, sözel 
ve görsel bilgilendirmeler yapa-
bilirsiniz. STK ve üniversitelerin 
koruma çalışmalarına destek 
verebilirsiniz.

Tatilciler kimi zaman şezlong-
larını kumsalın üst taraflarından 
deniz kenarına doğru indi-
rebilmektedirler. Bu nedenle 
şezlongları zincir vb. malzeme-
lerle zemine sabitlemeleri için 

pansiyon sahiplerine tavsiyede 
bulunabilirsiniz. Sabah gün ışı-
ması ile başlayan yuva gözlem-
lerinde görevlilere eşlik ede-
bilirsiniz. Her üniversite veya 
koruma grupları buna sıcak 
bakmayabilir ancak kararlı olun, 
siz onlardansınız.

Dil bilenler, yabancı misafirle-
rin merak ettiği konularda bilgi 

paylaşımı yapabilirler. Kum-
salda ışık ve ateş yakmalarının 
deniz kaplumbağaları için ne 
denli zararlı olduğunu tatilcilere 
anlatarak bunları yapmalarını 
engelleyebilirsiniz. 

Belediye veya diğer resmi ku-
rumlar, sokak aydınlatmalarını 
sahilin ve insanların ihti-
yaçlarını etkilemeyecek şekilde 
perdeleyebilirler.  Gece sa-
hile inen araçlar engelleyip 
kumsalın yayalar tarafından 
kullanımı sınırlanabilir. İlgili 
beldenin kaymakamlık ve bele-
diye makamlarına dilekçelerle 
başvurabilirsiniz. Bunu ye-
rel olarak sağlamak mümkün 
olmazsa bakanlığa büyük bir 
imza kampanyası ile başvurusu 
yapılabilir.

Deniz kaplumbağalarını rahatsız 
edecek davranışlarda bulunan 
kişileri uyararak, bu canlıların 
kumsallarımızda neslini sürdür-
melerine katkıda bulunabilirsi-
niz. Bu aşamada dikkatli olma-
lısınız çünkü size saldıracak veya 
hakaret edebilecek kişilerle de 
karşılaşacaksınız.

Hem annelerin hem de 
yavruların güvenli bir şekilde 
denize ulaşmaları ve hayatta 
kalmaları için gerekli çalışmalara 
insanlık görevi olarak bakıyoruz. 

Sizleri https://www.facebook.
com/groups/1375279909363636 
“Sizi Gidi Carettalar” grubun-
dan bu güzel canlıları takip 
etmeye davet ediyoruz. Belge-
sel kıvamındaki görsellerimiz 
sizlere muhteşem deneyimler 
sunacaktır. Yerinde bu canlıları 
ziyaret ederek yaşam için daha 
iyi şeyler yapmak dileğiyle hoşça 
kalın ve selamlar. 

“İnsan kültürlerinde “in-
sanmerkezli” bir dünya 
görüşünden söz etmeyi anlamlı 
kılabilecek yeterli bir dayanak 
ve tutarlılık var mıdır?”

Teknolojinin bu kadar ile-
ri gitmediği antik çağlarda, 
insanların doğa ile olan 
ilişkisinde aracı yoktu. Bu 
aracının olmamasından mü-

tevellit insan, ne kendini 
özneleştirmiş ne de doğayı 
nesneleştirmişti. Bu yüzden 
de “etik” dediğimiz ahlak 
felsefenin konusu insanlar 
arasındaki ilişki idi, çünkü 
bastığı toprağa uzak olma-
yan insan, insana uzaktı. 
Bu uzaklık çeşitli sorunlar 
doğuruyordu ve insanın in-
sanla ilişkisini düzenleyecek 
ilkeler aranıyordu.

Ne var ki günden güne dünya 
nüfusu arttı, “hız” her şey de-
mek oldu ve insanlar teknolo-
jik desteğe ihtiyaç duydu. 
Ancak yadsınamaz bir hızla 
ilerleyen teknoloji, insanın 
doğa ile ilişkisindeki aracı ol-
maya başladı. Bugün toprağa 
bas(a)mayan, yiyeceği ürün-
leri hiç gör(e)mediği tarla-
lardan toplanıp, getirildikleri 
marketlerden alan, şifayı ec-
zanelerdeki fabrikasyon ilaç-
lardan başka yerde ara(ya)-
mayan, kendinden başka canlı 
türlerinin nasıl yaşadığını 
(hatta yaşayıp yaşamadığını) 
bil(e)meyen ve bil(e)mediğini 
umursamayan, ayağının 
altındaki gezegenin nere-
deyse hiçbir döngüsünden 

haberi ol(a)mayan insan so-
nunda kendini “özne” olarak 
“nesne”leştirdiği doğanın kar-
şısına koydu. Böylece çıktığı 
kabuğa uzaklaşan insanın 
doğa ile ilişkisinde de sorunlar 
baş gösterdi. 

Şimdi bu ilişkinin ilkelerini 
belirlememize yardımcı ola-
cak bir etiğe ihtiyacımız var. 
Neyse ki bazı uzmanlar bize 
fikir verebilmek için konuyla 
ilgili incelemelerde bulunmuş 
ve bulgularını kitaplaştırmışlar. 

Bunlardan biri olan Joseph R. 
Des Jardins’in “Çevre Etiği: 
Çevre Felsefesine Giriş” kitabı, 
Ruşen Keleş’in çevirisiyle 
2006’da İmge Kitabevi’nden 
çıktı. Jardins, kitabının asıl 
amacının felsefecilerin çevre 
tartışmalarına katkılarının 
gözden geçirilmesi olduğunu 
belirtse de bununla sınırlı 
kalmıyor ve okuyuculara hem 
felsefeciler, bilim insanları, 
çevreciler ve yurttaşlar arasında 
süregiden bir tartışmayı su-
nuyor, hem de onları bu tar-
tışmaya katılmaya çağırıyor.

Kitap “Temel Kavramlar”, 
“Uygulamalı Etik Olarak 
Çevre Etiği” ve “Çevre Etiği 
Kuramları” olmak üzere üç 
ana kısma ve “Canlımerkezli 
Etik ve Yaşamın Özsel Değeri”, 
“Çevresel Adalet ve Toplumsal 
Ekoloji”, “Etik ve Ekonomi”, 
“Doğal Dünyaya Karşı Sorum-
luluklar” gibi başlıkları olan 
on iki alt bölüme ayrılmış. Jar-
dins her bölümü bir tartışma 
ile başlatıyor ve düşündürücü 
sorular ile bitiriyor. Örneğin;
Çevreyle ilgili pek çok 
tartışmanın konusu istih-
dam ile çevrenin korunması 

arasındaki ilişkidir. Örneğin, 
Kuzey Pasifik’teki benekli 
baykuş çoğu kez istihdam ile 
baykuş arasındaki bir tercih 
çerçevesine oturtulur. Bu tür 
yararcı ilişkiler akla yatkın 
mıdır? Olanaklı mıdır?

Acaba herkesin çocuk sahibi 
olma hakkı var mıdır? Bir ço-
cuk sahibi olmakta, evlat edin-
mekle elde edilemeyecek ne 
gibi kazanımlar vardır?
Doğal nesnelerin çıkarları ola-
bilir mi? Akarsular, dağlar ve 

ormanlar için bazı şeylerin iyi 
olduğu söylenebilir mi? Bu, 
insanlar için ahlaki iyilikten 
söz ederken kullanılan “iyi” 
sözcüğü ile eş anlamda mıdır?
Biyolojik çeşitliliğin azalması 
neden büyük bir sorun 
oluşturuyor? Yaşamın değeri 
nedir?

Bir dağ manzarasını takdir 
edemeyen bir kimseyi, onun 
güzel olduğuna inandırabilir 
misiniz?
İnsan kültürlerinde “in-
sanmerkezli” bir dünya 
görüşünden söz etmeyi anlamlı 
kılabilecek yeterli bir dayanak 
ve tutarlılık var mıdır?

Bunlar gibi nice soruyla 
bizi gezegene, diğer tür-
lere ve birbirimize karşı 
sorumluluklarımızı düşünüp 
değerlendirmeye yönlendiriyor 
Jardins. Ayrıca özel konulara, 
genişletilmeye çalışılan insan-
merkezli etik yerine insan-doğa 
ilişkisinin yeniden gözden 
geçirilmesiyle “iyi yaşam”ın 
nasıl olması gerektiğine 
dair söyleyecekleri olan bir 
çevre felsefesi oluşturulması 
ihtiyacına dikkat çekiyor.
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Su yoksa B planı var...

Zeynep Turgut

       İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi 
Prof. Dr. Orhan Şen, şubat ayı içinde İstanbul’un 120 günlük suyu kaldığına dair bir 
açıklama yaptı, açıklamada: “Havalar ısındı, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine 
çıktı. Ocak ayında beklenen yağışlar olmadı. Şubat ayı da kurak geçiyor. Türkiye’de 
kuraklık etkisini artırarak devam ediyor. Bir an önce bazı tasarruf tedbirleri alınmalı. 
Gerekirse bazı büyük şehirlerde su kesintisi yapılmalı. Özellikle İstanbul yazın büyük 
su sıkıntısı çekebilir. İstanbul’a günde 2 buçuk milyon metreküp su veriliyor. Hazırda 
300 milyon metreküp su kalmış” dedi. 
Yine Şubat ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da konuyla ilgili bazı 
açıklamaları oldu; kısa kısa bu açıklamalar şu şekildeydi:
“Kuraklık yok” 19 Ocak 2014
“Bir kuraklık var evet bunu da itiraf edeyim” 3 Şubat 2014
“Yağmur duası, yağmur bombasından maliyetsiz” 23 Şubat 2014
“İstanbul’da artık su sıkıntısı olmayacak. Su kesintisi yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü 
aksi takdirde ben bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım” 27 Şubat 2014

Bu yıl sonbahar itibariyle bekle-
nen yağışlar bir türlü gelmedi, 
sıcaklıklar da hep mevsim nor-
mallerin üzerinde. Özellikle 
İstanbul gibi büyük kentlerdeki 
binalar ve yapılaşma, döşeme 
kaplı zemin ve yollar, geçirimsiz 
yüzeylerin artışına sebep olu-
yor.  Kentlerdeki ısı, toprağın 
yerini almış olan geçirimsiz 
yüzey nedeniyle buharlaşıp 
havaya karışamıyor. Güneş 
ışığını yansıtacak yeşil alanlar 
da yetersiz olunca kentler üze-
rinde birçok ısı adası oluşuyor. 

Kentlerin üzerini bir kubbe gibi 
kaplayan bu ısı adaları buraların 
kırsal alanlara göre daha sıcak 
olma nedenlerinden biri. Tüm 
bu şartların bir araya gelme-
siyle kentler aslında iklimsel 
karakterlerini de kaybetmeye 
başlıyorlar, kar yağışının kentler 
üzerinde etkili olamaması bu 
nedenle şaşırtıcı değil. 

Dünyanın büyük metropolleri 
işte tam da bu sebeple ülkele-
rinde ormanların korunmasına 
yönelik yasalar çıkartırken, 
Türkiye’nin en büyük metropolü 
olan İstanbul’da, üçüncü köprü, 
üçüncü havalimanı, Kanal 
İstanbul ve diğer projelerle 
başta Kuzey Ormanları olmak 
üzere birçok ormanlık alanın 
yok edilmesi, deniz kimyasının 
bozulması, su kaynaklarının 
büyük bir bölümünün kay-
bedilmesi ve İstanbul’un ekolo-
jik DNA’sının olduğu gibi 
değiştirilmesi göze alınıyor. Peki 
neden? 150 milyon yolcu kapa-
sitesiyle üçüncü havalimanımız 
dünya liderliği koltuğuna otur-
sun diye!

Ayrıca mesele sadece 
İstanbul da değil, tüm Tür-
kiye yıllardır ciddi bir ta-
lanla ve ormansızlaştırmayla 
karşı karşıya. Maryland 
Üniversitesi’nden M.C. Hansen 
ve on beş arkadaşı, Üniver-
site, NASA ve Google’ın da 
desteğiyle 2000-2012 yılları 
arasında tüm dünyadaki or-

man kayıplarını saptadıkları 
bir çalışma yaptılar. Elde et-
tikleri bilimsel sonuçları da 15 
Aralık 2013 tarihinde Science 
dergisinde “21. Yüzyıl Orman 
Örtüsündeki Değişim İçin Yük-
sek Çözünürlüklü Küresel Hari-
talar” başlığıyla yayınladılar. 
Çalışmanın Türkiye’yle ilgili 
kısmı incelendiğinde görülüyor 
ki İstanbul’da oldukça kapsamlı 
ormanlık alan kayıpları 
yaşanmış ve Karadeniz, Ege ile 
Akdeniz bölgelerinde de kısmi 
ormanlık alan kayıpları gözlen-
mekte. 

Büyük kentlerimizde et-
kili olacak bir kar yağışının 
beklenmediğinden yukarıda 
bahsetmiştim. Bu sene için Ana-
dolu’da da kar yağışının yetersiz 
oluşu kuraklık endişelerini be-
raberinde taşıyor. Her ne kadar 
şubat ayının son haftasında Tür-
kiye genelinde bir iki gün süren 
yağmurun gelişi bir sevinç 
hali yaratmışsa da aslında bu 
barajların sadece bir süreliğine 
dolmasına neden olacak. Asıl, 
Anadolu’da yağması gereken 
kar oranının yüksek olması, bu 

yılı kuraklık hissetmeden atlata-
bilmemizin tek yolu.  
Kuraklığın boyutlarından biri 
olan meteorolojik kuraklık bir 
yerdeki yağış miktarının uzun 
bir zaman boyunca yetersiz 
kalması sonucu ortaya çıkar ve 
özellikle yerleşim birimlerinde 
su eksikliğine neden olur. Me-
teorolojik kuraklığın devam 

etmesi ise başka iki boyut olan 
hidrolojik ve tarımsal kuraklığı 
etkiler. Hidrolojik kuraklık yer-
yüzü ve yeraltı sularındaki azal-
mayı ve eksikliği ifade ederken; 
tarımsal kuraklık bitkilerin 
ihtiyacını karşılayacak miktarda 
suyun toprakta bulunmamasını 
yani bitkinin kök bölgesi için 
yararlanabileceği suyun mik-
tarını ve neminin yetersizliğini 
ifade eder. 

Konuyla ilgili Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ve İSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün raporlarına bir 
göz atalım: 
Meteoroloji Genel Müdürlü-

ğü’nün verilerine 
göre 1 Ekim 2013 
ile 31 Ocak 2014 
tarihine kadar geçen 
dört aylık dönemde 
kümülatif yağış, 
Türkiye genelinde 
normale göre yüzde 
27.4, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
ise yüzde 40.4 azal-
ma göstermiş. 
 
2014 yılı Ocak ayı 
değerlendirildiğinde 
de Türkiye genelin-
de  yağış oranının  
yüzde 22.2 azaldığı, 
bir önceki yılın 
Ocak ayı yağış 
oranına göre ise bu 
yılki Ocak ayı yağış 
oranında yüzde 39.1 
azalmanın olduğu 
gözlenmiş. 
Türkiye’nin iklim 
haritasına göre bahsi 
geçen kuraklıktan 
en çok etkilenecek 

bölgelerin başında İç Anadolu 
ve Akdeniz gelirken; Ege, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
de kuraklığı ortalamanın üze-
rinde hissedecek bölgeler olarak 
gösterilmekte.

İSKİ Genel Müdürlüğü tara-
fından yapılan barajların dolu-
luk oranlarına ait aylık ista-

tiksel verilere göz attığımızda 
gördüğümüz rakamlar İstanbul 
için oldukça ürkütücü. 2013 
yılı Ocak ayında İstanbul gene-
lindeki barajların doluluk oranı 
yüzde 70.04 iken; 2014 yılı Ocak 
ayında bu oran yüzde 33.29’a 
kadar düşmüş. Yıllara göre 
barajların su miktarı dağılımına 
bakıldığında da son yedi yıla 
göre bu yılki miktarda ciddi bir 
düşüşün yaşandığı aşağıdaki 
tablodan gözlemlenebilir. 

B planı teknik bir konu, siz an-
lamazsınız!

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu,  şubat ayı içinde 
Afyonkarahisar’da yapılan AKP 
belediye başkan adaylarının 
tanıtım töreni sırasında 
gazetecilere yaptığı açıklamada 
kuraklık konusuna da değindi. 
Eroğlu, “Şu anda yüzde 45-50 
arasında barajlarda bir doluluk 
var. Yağışlarda bir problem yok. 
Önümüzdeki haftalarda Şubat, 
Mart ve Nisan aylarında nor-
mal yağması gereken yağışların 
geleceği yönünde tahminler 
var” şeklinde içimize su ser-
pen (galiba kuraklık yok… 
Olsaydı bu kadar rahat serp-
mezdi o suyu içimize içimize 
doğru) açıklamasının yanı sıra, 
“Geçmişte Ankara, İzmir ve 
İstanbul’da nereye bakarsanız 
bakın su sıkıntısı yaşandı. 
Vatandaşlar evlerindeki bidonlu 
dönemi bildikleri için endişe 
ediyor. Değerli vatandaşlarımız 
bunu düşünmesin. Bunu 
düşünecek olan biziz. Su her 
daim akacaktır. Biz gerektiği 
zaman B planlarını devreye 
sokuyoruz. Bazıları soruyor bu 
B planı nedir? Bu teknik bir 
konu, tamamen meslek sırrı. 
Biz dün bütün uzmanlarımızla 
B planını gerektiğinde devreye 
sokmak için hazırlığı yaptık.” da 
dedi. 

Canım zaten suyu da onlara 
biz öğretecek değiliz ya, hem 
neymiş, su yoksa B Planı varmış. 
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Su ticari bir mal mıdır?
Dünya Su Konseyi, Dünya Su Forumu ve İstanbul Uluslararası Su Forumu

Nurşin Altunay

       Loic Fouchon’un “Su faturasına, cep telefonu kadar ödeme yapmaya razı olur-
sak hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tüm insanlık olarak bir tercih yapmamız lazım. Yani 
arabaların benzini için harcadığımız paranın yüzde 5’ini suya harcasak dünyada su 
sorunu yaşanmaz” sözleri Dünya Su Konseyi’nin su sorununu nasıl ele aldığını açıkça 
ortaya koymaktadır.  Dünya Su Forumu’na göre; suyun tamamen ticarileştirilmesi, sa-
dece parası olanın erişebileceği bir mala dönüştürülmesi ve parasını ödeyenin istediği 
kadar suyu istediği şekilde kullanabilmesi ile su sorunu çözülecektir. 

Dünya Su Konseyi (WWC 
yani World Water Coun-
cil), küresel bir örgüttür. 
Düzenlediği su forumlarıyla 
adını duyurmuş olan konsey 
1996 yılında kurulmuştur. 
Merkezi Fransa’nın Marsilya 
şehrindedir. Kendisini çok 
paydaşlı (multi-stakeholder) 
uluslararası bir “platform” 
olarak tanımlar. Bazen de plat-
form yerine “şebeke” (network) 
ya da “şemsiye örgüt” (umbrel-
la organization) tanımlamasını 
kullanır.

Serhat Salihoğlu, konseyin 
kendisini tanımlamak için 
kullandığı kavramların çeşitlili-
ğini önemli bir olgu olarak 
düşünmektedir. Salihoğlu, bu 
örgütlenme biçiminin neo-
liberal döneme özgü bir ör-
gütlenme biçimi olduğunu 
söyler. 

Küresel ölçekte suyun yöneti-
minin merkezi olan Dün-
ya Su Konseyi’nin kurucu 
kuruluşları, 10 ülkeden bin 
400 civarında şirket, kurum 
ve birey statüsünde üyeye 
sahip olan Uluslararası Su 
Kaynakları Birliği (IWRA), 
Uluslararası Sulama ve Drenaj 
Komisyonu (ICID), Kanada 
Uluslararası Kalkınma Ajansı 
(CIDA), Dünya Bankası (WB), 
Uluslararası Su Kalitesi Derneği 
(IAWQ), Uluslararası Su Birliği 
(IWSA), Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) 
ve Dünya Konservasyon Birliği 
(IUCN)’dir.
 
Dünya Su Konseyi'nin üyeleri 
kategorilere ayrılır. Bu katego-
riler, hükümetler arası kurum-
lar, hükümetler ve hükümet 
kuruluşları, işletmeler, sivil top-
lum örgütleri ve su kullanıcı 
birlikleri, meslek birlikleri 
ve akademik kuruluşlardır. 
Bu kategorilerin her birine 
“kolej” derler. Hükümetler 
arası kurumlara örnek olarak 
BM verilebilir. UNESCO, 
Dünya Bankası da dikkat çe-
ken üyelerdendir. Örneğin 
Fransa hükümet düzeyinde 
temsil edilirken, birçok ülke-
nin çevre, su veya tarımla 
ilgilenen bakanlıkları kon-
seyin üyesi olarak görülmek-
tedir. Uluslararası STK’-
lardan biri olan WWF, “kolej 
4” olarak tanımlanan sivil 
toplum örgütleri ve su kul-
lanıcı birlikleri kategori-
sinde bulunmaktadır. Dün-
ya Su Konseyi'nin resmi 
web sayfalarında üye olarak 
tanıtımı yapılan WWF’yle il-
gili açıklamada bahsi geçen 
STK’nın “...Coca Cola Com-
pany, P&G, Sodexo, Eco-

lab, SABMiller, H&M ve 
Marks&Spencer ile ortaklıkları 
vardır” denilmektedir. WWF 
ayrıca Dünya Su Konseyi'nin 
2012-2015 yılları arasında 
yönetimde kalması planlanmış 
olan yönetim kurulunda 
yer alır. Aynı yönetim ku-
rulunda Türkiye’den DSİ de 
bulunmaktadır. Yine resmi web 
sayfalarında yayımlanan listeye 
göre Mart 2013’de üye sayısı 
300 üzerinde görülmektedir. 
Bu üyelerin içinde Türkiye'den 
Ceylan İnşaat, Doğuş İnşaat, 
Kolin İnşaat, Limak gibi 
genelde enerji yatırımlarıyla 
ilgili olan şirketlerin yanısıra 
DSİ ile birlikte İSKİ de vardır.  
TMB (Türkiye Müteahhitler 
Birliği) de dikkat çeken üyeler 
arasındadır.

Dünya Su Konseyi kurulduğu 
günden beri tepki gören bir 
örgüttür. Sürdürülebilir su 
kaynakları ve su hizmeti 
sağlanması konusunda sorun-
ların üzerine eğildiğini söyle-
yen konseyin bu alanda yatırım 
yapılmasını tavsiye etmesi ve 
sözde halkların çıkarlarını 
düşünerek özel sektörün 
su piyasasında daha etkin 
olmasını istemesi, tepkilerin 
baştan beri artarak devam et-
mesine sebep olmaktadır. 

Suyu ticari mal haline getir-
meye çalışarak üyesi olan 
büyük su tekellerinin, enerji 
firmalarının sektör paylarının 
yükseltilmesi ve karlılıklarının 

arttırılması için uğraş verdiği 
düşünülmektedir.  Halkların 
görüşlerini dikkate aldığı, 
herkes için en iyi ve doğruyu 
bulmaya çalışan “iyi niyetli” 
bir oluşum olduğu algısını 
yaratabilmek ve meşruiyet ka-
zanabilmek için de “Dünya Su 
Forumu” adı altında forumlar 
düzenlemektedir. 

Dünya üzerinde adil su 
kullanımı bilincini geliştirmek 
amacı güttüğünü iddia eden 
konsey, her üç yılda bir farklı 
bir ülkede Dünya Su Forumu 
düzenlemektedir. Sırasıyla Ma-
rakeş (1997), Lahey (2000), 
Kyoto (2003), Meksiko (2006), 
İstanbul (2009) ve Marsil-
ya (2012)'da düzenlenen su 
forumlarının yedincisinin ev 
sahipliğini gelecek yıl Güney 
Kore yapacaktır.
Forum karşıtları, suyu ‘insan 
hakkı' değil ‘insan ihtiyacı' 
olarak niteleyen konseyin 
suyun üstünde bir mülkiyet 

kurulması ve ticari metaya 
dönüştürülmesi amacında ol-
duğunu iddia ediyor ve suyun 
ticari bir meta haline gelme-
siyle temel insan hakkı olan 
suya ancak parası olanların 
erişebilecek olması tehlikesinin 
altını çiziyorlar.

Dünya Su Konseyi Onursal 
Başkanı ve dünyanın en büyük 
su şirketinin (Suez’e bağlı Mar-
seilles Water Supply Comp-
any) CEO’su Loic Fouchon’un 
"Su faturasına, cep telefonu 
kadar ödeme yapmaya razı 
olursak hiçbir sıkıntı kal-
mayacak. Tüm insanlık olarak 
bir tercih yapmamız lazım. 
Yani arabaların benzini için 
harcadığımız paranın yüzde 
5’ini suya harcasak dünyada 
su sorunu yaşanmaz" sözleri 
Dünya Su Konseyi’nin su so-
rununu nasıl ele aldığını açıkça 
ortaya koymaktadır.  Dünya Su 
Forumu’na göre, suyun tama-
men ticarileştirilmesi, sade-

ce parası olanın erişebileceği 
bir mala dönüştürülmesi ve 
parasını ödeyenin istediği ka-
dar suyu istediği şekilde kulla-
nabilmesi ile su sorunu çözül-
ecektir. 

16-22 Mart 2009 tarihleri 
arasında İstanbul'da düzen-
lenen 5. Dünya Su Forumu 
birçok protestolara sahne 
olmuştu. Alternatif Su Fo-
rumu düzenlenmiş, kongre 
merkezinin önünde ve içinde 
çeşitli eylemler yapılmıştı. 
Bu eylemler sırasında 26 kişi 
gözaltına alınmış, tazyikli su ve 
biber gazı kullanılmış ve eylem-
ciler şiddete maruz kalmıştı. Su 
forumunun yapıldığı salonda 
da protestolar gerçekleşmişti. 
Uluslararası Nehirler (Inter-
national Rivers) aktivistleri 
Ann Katherine Schneider ve 
Payal Parikh, açılış toplantısı 
sırasında üzerinde "Daha faz-
la çevreye zarar veren barajlar 
istemiyoruz" yazan pankart 
açtıkları için gözaltına alınarak 
sınır dışı edilmişlerdi.

İstanbul 5. Uluslararası Dünya 
Su Forumu Türkiye'deki ekoloji 
mücadelesi için de önemli bir 
noktadadır. Protestolara sebep 
olan bu forum aynı zamanda 
başka bir forumun doğumuna 
da sebep olmuştur. Kısa adı 
İUSF olan İstanbul Uluslararası 
Su Forumu bir sonraki Dünya 
Su Forumu'ndan bir yıl önce 
olmak üzere, her üç yılda 
bir düzenlenmektedir. İUSF 
sonuçları, ardından gelecek 
olan  Dünya Su Forumu için 
girdiler oluşturur. Bir nevi 
Dünya Su Forumu'na hazırlık 
forumudur. Bu forum is-
minden de anlaşılacağı gibi 
sürekli olarak İstanbul'da ya-
pılmaktadır. Kısacası her üç 
senede bir İstanbul tam olarak 
Dünya Su Forumu olmasa da 
ona çok yakın bir foruma ev 
sahipliği yapmaktadır.

İlki 2009 yılında, ikincisi 2011 
yılında düzenlenen İUSF’nin 
üçüncüsü 27-29 Mayıs 2014 
tarihlerinde  Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı tarafından 
İstanbul’da düzenlenecektir. 
Forumda, öncelikli olarak su 
güvenliği ve uluslararası su 
hukuku konuları ele alınacaktır. 
Ele alınacak konular, 
katılımcılar ve konuşmacılar 
şimdiden belirlenmiştir. Ayrıca 
“Su haktır, satılamaz” diyen 
herkes de bu tarihte elbette 
orada olacaktır.

Kaynakça: 
“Alın Size Su” Lazuri.com. Web. 
20.02.2014.
“Dünya Su Konseyi Dünya Su Forumları” 
Artı İvme Dergisi. Y:2. S:7. 2009.
Hande Özüt. “Suya Dair Bir Zirve” Yeşil 
Ufuklar. Web. 20.02.2014.
Serhat Salioğlu. “Dünya Su Konseyi, 
İstanbul Forumları ve İstanbul 2009” 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. 
Web. 20.02.2014.
World Water Council. Web. 20.02.2014.
“World Water Council List of Members.” 
World Water Council. Web. 20.02.2014.
“World Wildlife Fund – US – WWF.” 
World Water Council. Web. 20.02.2014.
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Ergene Nehri yol ayrımı, 
eko-sosyalizm ya da barbarlık
Melek Küçükkuzun

AKP çekişmesinden azade, 
nehirdeki sorunun daha önce 
ele alınmamış olması basit bir 
tesadüf mü? Ya 1980’den önce 
nehirde balık tuttuklarını, 
yüzdüklerini söyleyen köylüle-
rin, sorunun 1980’den itibaren 
başladığını söylemeleri? 

Atıkların Marmara Denizi’nin 
dibini boylamasının çözüm 
olarak sunulması ekolojik sa-
nayi politikalarının Türkiye 
siyasetinde esamesinin bile 
okunmadığını en acı şekilde 
gözler önüne seriyor ya, yine de 
AKP’nin bu hamlesi Trakya’daki 
seçmeni kazanmanın ötesinde 
Ergene Nehri’ndeki felaket için 
gerçek bir çözüm sunabilir mi? 
3.1 milyarlık bütçe ayrılan pro-
jenin hayata geçirilmesinden 
iki yıl sonra Ergene Nehri’ndeki 
son durum ne?

Uzunköprü Belediyesi’nin O-
cak 2014’te Ergene Nehri’ndeki 
son duruma dair yayınladığı 
rapor, hepimizin ezbere bildiği 
son ağaç kesildiğinde, son 
nehir kuruduğunda paranın 
yenmeyeceğini anlayacağımız 
günlerin geleceğini söyleyen 
o pek meşhur Kızılderili sö-
zünün ne anlama geldiğinin 
bir kez daha yüzümüze çar-
pıyor. Raporda, “Ergene 
Nehri’nin yıllık ortalama debi-
sinin yaklaşık yüzde 25’i kendi 
tabii debisi olup, geri kalan 
yüzde 75 oranındaki debinin 
sanayi ve evsel kaynaklı 
atıksu boşaltımlarından kay-
naklandığı ve özellikle Çorlu 
Deresi ve Ergene Nehri su ka-

litesinin fiziksel ve kimyasal 
kirlilik parametreleri açısından 
çok kirli su sınıfı olan IV. sınıf 
su kalitesinde olduğu, Ergene 
Nehri’nden hâlihazırda akan 
su miktarının yalnız dörtte 
birinin tabii debisi olması se-
bebiyle, havzadaki tüm tesisler 
atıksularını mevcut mevzuatta 
yer alan deşarj standartlarına 
uygun olarak arıtsalar dahi, 
Ergene Nehri tabii debi-
sinin, standartlara uygun 
boşaltımlardan gelen kirli-
lik yükünü kaldıramayacağı, 
dolayısıyla kirliliğin önlenmesi 
ve su kalitesinin hedeflenen II. 
sınıf su kalitesine yükselme-
sinin mümkün olmayacağı 
tespitleri yapılmıştır” deniliyor.

AKP yahut başka bir hükü-
met, cebine birkaç milyon 
koyup sorunu çözmeye yel-
tendiğinde yanılır. Çünkü Er-

Başbakanın 2 yıl önce tele-
vizyonda Ergene Nehri’nin 
kirliliğine dair bir haber 
görmesinin ardından Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nu arayarak ‘Ergene’nin 
hali ne böyle?’ dediği 
gazetelerde haber olmuştu. 
Ardından Veysel Eroğlu so-
runun CHP’li belediyelerin 
suçu olduğuna, Ergene’yi kur-
tarmak için gereken arıtma 
tesislerinin kurulacağına, ne-
hirden numuneler alınacağına, 
yeraltı sularını kullanan fab-
rikaların denetleneceğine dair 
trajikomik bir beyanat vermişti. 

Konuyu yakından takip eden-
lerin malumudur; bu beyanatı 
takip eden aylarda Ergene 
Havzası Koruma Eylem Planı 
devreye sokuldu. Ergene 
Nehri’nin en kirli kategori 
anlamına gelen dördüncü sınıf 
su kalitesinin beş yıllık bir za-
man dilimi içinde ikinci sınıf 
kaliteye yükseltilmesi hedef-
leniyordu. Projeye göre, ne-
hirdeki sanayi atıkları derin 
deşarj yöntemiyle Marmara 
Denizi’ne akıtılarak Ergene 
temizlenecekti. Hükümet 
bu proje için 3.1 milyar TL 
ayırmış, Bakan Eroğlu ise her 
fırsatta Ergene Nehri’ndeki 
sorunu ilk ele alan hükümet 

olduklarını vurguluyordu. 3.1 
milyarlık bütçe kulağa hiç de 
fena gelmiyor, projeler, vaatler, 
ihaleler havada uçuşuyor.  
Fakat bir dakika. 

Başbakan en az 30 yıllık mazisi 
olan çevre felaketinden iki yıl 
önce mi haberdar oldu sa-
hiden? Bakan arıtma tesisle-
rinin kurulacağının, gerekli 
denetlemelerin yapılacağının 
sözünü verirken aynı zamanda 
yapmaya mecbur oldukları tüm 
bu denetlemeleri onca zaman 
yapmadıklarını itiraf etmiş de 
olmuyor muydu? Mesele ger-
çekten CHP’li belediyelerin 
suçu mu? Trakya’daki CHP- 

       “Geziciler, çevreciler biraz da Ergene’nin kenarında dolaşsınlar yahu. Hesabını sorsunlar. Çevreciyiz, yeşilciyiz 
dediler. On tane ağaç sökülüp başka yere dökülüyor, ki Türkiye’de milyarlarca ağaç diktik biz. Böyle bir iktidara yeşil 
düşmanı dediler. Hâlâ adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de yeşil deyince, orman deyince 
akla Ak Parti iktidarı gelir. Ama dürüst olsalar, bu noktada gerçekten aklıselim sahibi olsalar, Ergene’yi Meriç’i ge-
zerler. Buradaki bu hali görüp sonra da biz ne yapıyoruz derler” Recep Tayyip Erdoğan

gene Nehri’nden akan zehrin 
anlattığı hikâye neoliberal 
politikaların Türkiye’de pi-
yasaya sürülmesiyle birlikte 8 
bin yıllık tarım geleneği olan 
bölgenin yerli ve yabancı ser-
mayeye nasıl peşkeş çekil-
diğinin hikâyesidir. AKP’nin 
Ergene Nehri’ndeki ziftin kay-
nağını ararken bulacağı şey, 
kalkınmadan anlaşılanın tarım 
ülkesi olmaktan çıkmak için 
küçük çiftçiyi yok edip yabancı 
sermayeyle sanayileşmeye 
dayalı ahmakça devlet 
politikalarıdır ve toprağını sat-
mak zorunda kalan köylünün 
bu sanayi bölgelerine nasıl ucuz 
iş gücü olarak sürüldüğüdür. 

Başbakan ve heyetinin nehre 
hergün tonlarca zehir akıtan 
yaklaşık 2 bin 500 tesise arıtma 
sistemi kontrolü için gittikle-
rinde görecekleri manzara 

ülkenin kayıtdışı ekonomisi, 
sigortasız işçileri, burjuvazi 
ve devlet arasındaki halkı, 
doğayı yok say-kazan-kazan 
mutabakatıdır. Hükümet de-
vede kulak kalan 3.1 milyarı 
gözden çıkarmakla kalmayıp, 
sermaye sahiplerinin kalbini 
kırmayı da göze alabilir mi? Fa-
son üretimle, taşeronlaşmayla, 
kirleterek, katlederek, sömü-
rerek, havayı, denizi, toprağı 
daha fazla kazanma hırsıyla 
yok ederken en ağır be-
deli halka ödeterek devam 
edemeyeceğini anlayabilir 
mi? Bu felaketin üstesinden 
gelmenin yolunun projecilik 
-ihalecilik- belediyecilik oy-
nayan teknokratlar kadrosuyla 
değil de çiftçi sendikalarıyla 
masaya oturmaktan, bölge 
halkıyla işbirliği içinde olmak-
tan geçtiğini kabul edebilir mi? 

Türkiye’deki çevre felaketlerine 
dair  görüş  bildiren  akademis-
yenlere açılan soruşturmalar-
dan utanıp, bilirkişi raporlarını 
manipüle etmeye yönelik tu-
tumundan vazgeçebilir mi bu 
hükümet? Söz konusu İslami 
popülizm olduğunda orantısız 
sanayileşmenin sağlığa ve eko-
lojik dengeye zararları alkol 
kullanımının zararları kadar 
karlı bir söylem değil mi yok-
sa? Halihazırda para tarafından 
mahvedilen Ergene Nehri’nin 
yine parayla temizlenmesi 
mümkün mü?

Tüm bu soruların cevapları, 
‘Ya ekososyalizm, ya barbarlık!’ 
sloganında. 

Ergene için çözümse, AKP’nin 
politikalarında değil; ısrarla 
tarlalarda, fabrikalarda ve 
sokaklarda.  
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Söyleşi: Nurşin Altunay
“Doğayla savaşan insanla, insan-
la savaşan doğayla barışamaz. 
Çünkü biz doğayız.”

13-15 Şubat tarihlerinde düzen-
lenen "Barajlar ve HES Fuarı" 
kendilerini yaşam savunucusu 
olarak tanımlayan çok sayıda 
kişi tarafından protesto edildi. 
Metro istasyonundan başlayan 
yürüyüş, fuar alanında basın 
açıklaması ve serbest kürsüyle 
devam etti ve arkasından da 
basına yansıyan sert polis mü-
dahalesi gerçekleşti. Eyleme 
kucağında bebeği ile katılan 
Zeynep Pekiner ile HES Fuarı 
eylemini ve ekoloji mücadelesini 
konuştuk.  Zeynep, 24 yaşında. 
İstanbul Üniversitesi’nde 
coğrafya bölümünde öğrenci. 
Evli ve on aylık İsa Ekin adında 
bir bebeği var. 
 
Hayata nasıl bakıyorsun Zeynep? 

Biz yüreğimizde cenneti 
taşıyoruz. Ben inançlı biri 
olarak amacımızın büyük işler 
başarmak değil özümüze uygun 
bir hayat sürmek ve gerekeni 
yapmak olduğuna inanıyorum. 
Yeryüzünü cennete çevirmeye 
çalışan cennetlik, cehenneme 
çeviren cehennemliktir. Yarın 
barış yurdunda buluşacakmış 
gibi bugünün mücadelesini 
yürütmeliyiz. 

Ne zaman ekoloji problemleri 
dikkatini çekmeye başladı? 
Senin kırılma noktan ne veya 
hangi olaydı? 

Babam İstanbul’da büyümüş ve 
bize hep "Sizin de benim gibi 
betonda büyümenizi istemi-
yorum"  der ve bizi tatillerde 
kırsala götürürdü. 2000 yılında 
babam Çavuşbaşı’nda bir yer 
bulmuştu. Şehirde, merkeze 
yakın ama şehirden çok farklı, 
yaban ormanın içinde baharda 
rengârenk çiçeklerin açtığı in-
sana İstanbul’da olduğunu u-
nutturan bir yerdi. Çeşit çeşit 
kelebekler vardı ve çocukken 
‘Kelebekler Vadisi’ koymuştum 
buranın adını. 

Her haftasonu gider akşama 
kadar oturur sonra dönerdik. 
Babam kentte büyüyen çocuk-
lara göre çok şanslı çocuk-
lar olduğumuzu söylerdi. Bu 
çok uzun sürmedi, iki üç yıl 
sonra kepçeler göründü önce. 
İşgal tankları gibi önüne set 
yapmışlardı girdiğimiz ye-
rin. Sonra asfalt yol yaptılar. 
Daha sonra öğrendik ki 
burayı birtakım müteahhit-
ler keşfetmiş ve villa sitesi 
yapmışlar. İstanbul’da sığınacak 
orman bırakmıyorlardı. Nere-
ye gitsek kentin yıkıcılığının 
ormanlara ilerlediğini ve orayı 

yuttuğunu gördük. Bazen te-
pelere çıktığımızda babam 
gösterirdi, yemyeşil ormanlar 
adeta tıraş edilmiş ve içinde iki 
üç katlı villalar. Öfkeleniyorduk 
tabi, yaşam alanlarımızı talan 
ediyorlardı.  

Kendini ekoloji hareketi içinde 
biri olarak görüyor musun? Bu 
mücadele içinde kendini nasıl 
konumlandırıyorsun?  

“Oikos” Yunancada ev anlamına 
gelir, ekoloji terimi  bu kökten 
türemiştir; “ev olarak toprağın 
bilimi” anlamına gelir. Bence 
yaşamı savunan herkes aslında 
ekoloji hareketi içerisindedir.  
Doğayı bir nesne, bir meta ha-
line getiren endüstriyel para-
digmayı ekolojik mücadele 
içerisinde baş sorun olarak 
görmeyen, insan merkezli ve 
insanın dışındaki her şeyi ‘çevre’ 
olarak niteleyen bir ‘çevreci’ algı 
var. Ekolojik mücadele içeri-
sinde kimileri kendini ‘çevreci’ 
olarak tanımlıyor. Ben insanı 
doğanın parçası olarak gören, 
doğa üzerindeki sömürünün 
bitmeden insan üzerindeki 
sömürünün bitmeyeceğinin 
farkındalığı ile kapitalist en-
düstriyel paradigmaya karşı 
mücadele eden bir noktada ko-
numlandırabilirim kendimi. 
Doğa bize ait değil, biz doğanın 
bir parçasıyız.  

Eylemlere, basın açıklamalarına, 
bilgilendirmelere düzenli katı-
lıyor musun? Kendini bir aktivist 
olarak tanımlıyor musun?

Evet, olabildiğince gitmeye 
çalışıyorum. Kendimi aktivist 
olarak tanımlayabilirim. Başına 
‘barış aktivisti’ veya ‘doğa akti-
visti’ gibi değişik sıfatlar eklesek 
de özünde aynı şeyler aslında. 
Doğayla savaşan insanla, insan-
la savaşan doğayla barışamaz. 
Çünkü biz doğayız. 

Bebeğin ile ilk gittiğin eylemin 
hangisiydi? 

Gezi Parkı’na iş makinaları 
girdiği günün ertesi Gezi Parkı 
direnişine gitmiştik. Kırk iki 
günlüktü o zaman. Ben be-

bek ile gece kalmaya cesaret 
edememiştim  çünkü ilk günler 
polis geceleri saldırıyordu biber 
gazı ve gaz bombaları ile.

13 Şubat HES Fuarı’nın yapıldığı 
kongre merkezinde bir pro-
testo yapıldı. Sen de bu eyleme 
katıldın. Oraya giderken neler 
düşündün? Neden oradaydın? 

Oradaydım çünkü bu 
fuar yaşam katillerinin 
buluşmasaydı. Devlete sırtlarını 
yaslayıp binlerce canlının yaşam 
alanını talan eden, gasp eden, 
katleden HES’çilere karşı orada 
doğa ve tüm canlılar adına irade 
göstermek için gittim. Giderken 
beni düşündüren şey de pişkin 
pişkin buluşmaları ve bu vahşeti 
normalleştirmelerinin verdiği 
öfkeydi. 

Eylemi  nasıl değerlendiriyorsun? 

HES’lere karşı çıkan milyonlar 
var. Ama bu karşı çıkanların çok 
azı oradaydı. Eyleme çağırıcılar 
listesinde onlarca platform, par-
ti, oluşum vardı. Fakat kimisinin 
kitlesi ya hiç gelmemişti ya da bir 
iki kişi gelmişlerdi. Bu çok sem-
bolik kalabalık, kitlesel bir tavır 
olmalıydı oysa. Bence iyi duyu-
ru / çağrı yapılıp yapılmaması 
ötesinde bazı sıkıntılar vardı. 
Bunlardan biri sanki dereler üze-
rinde coğrafya ve kimliklerden 
kaynaklı bir ötekileştirme vardı. 
‘Dereler direniyor’ diye slogan 
atarken onlarca dere adı sayıldı 
ama Mezopotamya’da akan 
dereler  anılmadı. Kızılırmak 
suyu ile Fırat suyu aynı vücu-
dun kanıdır. Fırat’ı savunanla 
Kızılırmak’ı savunan aynı varlığı 
aynı vücudu aynı canı savunur. 
Dereler, nehirler sınır tanımaz. 
Bu coğrafyada Mezopotam-
ya’daki  baraj ve HES’ler Türki-
ye’nin elektrik tüketiminin çok 
büyük bir bölümünü üreti-
yor. Hatta bölgede üretilen 
elektriğin tüketimden faz-
la olduğu için ihraç edildiği 
olmuştur. Ve orada da HES’lere, 
termik santrallere karşı bir 
mücadele var. 1 Şubat’ta Cudi 
Dağı’nda yapılması planlanan 
termik santrale karşı 10 bin kişi 
yürüdü. Fakat ulusal medya-

da haber yer bulamadı. Hatta 
HES’lere, termiklere karşı mü-
cadele yürüten birçok oluşum 
da destek vereceğine, bu direnişi 
selamlayacağı yerde sustu, ses-
siz kaldı. Bölgede son yıllarda 
nehirlerle ilgili en duyulanı 
ise Hasankeyf mücadelesidir. 
Fakat eylemde Hasankeyf 
‘direnen nehirler’ arasında 
anılmadı. Bu konuda herkes 
özeleştirisini yapmalı. Nehir-
ler yeryüzünün damarlarıdır, 
ormanlar ciğerleridir. Doğa 
bölünemez bir bütündür. Bun-
lar ekoloji mücadele içerisinde 
olan tüm oluşumlarla oturup 
konuşulmalı, daha kapsayıcı bir 
söylem geliştirilmeli, Gezi ruhu 
bu eylemlere taşınmalıdır.  

Eylem sonrasında orada bulu-
nan insanların bir kısmı içeri 
girmek istedi. Polisin ve güven-
lik görevlilerinin buna izin 
vermemesi sonrasında HES 
yapılmasına karşı olan insanlar 
tartaklandı, gazla grup dağıtıldı. 
Sen de oradaydın. Üstelik 
yanında oğlun da vardı. Bunlar 
yaşanırken ne hissettin? Bebeğin 
ve sen zarar gördünüz mü? 
Böyle bir olayın olabileceğini 
hesaplamış mıydın? Buna 
rağmen mi oradaydın? Daha bir 
sürü soru var aslında. Sen özetle 
o sert müdahale esnasında neler 
olduğunu kendi bakış açınla 
anlatır mısın? 

Gazdan etkilendik evet. Orada-
ki bir grubun kendi inisiyatif-
leriyle fuar alanına girmeye 
çalışması taktiksel olarak 
doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir 
olsa bile gayrimeşru olan polis 
saldırısıdır, fuar alanına girme-
ye çalışmak değil. Eylemlere 
halk çağrılıyorsa, halk çocuk, 
yaşlı, kadın, erkek demeden 
herkesten oluşur. Halk genç-
lik demek değildir. Zaten artık 
olaylı geçme riski taşımayan 
bir eylem yok. Burada bizim 
almamız gereken tavır kadınları, 
çocukları, yaşlıları, engellileri 
dışlamak değil, toplumun her 
kesimiyle orada bulunmaktır. 
Maalesef böyle bir ön kabul 
olduğu için herkes çekinir hale 
geldi.  

 
Sence ekoloji mücadelesinde 
neredeyiz? Tam olan ne? Eksik 
olan ne? Ne yapmak ve ne yap-
mamak lazım? 

Bulunduğumuz coğrafyanın 
gerek jeopolitik konumu, 
gerek sahip olduğu biyolo-
jik zenginliği, rezervleri açı-
sından doğa sömürücüleri ta-
rafından yer yer işgal altında 
ve Gerze’den Alakır’a, Kaz 
Dağları’ndan Hasankeyf ’e ka-
dar her yerde direniş var ve 
devam ediyor. Önümüzdeki 
yıllarda yeni bir mücadele alanı 
daha bekliyor bizi. Küresel e-
nerji şirketlerinin yeni gözdesi 
'kaya gazı' sömürüsü. Shell ile 
Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Diyarbakır’da kaya 
gazı aramalarına başladı bile. 
Yer altındaki akiferlerin, ağır 
metal içeren sular ile kirlen-
mesine neden olması ekolojik 
yıkımlardan sadece biri. 
Sistem kaynakları tükettikçe 
ve kendini büyütüp daha faz-
la enerjiye, hammaddeye ge-
reksinim duydukça sömürü 
artacak.  Toprağı bir ‘ana’ olarak 
düşünmek, yeryüzünü yuva 
bellemek gerek önce. Endüstri-
yalizme karşı ekolojik bilinci 
geliştirip, doğadaki talanın sana-
yileşmenin ve ‘kalkınma’nın 
sonucu olduğu bilinciyle mü-
cadele etmek gerek. Barajların 
en az askeri üsler kadar,  iş maki-
nelerinin en az tanklar kadar 
sömürücü ve ölümcül olduğunun 
farkındalığıyla bunlara direnen-
lerin hem kendilerinin hem 
de direnişlerinin birleşmesi 
gerektiğini düşünüyorum.  

Gelecekte ne görüyorsun, umut-
lu musun? 

Bir aktivist için yegâne dayanak 
‘umut’tur. Gezi protestoları ile 
bu umut çok daha büyüdü, çok 
daha heyecanlandım. ‘Birkaç 
ağaç’ milyonları birleştirip 
sokağa döküyorsa daha bizi 
birleştirecek binlerce nehir, vadi, 
dağ var. Toplumsal barış da an-
cak doğayı anlayarak, hakkını 
arayarak, doğanın insanı olarak 
mümkün olacak.

Aktivist anne Zeynep Pekiner anlattı
10 aylık bebekle HES Fuarı protestosu 

Brezilya'da etkili olan kuraklık nedeniyle 142 kentte su karneyle veri-
lecek.
Brezilya'nın on bir eyaletindeki yüz kırk iki kentte yaşayan yaklaşık altı 
milyon kişinin su kullanımı sınırlandırılacak. Su sağlayıcısı şirketler, 
rezervler, nehirler ile akarsulardaki su miktarının son yirmi yılın en 
düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Yeni uygulamayla vatandaşların 
su tüketime sınır getirilmesi öngörülüyor. 
Sao Paulo eyaleti Ltu kentinde bazı mahallelere üç günde bir sadece on 
üç saat su verildiği kaydedildi.

Brezilya’da su karneyle dağıtılacak
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Yabani vaşak ile çağdaş kaçak
Firuze Güzelmeriç

       Nesli tükenmekte bir kedigil olan vaşak ve İranlı Mehdi’nin yolları çağdaş insanın 
kafeslerle süslediği, sevginin yani varlığımızın yanıtının dahi şartlandırmalara 
dayandırılarak, akıl almaz bir hale sokulduğu tutsaklık halinden ani bir çıkışla 
dağların arasında kesişmişti. Onlar karşılaştığında canlılık, asfalt yolların arasından 
fışkırmış bir beybun çiçeği gibi parlıyordu.  

Mehdi Rohan uzun bir yol-
culuğun ardından yere yığıldı. 
Gökyüzü kaşmir bir battaniye 
gibi ısıttı içini. Kalbi kanı pom-
palarken, zihni bulutların tah-
rik edici dokunulmazlığında 
aydınlık bir ferahlama yaşadı 
ve bulanıklık gittikçe azaldı. 
Bileklerini gevşeterek kendini 
rüzgâra bıraktı, bedeninde-
ki kasılmalar, huzursuzluk 
sendromları rüzgârın bedenine 
dokunuşlarıyla uçuşup gidi-
yordu. Tutsaklıktan, robotların 
ışıltısız dünyasından özgürlüğe 
doğru bir geçiş gerçekleşmişti.
Kuzguni bir gecenin sessiz-
liğinde üzerindeki gereksiz 
eşyaların hepsini İran’dan 
Türkiye’ye kadar süren yolcu-
luğu boyunca yanından ayır-
madığı asitli suyun içine attı. 
Elleri, kolları, özellikle ayak 
bileği ona saatlerdir dayanması 
zor olan bir acı veriyordu. 
Yaralarına sürdüğü merhemi 
tükenmiş   ve  artık  hücrelerde,
kalbi her sıkıştığında hangi 
kimyevi ilaçla hayatına son 
vereceğini  düşünmek  zorunda
olmadığından, yanında bulun-
durduğu, kimyevi malzemeler-
den oluşan çantayı da yakarak 
yok etmişti. Tutukluğunda 
kimya eğitimini yarıda bırakmış 
ama hücrede yalnız başına 
kaldığı yıllarda kendi kendine 
eğitimini tamamlamıştı.

Yerde toprağın üzerinde 
uzanmış, unuttuğu kokuları 
ayrıştırarak hatırlamaya çalı-
şıyor, böylece fiziksel acısını 
geçiriyor ve özgürlüğünün 
tadını çıkarıyordu. O sırada 
bir sesle irkildi. Gecenin 
karanlığında yavru vaşağı fark 
etti. Kıpırdamadan, inlercesi-
ne sesler çıkaran vaşağın göz-
lerinde kendisininkine çok 
benzeyen bir ifade gördü. O da 
korkmuştu. O da kaçıyor onun 
da canı acıyordu.

Nesli tükenmekte bir kedigil 
olan vaşak ve İranlı Mehdi’nin 
yolları çağdaş insanın kafes-
lerle süslediği, sevginin, yani 
varlığımızın yanıtının dahi 
şartlandırmalara dayandırı-
larak, akıl almaz bir hale 
sokulduğu tutsaklık halin-
den ani bir çıkışla dağların 
arasında kesişmişti. Onlar 
karşılaştığında canlılık, asfalt 
yolların arasından fışkırmış bir 
beybun çiçeği gibi parlıyordu. 
İnsanın bilincinin,  hayvanın 
içgüdüsünün metalar krallı-
ğına karşı olan resmini,  doğa-
nın eşsiz renkleri arasına 
karışarak, özgürce ve adeta 
bilerek çiziyorlardı. O an sev-
giyle bütünleştiler. 

Var olan kadar aklını kullanan, 
ilerlemeye cesaret edebilen in-
san bedeni içindeki her şuur 

bunu yapma yetisine sahipti 
oysaki. Bu saflığa ve cesarete 
erişildiğinde tıpkı Samed 
Behrengi’nin Küçük Kara Balığı 
gibi aydınlıklara kavuşacaktı 
şuurlu varlık. Kendininkin-
den farklı açılardan neler 
gözüktüğünü görecek ve an-
lamaya başlayacaktı. Böyle 
olduğunda sığınmak için 
başka benlere bürünmeye-
cek, varlığını,  özünü dile 
getirdiğinde hatta üretime 
geçtiğinde tımarhanelere ya da 
zindanlara kapatılmayacak, ak-
sine başka postlara bürünmüş 
akıl almaz girişimlerle katliam-
lar yaratan diktatörlere, krallara 

öykünmekten ve sonrasında 
çaresizlikle bahaneler sunduğu 
boyun eğme durumundan  
kurtulacaktı.

Tutsaklık, yoksunlukla kapsan-
dığında pırıl pırıl akan bir 
ırmağa dönüşebilecekti. Özle-
rin yok sayıldığı, bağımlılıkların 
çoğaldığı, beton kokulu mo-
dern insan krallığında, dikenli 
yalnızlığın meyvesinin sevgi 
olduğu gibi, yoksunluğun 
meyvesi de cesaret ve özgür-
lüktü artık. İkisi de aylardır 
yalnızlardı. Yalnızlık otunun, 
böğürtlene benzeyen dikenli 
fakat dünya hali içindeki tüm 
zevklerden daha doygun hali 

olan “sevgi” adlı  meyvesini 
birlikte yiyorlardı.

Mehdi not defterini çıkardı. 
Kaçışından bir gece önce 
yazdığı cümleleri sessizce oku-
maya başladı: “Bir büyüteçle 
bakınca dünya tarihi, bir akıl 
hastanesindeki zihin kon-
trolü sağlayamayan, kendine 
ve seri olarak etrafına zarar 
veren hastaların analizleri-
nin yapıldığı endişe verici bir 
kağıt birikintisinden ibaretti. 
Bu nedenle dünya tarihinin 
aktörleri, vahşi sistemlerin 
marifetiyle, kendi düşünce 
bozuklukları açığa çıkmasın 

diye adaleti, sözde hukuk 
aracılığı ile parçalamışlardır.
Zihin sağlığını, beyin hücrele-
rini yok ederek, beden sağlığını 
ise genlerdeki mutasyon de-
nilen değişikliklere bağlı 
kazanılmış işlev bozukluklarına 
(kanser vb.) karşı tedbir al-
mamakla ısrar ederek, var olan 
imkânları da kısıtlı hale getire-
rek sağlık adı altında talana 
uğratmışlardır.
Hayatlarımızdaki ışıltıyı talan-
lar yoluyla yüz yıllardır yok et-
meye çalışan bir babaannenin 
torunları olabiliriz. Babaanne-
ler iliklerine kadar çözüldüler. 
Kemikten, kastan oluşmuş be-
den şeklinde küçük bir hücre 

evini andıran tutsaklıktan, top-
rak, küller ve fosfor halinde 
dağıldılar. Yaşayan torunlar 
babaannelerin nesilden ne-
sile aktardığı yanılsamalardan 
oluşan karanlık çağdan akıl 
ve sevgi yoluyla çıkmayı 
başarıyor. Dünyanın birçok 
yerinde bu vahşete karşı mü-
cadelelerin devam etmesi gibi. 
Bilgeliğin delilik, deliliğin 
kahramanlık ilan edildiği, pa-
radokslardan oluşan; ışığın, 
zamanın, inancın, bilincin, 
güdünün, evrenin hiçbir nok-
tasıyla özdeşleşemeyen yabancı 
sisteme, mekanik çağa artık 
dışardan bakabiliyoruz.” 

Mehdi Rohan ayağa kalktı,  
bileğinin mosmor olduğunu 
fark etti. Ayak bileklerinden 
öyle sıkı bağlanmıştı ki bilek-
lerinde pıhtılaşan kan hala 
akamıyordu. Acıdan, öfkeden, 
mutluluktan, vaşağa duyduğu 
üzüntüden, heyecandan ne-
fes nefese kalmıştı. Tüm bu 
hissiyatlarının taşkınlığına da-
yanmayarak ellerini havaya 
doğru uzattı ve bir yırtıcı gibi 
çığlıklar atmaya başladı. Otuz 
yıllık esaretin sonu gelmişti ve o 
çok sevdiği ağaçların, yaşamın 
tam ortasında dünyanın 
orta yerindeymişçesine mü-
cadeleye yeniden başladığını 
haykırıyordu. 

Beyni çalışıyor, zihni akıyor, 
kalbi çarpıyordu. Zihnindeki 
kangrenler birer birer çözülür-
ken, “Ayağım bileğimden kopsa 
ne olur?” diye fısıldadı. Vaşakla 
birbirlerinin gözlerinde kendi 
ifadelerini görecek kadar yakın 
olsalar da henüz birbirlerine te-
masta bulunamamışlardı. Gü-
zel gözlü vaşağa yaklaştı, cebin-
den bir parça ekmek çıkarıp 
kediye uzattı, kedi öyle açtı ki 
ekmeği bir lokmada midesine 
indirdi. Yemek seansıyla, iki tür 

arasındaki gerginlik ortadan 
kalkmış ve postların arkasına 
gizlenen insan görünümlü, öz 
benlikleri defalarca çiğnenmiş, 
tüm hassasiyetlerini, yok ede-
rek yitirmiş iki ayaklılardan 
kaçan iki esir gevşeyerek, 
dokunarak, kabul ederek 
ormanın kuzguni gecesinde 
güneşin doğuşunu beklerken 
yıllardan sonra ilk kez huzurlu 
bir uykuya dalmışlardı. 
Vaşaktan keskin bir kan 
kokusu geliyordu. Güneşin 
ilk ışınlarıyla bu keskin koku 
azalmış nemli hava kurumuştu. 
Vaşağın sol arka yağında diken-
li bir tel kalmıştı ve yaranın 
üzerinde sinekler uçuşuyordu. 
Bedeni titremeye başlamıştı. 
Mehdi pantolonunun, ceketi-
nin cebinde kalan son kimyevi 
malzemelerle kedigilin bacağını 
temizledi. Narin bacağından 
dikenli telleri çıkarırken bir 
anda hayvanın gözlerinden 
acıyla yaşlar döküldü.  Buna 
rağmen kıpırdamadı.  Tek isteği 
o dikenli telden kurtulmaktı. 
Bacağı temizlenmiş, karnı 
doymuş ve en mühimi sakin-
leşmişti. 

İnsanlar ve yırtıcılar arasındaki 
çatışmadan bu yavru vaşak da 
nasibini almıştı. Yaban kedileri-
nin tutsak esirlerden bir farkı 
olmadığını bilen Mehdi onlar-
la ilgili dedesinden dinlediği 
hikâyelerden sonra bir tane-
siyle de unutamayacağı bir an 
deneyimlemişti. Gün ışığında 
vaşağın uzun ve püsküllü 
kulakları, kısa kuyruğu ve kes-
kin gözleri belirginleşmişti. 
Kış bastırdığında kalın bir 
tüy tabakası ile kaplanan çe-
vik bedeni dağlara tırmanıyor, 
yüzüyor ama insan denen iki 
ayaklının kurnazca hilelerine 
karşı gelemiyordu. Ve üstelik 
bu iki ayaklı tür, yaban kedile-
rinin avlanmayı öğrendiği tilki 
türüne ve diğer kedigillere, 
“kurnaz”, “sinsi”, “tehlikeli” gibi 
sıfatlar yüklemişti. 

Mehdi’nin dedesinin küçük-
ken anlattığı hikâyelerin 
birinde kuzey İran’da yaşayan 
yaban kedileri de geçiyordu. 
Mehdi dedesinden dinlediği 
bu hikâyeden sonra kedigil-
lerle ilgili bir fikir edinmişti. 
Vaşakların son yıllarda  Kafkas 
Dağları, Kuzey İran, Kuzey Irak 
sınırlarında yaşıyor olmaları; 
fakat bundan 200 yıl önce-
sinde İspanya’da,  Pasifik’te,  
Sibirya’da hayatta kalmayı 
başarmış olan vaşakların, 19. 
asırda Avrupa’da yok olmaya 
başlamaları. Kuzey Avru-
pa, Doğu Avrupa ve Asya’da 
yasadışı ve "bilinçli" avcılığa 
rağmen hayatta kalmayı 
başarmaları, vaşakların bir 
yandan bu iki ayaklı, tüketime 
doymayan katil avcılara karşı 
mücadele vermeleri, bir yandan 
da besin maddelerini yani ya-
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Arjantin, çevre için Monsanto mısır projesini durdurdu
Shane Romig
Çeviri: Gülçin Dalgıç

       “Biz çok memnunuz, artık geri dönüşü yok, Monsanto gitmek zorunda!”
“Malvinas Fight for Life Assembly” üyesi Matías Marizza  

ban tavşanlarını kontrolsüzce 
avlayan diğer avcılara karşı da 
direnmek zorunda kalmaları. 

Bir yandan şehirleşmenin, 
dağların, ormanların en kuy-
tu köşelerine kadar fütursu-
zca ilerlemesi, bu durumun 
hayvanları yerlerinden etmesi 
ve bu kısıtlı alanlarda kendi 
akrabalarıyla çiftleşmek zo-
runda bırakılarak türün yeterli 
sayıda çoğalmasının engellen-
mesi, besin maddeleri ellerin-
den alınması ve kışın daha da 
kalınlaşan tüyden tabakaları 
yüzünden canlarına kast 

edilmesi. Avlanmanın yasadışı 
olduğu Balkan ülkeleri, Hindis-
tan, Nepal, Türki Cumhuri-
yetler gibi bazı ülkelerin olması 
dedesinin anlattığı yırtıcı hay-
vanlarla ilgili olan hikâyelerden 
vaşaklarla ilgili olan bir bölüm-
dü. Fakat Türkiye bu ülkeler 
arasında bulunmuyor. Çünkü 
Türkiye’de Güneydoğu Ana-
dolu, Karadeniz ve Akdeniz 
bölgelerinin dağlık yerlerinde 
yaşayan, sayıları zaten az olan 
ve gittikçe azalan vaşaklar av-
lanmakta ve yok edilmektedir.
Bu düşüncelerle yeniden 
uykuya dalmışlar ve din-

lenmişlerdi. Birkaç günün so-
nunda Mehdi’nin yardımıyla 
beslenen vaşak sağlığına 
kavuşmuş ve yarası enfek-
siyon kapmadan iyileşmeye 
başlamıştı. Kendi türü, yır-
tıcıları yok ederken o bir 
yırtıcıyı hayata döndürmeyi 
başarmış ve kendi özgürlüğüne 
giden yolda zaman zaman bir 
yırtıcı hayvan gibi davrandığını 
yeniden hatırlamıştı. Mehdi’-
nin yolculuğu devam ediyor 
ama artık vaşakla yollarının 
ayrılması gerekiyordu. Veda-
laştılar ve her ikisi de kendi 
yollarına devam ettiler.

Bu öyküyü yazdıktan iki hafta 
sonra arkadaşlarımla gittiğim 
Karadeniz’in bir ilçesinde 
İran’dan zorlu bir mücadeleyle 
Türkiye’ye gelen, garsonluk ya-
pan, dil, spor, felsefe, ekonomi, 
fizik, din konularında çok yön-
lü bir donanıma ve bunları ak-
tarma yetisine sahip güzel yüz-
lü İranlı bir arkadaş edindik. 
Her şey hikâyedeki gibi 
kendiliğinden oldu. Mehdi’nin 
bir yansıması. Uğrunda, duvar-
ları tırnaklarıyla ufalayarak da 
olsa ilerleyebilmiş ve özgürlüğe 
ilk adımı atabilmişti fakat ne 
yazık ki yakın zamanda bir 

vaşak yok edilmişti. Vaşağın 
yapılan ilk incelemesinde ergin 
bir dişi olduğu, sağ ön ayağında 
kanama ve yaralanmalar 
olduğu tespit edildi.

Ertesi gün Mehmet Akif Er-
soy Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi’nde yapılan otop-
sisi sonrası ölüm nedeni tespit 
edilen vaşağın av tüfeği ile 
vurulmuş olduğu kayıtlara 
girildi. Otopsi sonrası vaşağın 
DNA analizi için karaciğer, 
dalak, kulak ve kas örnekleri 
alınarak TÜBİTAK MAM'a 
gönderildi.

Biyoteknoloji şirketi 
Monsanto’nun, Arjantin’in 
Cordoba şehrindeki 1 buçuk 
milyar pezoluk ($192 mil-
yon) mısır tohumu üretim 
planı, Monsanto’nun ye-
rel yönetiminin çevresel etki 
değerlendirmesini reddet-
mesi üzerine yeni bir engelle 
karşılaştı.  

Protestocularla yaşanan 
çatışmalar sonrasında ey-
lülden beri beklemede olan 
proje, St. Louis şirketinin 
işin yüzde otuzunu 
tamamlamasının ardından 
beklemeye alınmasına neden 
oldu.  Jose Manuel de la Sota 
geçen pazartesi verdiği de-
meçte Monsanto’nun çevresel 
etki değerlendirmesinin “il-
gili etkileri ve azaltıcı tedbir 
değerlerini” irdelemediğini 
söyledi.

Monsanto, bulunan sonuçları 
kabul ettiğini ve yeni ihtiyaçlar 
doğrultusunda projeyi yola 
sokacaklarını söyledi. Şirketin 
Latin Amerika Sürdürülebi-
lirlik ve Kurumsal İlişki Yö-
neticisi Pablo Vaquero verdiği 
bir röportajda “Monsanto 
bütün süreci irdelemekle işe 
başlıyor ve yeni standartlar 
doğrultusunda yeni bir çevre-
sel değerlendirme hazırlıyor. 
Proje sahasındaki hava, toprak 
ve su analizlerini yapmak bir 
veya iki ayı alacak ve yeni bir 
değerlendirme hazırlanacak.” 
dedi.Monsanto’nun bu 
yatırımını 2012’de du-
yurmasının ardından 
yerel çevre aktivist-

lerinin, büyük biyoteknoloji 
şirketine ve sattıkları genetiği 
değiştirilmiş tohumlara karşı 
direnişi ile karşı karşıya geldi. 
Başkentin eteklerindeki Malvi-
nas Bölgesi’ndeki yeni saha, 
yılda 3 buçuk milyon paket 
mısır tohumu üretecek kapasi-
teye sahip olacaktı. Şirkete göre 
türünün dünyadaki en büyüğü. 
Monsanto ayrıca Buenos 
Aires’in Rojas Bölgesi’nde ben-
zer bir mısır tohumu tarlasına 
da sahip. 
Arjantin, dünyada en çok soya 
fasulyesi ve mısır için genetiği 

değiştirilmiş tohum kullanan 
ülkelerden biri ve çiftçilikte 
etkili güçler olan Birleşik Dev-
letler ve Brezilya’nın ardından 
dünyanın üçüncü en büyük 
ihracatçısı. 15 yıldan fazladır, 
Roundup markası ile tanınan 
Monsanto, herbisit glifosata 
dayanıklı soya fasulyesi sat-
maya başladı. Ünlenen Pam-
pas çiftlik bölgesine hızla 
geçen sözde "Roundup Ready" 
(genetik modifiye) teknolo-
jisi toprak işlemesiz tarıma 
geçişi hızlandırdı.  Artık tar-
lalar, yabani otları öldürücü 
glifosit ile spreylenebildiği için, 
çiftçiler ekim için tarlalarını 
sürmek zorunda kalmıyorlar. 
Bu teknik toprak nemini ko-
rumaya ve toprak üstü erozyo-
nunu yavaşlatmaya yardımcı 
olmaktadır. 

Aslında, Arjantin ve komşusu 
Brezilya’da ekilen soya fasul-
yeleri Monsanto’nun ya da 
benzer şirketlerin tohumları. 
Ancak, Monsanto, Arjantin’de 
tohumlarına patent alamadı, 
yeniden denemeye ve telif 
haklarını toplamaya uğraştı. 
Arjantin kanunlarına göre, 
çiftçilerin geçen yıldan ka-

lan tohumları eklemeleri-
ne izin verilmiştir, böylece 
onların tohum üreticilerine 
tekrar başvurup her mevsim 
tekrardan satın almaları engel-
lenmiştir.  

Şimdilerde, Monsanto herbisit 
(zararlı ot öldürücü) direnci ve 
böcek zararlılarından bitkileri 
koruyan geni kombine eden 
ikinci jenerasyon soya fasul-
yesi tohumları ile Arjantin’de 
tekrar denemeler yapmaktadır. 
Geniş kullanımlarına rağmen, 
Monsantoya karşı önemli 
bir kırsal direnci var. Hem 

Arjantin’de hem de dün-
ya genelinde ve Avrupa’da 
genetiği değiştirilmiş çoğu 
organizmalar yasaklanmıştır. 
St. Louis Post-Dispatch’in 
haberine göre, St. Louis’te 
ocak ayında yapılan şirketin 
yıllık paydaş toplantısında 
yaklaşık bir düzine protestocu 
tutuklanmıştır.  

Birleşik Devletler ve 
Arjantin’deki yabani otlar, 
glifosata (yabancı otların 
öldürülmesi için kullanılan 
bitki öldürücü ilacın temel 
maddesi) karşı dirençlidir ve 
bu da çiftçileri daha fazla her-
bisit kullanmaya, daha güçlü-
lerini karıştırarak geniş tarla-
larda her sezon spreylemeye 
zorlamaktadır. 

Küçük ama kararlı bir grup 
aktivist eylül ayından bu 
yana Cordoba inşaat alanının 
önünde yolu kapatarak ve 
araç giriş-çıkışını engelle-
yerek kamp yapmaktadır. 
Vaquero, “Gerçek şudur ki, 
çevreci gruplar Arjantin’in 
tarım modeline karşıdır” dedi. 
Protestocular, çevresel etki 
değerlendirmesinin redde-
dilmesini kutladı. Salı günü 
çıktığı Cordoba Las Higueras 
FM Radyo İstasyonu’nda 
“Malvinas Fight for Life As-
sembly” üyesi Matías Marizza 
“Biz çok memnunuz” dedi  ve 
ekledi, “Artık geri dönüşü yok, 
Monsanto gitmek zorunda”.

• Shane Romig . “Argentina Province 
Stalls Monsanto Corn Project on 
Environmental Concerns.” The Wall 
Street Journal. Web. 16.02.2014.

“Occupy Monsanto”nun protesto gösterileri sırasında göze çarpan bir fotoğraf: Monsanto Çorbası
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“Yemyeşil” bir reklamın düşündürdükleri
Nurşin Altunay

       Hayat ne kolay artık. Parayla her şey satın alınabiliyor. Para verip aktivist oluyor-
sun, dünyayı yok edenlerden ayrılıp dünyayı kurtaranlardan tarafa geçiyorsun.  Para 
verip yaşam hakkı savunucusu da olunabiliyor, çok şahane. Kendine havalı bir kimlik 
yaratıyor ve vicdanın rahat uyuyabiliyorsun. Şöyle bir de birkaç mesajlı STK tişörtü 
alırsan, çalgılı, şarkılı bir iki eyleme de gidersen tamamdır.

Geçenlerde İstanbul Film Fes-
tivali bünyesinde gösterilen 
bir filmi izledim. Bağımsız 
filmler izleyebilmek için spon-
sorlara, reklamlara zor da olsa 
ses çıkartmamayı, kendi ken-
dimize söylenmeyi öğrendik. 
Sabırla filmden önce gösterilen 
reklamları izlemeye başladım. 
Reklamlardan biri oldukça 
çarpıcıydı. 

Reklam Antarktika'da on pen-
guen, Akdeniz'de iki gagalı 
yunus, Macahel'de yüz Kafkas 
arısı, yağmur ormanlarında on 
bambu, pardon on beş bambu, 
Akdeniz'de dört yavru caretta 
caretta, Tazmanya'da yirmi 
küçük sumru diyor. Bunları 
kurtarmayı vaat ediyor gibi. 
Sayılar ve görüntüler azıcık 
duyarlı olan herkesin doğrudan 
kalbinde bir yere dokunuyor. 
Bu hayvanları kurtarabilir 
miyim gerçekten? Matema-
tik hesabı nasıl yapılmış pek 
anlamadım aslında. Yani dört 
caretta caretta yirmi sumru 
yavrusuna mı eş değer? Ne?

Neyse zaten dediğim gibi 
beyaz eşyaların içinden çıkıp, 
etrafından falan dolanarak 
kendi yaşam alanlarına akan 
bu hayvan görüntüleri ve 
sayılar gerçekten de “Bu marka 
cihazları kullanırsak kurta-
rabileceklerimiz budur” gibi 
bir algı yarattı bende. Reklam 
tam olarak böyle bir şey mi 
söylemişti? Yoksa bu görüntü-
ler sadece bir büyü etkisi miydi? 
Ama yok. Yaklaşık bir dakika 
içinde geçip giden görüntü-
lerin mesajı apaçık ortada. 
Onların yaşayıp yaşamaması, 
kurtarılıp kurtarılamaması bi-
zim alacağımız karara, daha 
doğrusu alacağımız beyaz 
eşyalara bağlı.  

Hayvan görüntüleri bittik-
ten sonra şöyle deniliyor rek-
lamda, “Doğa dostu teknolo-
ji ürünü kullandığınızda 
dünyanın herhangi bir yerinde 
de bir canlı yaşam hakkını 
kullanmış oluyor. Şöyle bir 
düşünün, gelecek nesillere her 
şeyden daha değerli bir miras 
bırakıyorsunuz. Yaşamın ken-
disini.”

“Şöyle bir düşünün” diyor ya, 
ben de reklamın etkisinde 
kalmış biri olarak düşündüm. 
Biraz da baktım doğa dostu 
teknoloji denilen şeye. Web 
sayfaları da güzel reklamları 
gibi, yemyeşil, ferah, gayet 
çevreci bir imaja sahip. Diyor-
lar ki, “Enerji ve su sarfiyatına 
karşıyız! Eski beyaz eşyalarınız 
hala çalışıyor olabilir; ancak 
elektrik ve su sayacınız hızla 

dönmeye devam ediyor.” 
Demek ki gelecek nesillere, 
çocuklarıma gerçek bir miras 
bırakmak istiyorsam, başka 
canlıların yaşam hakkına 
saygılıysam hemen gidip bu 
ürünlerden edinmeliyim. 
Evdekilerini eskiciye satarım. 
A plus sınıfı beyaz eşyalar 

diğerlerine göre çok pahalı 
ama olsun. Dünya ve gelecek 
için paranın lafı mı olur? Kredi 
kartı numaramı verdiğim çevre 
örgütü benim yerime dünyayı 
kurtarmakla uğraşıyor gerçi. 
Yine de biraz daha katkı kendi-
mi daha iyi hissetmemi sağlar. 
Parasıyla değil mi nihayetinde? 
Hayat ne kolay artık. Paray-

la her şey satın alınabiliyor. 
Para verip aktivist oluyorsun, 
dünyayı yok edenlerden ayrılıp 
dünyayı kurtaranlardan tarafa 
geçiyorsun.  Para verip yaşam 
hakkı savunucusu da oluna-
biliyor, çok şahane. Kendine 
havalı bir kimlik yaratıyor ve 
vicdanın rahat uyuyabiliyor-

sun. Şöyle bir de birkaç mesajlı 
STK tişörtü alırsan, çalgılı, 
şarkılı bir iki eyleme de gider-
sen tamamdır.

Böyle olmadı elbette. Bunu ben 
kurguladım. Reklamın bende-
ki etkisi çok farklı oldu. Tüm 
konsantrasyonumu bozdu ve 
içimde bir şeyin yavaş yavaş 

büyümesine sebep oldu. Öfke 
miydi bu? Sadece basit bir 
kızgınlık mı? Kendimi ve 
etrafımdaki herkesi bir aynada 
mı görmüştüm de bu gerçek 
sert gelmişti? Biz böyle bir şey 
miydik artık?

Reklam hayvan görüntüle-
ri, hayvan sayıları vererek 
belirtilen sayıda hayvanı 
kurtarabileceğimiz algısını 
oluşturuyor demiştik. Evet, sa-
dece beyin böyle bir çıkarımda 
bulunuyor. Aslında reklam ve 
marka böyle bir şey iddia et-
miyor. Siz öyle dedi zannedi-
yorsunuz. Ustaca kurgulanmış. 
Görüntülerden hemen sonra 
söylenen sözleri zaten yukarıda 
yazmıştım. Ne anlamsız değil 
mi? Bu hayvanların ve bu 
sayıların anlamı ne o zaman? 
Sadece ima mı? Verilmeyen bir 
bilgiyi beynimiz tamamlıyor ve 
bunu kodluyor mu?

“Düşünün” diyor ya reklam. 
Gerçekten düşünüyor mu in-
sanlar? Düşünüyor muyuz? Bu 
beyaz eşyalar gökten zembille 
mi iniyor sanıyoruz? Nerede 
üretiliyor, ne kadar suyu kirleti-
yor, ne kadar havayı kirletiyor? 

Bozuk olmayan bir ürünü ener-
ji tasarrufu vaat eden bir ürün-
le değiştirmek tasarruf mudur 
gerçekten? Madem bu şirketler 
tasarrufa bu kadar önem veri-
yor, doğayı, gelecek nesilleri 
falan düşünüyorlar, neden çok 
çok uzun yıllar bozulmayan 
ürünler yapmıyorlar? Neden 
hep daha büyüğünü, daha 

genişini üretmeye çalışıyorlar? 
Neden “çok fazla kıyafetiniz 
var, bu kadarına ihtiyacınız 
yok, dağıtın çoğunu, hem az 
çamaşır çıkar, tasarruf eder-
siniz,” demiyorlar. “Öyle bir 
öğünde kırk çeşit yemeğe 
gerek yok, bir tas çorbayla da 
doyarsınız, ne yapacaksınız 
devasa iç hacimli buzdolabını” 
da demiyorlar. 

“Eskiden çamaşır kurutma 
makinesi mi varmış, boşa 
enerji tüketimi” de demi-
yorlar elbette. Onun yeri-
ne tam tersi bu ürünlerin 
kullanımını teşvik ediyorlar. 
“Elde bulaşık yıkarsan çok su 
harcarsın, makine de yıkarsan 
az su harcarsın.” Hadi ya! On-
dan önce daha az çamaşır 
yıkatmanın, daha az bulaşık 
çıkarmanın çaresi üzerine 
düşünseydik? Eskiden tek bir 
koca tabaktan yemek yiyebili-
yorduk. Bulaşık sadece büyük 
bir kap ve çatal kaşık oluyordu. 
Ama şimdi çorba kâsesi, servis 
tabağı, salata kâsesi, herkese 
ayrı yoğurt tabağı vs. Bulaşıklar 
mutfağa sığmıyor, elde yıkama 
düşüncesi bile korkunç geliyor 
birçoğumuza. Yalan mı? 

Ha bir de bu makineler bir sürü 
başka ürün kullanımı gerektiri-
yor. Bir sürü kimyasal. Mesela 
çamaşırların güzel kokması için 
yumuşatıcı lazım, bulaşıkların 
parlaması ve kıymetli porselen 
takımlarının korunması için 
özel deterjanlar ve yan ürünler 
lazım. Tüm bunlar çok önemli 
değil mi? Yaşamsal… Maki-
nelerimiz olmasa biz ölürüz. 
Hayat durur.

Tükettirmek için kırk tak-
la atan şirketlerin bu iyi, 
yumuşak, çevreci ve bizi 
düşünen maskeleri benim mi-
demi bulandırıyor. “Yeşil ak-
lama” dedikleri şey tam da bu 
olsa gerek.

Yaşamı gerçekten savunan bir 
şirket olabilir mi? Para kazan-
mak için kurulmuş bir yapı 
para kazanmadan insanların 
iyiliğini düşünmeyi seçebilir 
mi? Dünyayı yok ettiğimizi ve 
dünyaya zarar verenin sadece 
bizler olduğunu düşündürterek 
kendi suçlarını mı gizliyorlar? 

Neden tek sorumlu biz olalım 
ki? Yozlaşma, algının kilitlen-
mesi, tüketim çılgınlığı sis-
temin devamı için gereklilik. 
Sistem görevini gayet iyi ya-
parak kendi yakıtını üretiyor 
işte. Yani bizi üretiyor. Sadece 
bir an durup düşününce an-
laşılabilecek gerçekleri,  mil-
yonlarca insandan, çok çok 
uzun süre saklayabilme yet-
enekleri gerçekten çok gelişmiş 
bu şirketlerin.

Daha Fazla mal satmak için ‘Yeşil Yıkama’ yapan kurnaz bir kurbağa:))
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Modern Müslümanların doğayla imtihanı
Ömer Yılmaz        Küresel modernliğin parçası haline gelmek isteyen modern Müslümanlar, daha fazla maddi başarı elde etmek, 

dolayısıyla daha zengin olmak, bu amaçla daha büyük (çılgın) projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirerek daha 
fazla kâr artırımı sağlamak ve sermaye birikimi yapmak istiyorlar. “Utanmıyorsan dilediğini yap!”

Doğanın talan edilmesini ön-
lemek sadece ahlakî açıdan 
değil, aynı zamanda insanlığın, 
kendi elleriyle dünyayı ve pek 
tabii kendi kendini yok etme-
sine engel olmak açısından 
da kaçınılmaz bir zorunluluk. 
Bunu başarabilmek için mesele-
nin köklerine inmek ve çevre 
konusunda toplumsal bilinç 
uyandırmaya yönelik insani bir 
perspektif ortaya koymak gere-
kiyor. 

“İnsan niçin doğayı talan 
ediyor?” sorusuna bugün 
çoğunlukla “Maddi başarı, para, 
güç veya çıkar için” şeklinde 
verilen cevaplar, meselenin te-
meline ilişkin bir bakış açısı ver-
miyor. Çünkü bütün bu cevap-
lar, asıl sebebi değil sonuçları 
içeriyor sadece. Sınır tanımayan 
bu talanın temel nedeni ise, 
insanın, hayatın anlam ve 
amacını yitirmesi; bu yüzden 
o, araçları amaç haline getiriyor 
ve her geçen gün daha da yıkıcı 
oluyor. İnsan, anlam arayışını 
yitirdiği ve ‘insani amaçsızlık’ 
problemini aşamadığı sürece 
“daha insani” gerekçeler öne 
sürerek, “daha bilimsel”, daha 
hızlı ve daha korkunç şekillerde 
doğayı yağmalamaya devam 
edecek. 

İnsanın, hayatın anlam ve 
amacını yitirmesinin or-
taya çıkardığı sonuçları üç 
ana başlıkta ele almak müm-
kün: birincisi, tüm aşkınlık 
reddedilmiştir; bugün herhangi 
bir dini inanca sahip olan-
lar dahi gerçekte aşkın müteal 
olanla bağlarını koparmış du-
rumdalar. İkincisi, bireysel-
lik ön plana çıkartılmıştır; 
rekabet, insanı insanın kurdu 
haline getirmiştir. Üçüncüsü, 
araçsal akıl yüceltilmiştir; bütün 
amaç maddi başarı elde etmek, 
büyümek ve güç kazanmak-
tan ibarettir, bunlar ise ancak 
doğal yaşamın ve kaynakların 
yağmalanmasıyla mümkündür. 

Yaşadığımız ülke söz konusu 
olduğunda, mevcut durum 
son derece çelişkili bir hal 
almaktadır, çünkü halkın büyük 
çoğunluğunun kendisini Müs-
lüman olarak tanımladığı, artı 
İslami köklere sahip bir partinin 
on bir yıldır iktidarda olduğu 
bir ülkede yaşıyoruz. Bu nok-
tada sorun, Protestanlaşma 
eğilimidir. Küresel modernliğin 
parçası haline gelmek isteyen 
modern Müslümanlar, daha 
fazla maddi başarı elde etmek, 
dolayısıyla daha zengin olmak, 
bu amaçla daha büyük (çılgın) 
projeler üretmek, bu projeleri 
hayata geçirerek daha fazla kâr 
artırımı sağlamak ve sermaye 
birikimi yapmak istiyorlar. Fab-
rikalar, köprüler, duble yollar, 

havalimanları, barajlar, mari-
nalar, hidroelektrik santralleri, 
nükleer santraller vs. burada 
bir bakıma Tanrı’nın “ikin-
ci ben”leri olarak karşımıza 
çıkıyor.  

Modern Müslümanı ihtiyaç 
fazlası üretim ve tüketime, 
“çılgın” projeler üretmeye 
ve zenginlikten haz almaya 
teşvik eden şey, kabiliyetlerini 
Tanrı’yı hoşnut etmek amacıyla 
yapılacak yeni yatırımlar, kâr 
artırımı ve sermaye birikimi için 
kullanması gerektiği yönündeki 
inançtır. Tanrı’yı hoşnut et-
mek amacıyla; çünkü burada 
artı değer, Tanrı’ya sunulan 
bir tür kurbandır. Bu nedenle 

çalışmak, kazanmak ve yeni 
yatırımlar yapmak ibadet olarak 
algılanmış ve yüceltilmiştir. 
Tüm bu yapılanlar “Halka 
hizmet, Hakk’a hizmettir” 
şeklinde formüle edilmekte ve 
ulvi bir boyut kazanmaktadır. 

Ne var ki asıl kurban, acımasızca 
yağmalanan, katledilen doğa 
olmaktadır; dağlar, ormanlar, 
denizler, göller, dereler, canlı 
türleri. Ayrıca yapılanların 
halkın gerçek ihtiyaçlarını ne 
kadar karşıladığı ve gerçekte 
kimin yararına -veya çıkarına- 
olduğu da başlı başına bir 
tartışma konusudur.

3’üncü havaalanı bu konuda 

çok çarpıcı -aynı zamanda da 
çok çarpık- bir örnek teşkil edi-
yor. Projenin yapılacağı alanda 
hafriyat çalışmaları neticesinde 
orman alanları, yetmiş adet 
canlı yaşamı barındıran büyük-
küçük su birikintileri, akar ve 
kuru dereler, tarım alanları ve 
meralar ortadan kaldırılacak, 
böylece projenin yapılacağı 
alanda doğal yaşam ve bitki 
örtüsü yok edilmiş olacak. 

Kim ne derse desin, burada 
açıkça yapılan şey, Allah’ın 
nimeti olarak doğadan ihtiyaç 
oranında ve ahlaki ölçüde ya-
rarlanmak değil, aksine onun 
şükre layık olan bu nimetini is-
raf etmek, doğanın Allah’ın ese-

ri, dolayısıyla iradesinin tecellisi 
olduğunu hiçe saymak, onun 
düzenliliğine, amaçlılığına, 
iyiliğine darbe vurmak ve ila-
hi gayeyle uyum içindeki bir 
yaklaşımın temelini teşkil eden 
doğaya karşı duyarlılık ilkesini 
çiğnemektir. 

İşin ilginç tarafı, halka 
-dolayısıyla Hakk’a- hizmet et-
mek adına bunu yapmakta her-
hangi bir sakınca görmeyenler-
in, “Bir Müslüman bir ağaç diker 
de bunun meyvesinden insan, 
evcil veya vahşi hayvan veya bir 
kuş yiyecek olsa, yenen şey, onu 
diken için bir sadaka hükmüne 
geçer”(1) diyen bir peygam-
berin ümmeti olduklarını söyle-
meleridir. Buna karşın görünen 
o ki onlar, tam ters istikamette 
hareket ederek yeşil yaşama be-
ton dökmeye ve canlı türlerini 
yok etmeye azmetmiş bulunu-
yorlar.   

Doğayla imtihan olan mo-
dern Müslümanlara yapılacak 
en veciz uyarı ve hatırlatma, 
“Utanmıyorsan dilediğini 
yap!”(2) demekten başkası 
değil. Bunun ne derece et-
kili olup olmayacağı ise ayrı 
bir mesele; zira tekâmülün 
Batı tipi büyüme ideolojisiyle 
gerçekleşeceğine inanan Müslü-
manlarla karşı karşıyayız.    

Dipnotlar:
1- Müslim, Musâkât, 10 
2- Buharî, Enbiya, 54; Ebu 
Davud, Edeb, 6; İbn-i Mâce, 
Zühd, 17
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Strüktür 
Eş ya da birbirleriyle bağ-
lantılı, benzer formların, 
iki ya da üç boyutlu yüzey 
üzerinde, bir araya gelerek 
tekrarlanmasından oluşan 
içyapının ölçüsel sistemi 
ve düzenini strüktür olarak 
tanımlayabiliriz. Başka bir 
deyişle strüktür, birimlerin 
biraraya gelmesiyle oluşan 
sistemler bütünüdür.

Strüktürün   sistemsel    tekrar-
larıyla oluşturduğu bütün- 
lüğü, objenin içyapısal doku-
sunun oluşumu olarak ifade 
edebiliriz.

Doğanın strüktürel dokusu
Doğadaki strüktürel yapı, 
çeşitlilik bakımından olduk-
ça zengindir ve her varlığın 
kendine özgü doğal bir doku-
su vardır.

Doğaya bakıldığında da görüle-
ceği gibi varlığın strüktürünü 
meydana getiren birimlerin 
dokusu ve biraraya geliş sis-
temleri işlevsel bir zorunlu-
luktan kaynaklanmaktadır.
 
Buna örnek olarak insan 
iskelet yapısının ayakta tutma 
işlevini ve yılan iskeletini ve-
rebiliriz. Yılan iskeletindeki 
strüktürel yapısındaki birim 
biçimler, bağlantı sistem-
ler ve birimlerin büyükten 
küçüğe doğru sıralanması 
yılanın sürünmesine yarayan 
yaşamsal işlevlerdir.

Bal peteklerin altıgen şekilleri ,
hem birbirleri arasında boşluk 
olmadan birleşebilmeleri hem 
de toplam kenar uzunluğu 
en az olan geometrik şekil 
olması nedeniyle mükemmel 
bir strüktürel yapıya sahiptir.
Aslında bu tür örnekler 
doğanın her yerinde görüle-
bilir. Kar taneciklerinin hep-
sinin birbirlerinden farklı 
altıgen şekilleri, bitki to-
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Sanat ve  doğa ilişkisi
Başak Şahindoğan

Jürgen Mayer-Hermann  - The Metropol Parasol
İspanya’nın Sevilla şehrinde bulunan ve Alman mimar Jürgen Mayer-Hermann tarafından tasarlanan “The Metropol Parasol”, dünyanın en 
büyük ahşap yapısı. Altı adet petek dokulu dev mantarın birlemesinden oluşan bu ilginç yapı 150 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde 
olup yüksekliği ise yaklaşık 26 metre.

       “Doğa bir sanat yapıtı olarak görüldüğü zaman daha güzeldir” Kant

humlarının dizilişlerindeki 
spiraller, mineral kristal-
lerindeki geometrik yapılar 
ve değişmez açılar, tavus 
kuşunun kuyruğundaki le-
keler, sümüklü böceğin 
kabuğunun yapısı, örümcek 
ağlarının bağlantıları… Tüm 
bunlar görünüm olarak ku-
sursuz olmalarının yanında 
her biri müthiş bir strüktürel 
düzen de gösterirler. 

Gözle bir kütle olarak 
gördüğümüz toprak da 
doğanın strüktürüne en iyi 
örneklerden biridir. Toprak 
strüktürü, toprağın renk, tek-
stür veya toprağın kimyasal 

bileşimini ortaya çıkardığı 
kadar toprağın ana karak-
terini de yansıtır ve toprak-
taki su ve havanın dolaşımını 
ve hareketini tayin etmek 
açısından son derece önem-
lidir. Aynı zamanda bu uyum-
lu ve çok yönlü yapı bitkilerin 
gelişimi için esastır. 

Doğadaki çeşitli bitki, ağaç, ağaç 
kabukları, yaprak, çiçek, ko-
zalak, taş, kaya ile hayvanların 
dış görünüşlerindeki yüzey 
oluşumları onların doğal do-
kulardır. 

Ve tüm bu dokular kendi içeri-
sinde bir denge oluştururken, 

birbirleri arasındaki uyum 
ve etkileşim de başlı başına 
strüktürel bir yapıdır. Başta 
doğanın genel yapısı olmak 
üzere nesne ve varlıkların tüm 
bu strüktürel oluşumları ve 
dokuları dinamik bir yapıya 
sahiptir. Zamana, doğa ko-
şullarına ve birbirleri üzerin-

deki etkilerine bağlı olarak, 
esas yapısı bozulmadan deği-
şime uğrayabilir.
Bitkilerin yaş ve mevsim-
lere göre değişimi ya da 
hava koşullarına göre deniz 
yüzeyinde oluşan dalgalan-
malar bu duruma en iyi 
örneklerdir.
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Marc Fornes nonLin/Lin Pavyonu Marc Fornes’in tasarladığı nonLin/Lin Pavyonu, bilindik doğal öğelere atıfta bulunarak izleyicilerle iletişim kurmayı hedefliyor.

Doğa insandan da sanattan da 
daha eski bir geçmişe sahip-
tir. Onun dinamik, benzer ve 
birbirlerini takip eden formları 
ilkçağlardan beri insanların 
ilgisini çekmiştir. Sanat ise o 
dönemlerden itibaren bir anma 
ve taklit etme görevi taşıyarak 
insanın kimi şekil ve araçlar-
la doğayı yansıtması olarak 
karşımıza çıkmıştır.

Doğanın büyülü dengesi kale 
duvarlarını örmekten, modern 
sanatsal yapıların oluşumuna 
kadar yüzyıllardır insanların 
tasarımlarına ilham kaynağı 
olmuştur. Doğa ve onun parçası 
olan tüm dokuların yenilenebi-
lir, dinamik ve değişken yapısı, 
yaşamın ritmini taşıması ve ge-
ometrisiyle, tasarımcıların her 
zaman en önde gelen malzemesi 
olmuştur. 

Bir eserin strüktürel biçimi, onun 
karakterini yakından etkiler.
Strüktürel çalışmalar heykel, 
resim, seramik, grafik gibi sanat 

İlhan Koman -  Akdeniz
1981 yılında ‘Sedat Semavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü kazandığında, yaratıcısı İlhan Koman heykeli 
şu sözlerle anlatır: “İnsanın kucaklaşması, sevgisi anlatılırken Akdeniz aklıma geldi. Akdeniz büyüktü, biz-
den bir denizdi. Kucak açmayı bu adla anlatmak istedim. Sevgiyi ve kucaklaşmayı anlatırken bir kadının 
bütünlüğünden yararlanmak istedim.”

Barcelona Fish av Frank Gehry 1992 
Barselona’nın popüler bölgesi Olimpik Limanı üzerinde bulunan dünyaca ünlü mimar 
Frank Gehry’nin bakırdan örme tel kafes sistemi tasarladığı dev balık heykeliyle hem 
tasarımsal hem de dokusal olarak en dikkat çekici strüktürel örneklerden biri olarak or-
taya çıkmıştır.

Tara Donovan
Amerikalı sanatçı Tara Donovan doğadaki kümeleşme içgüdüsüyle oluşan strüktürle-
rin davranışlarını analiz ederek oluşturduğu heykelleri anlatırken doğanın altını çiziyor. 
“Çalışmalarım doğanın farklı hallerini taklit ediyor gibi geliyor, başlı başına doğayı değil” 
diyor.

Doğanın strüktürünün 
sanata yansıması

alanlarının yanısıra mimarinin 
de ayrılmaz bir parçasıdır.
Tasarımcılar doğanın strük-
türünü inceleyerek, işlevsel ve 
biçimsel dokularından fayda-
lanarak, yaratıcılıklarını geliş-
tirerek yeni özgün ürünler or-
taya çıkarırlar. Kimi tasarımcı, 
doğanın yarattığı mucize çö-
zümlerden strüktürel ilhamlar 
alırken, kimi de organik dokuları 
sanatsal dil olarak benimseyerek 
eserler ortaya koyalar.

Kaynağını doğadan alan eser-
ler sanatçıların ellerinde değişip, 
birbirine eklenip, birleşip, form 
bütünlüğüne ulaşarak yeniden 
biçimlenirken, adeta doğal 
yaşamdaki strüktürsel yapısına 
yeniden dönerler. Kısacası 
malzeme dinamik bir denge ile 
özüne döner.

Başlı başına sanatsal bir oluşum 
olan doğa ile insanın yaşamsal 
bütünlüğü sürdükçe sanatçıların 
yaratıcılıklarında doğanın strük-
türünden esinleri de sürecektir.



Kuşdili Çayırı’nda kesilen ağaçların 
tekrar dikildiğini hayal ediyoruz
Söyleşi: 
Bahar Nihal Ersözlü

       Kurbağalıdere’deki kurbağaların sesini, üzeri örtülü kafeslerdeki saka, iskete, flor-
ya kuşlarına dinleterek, onların kanarya gibi “makara çekmesini” sağlayan kuşbazlar, 
bu olaydan dolayı kuşlara dil öğreten dere anlamında buraya “Kuşdili Deresi” adını 
vermişler. Daha sonraları çayıra da dereden dolayı “Kuşdili Çayırı” denmiş, ancak za-
manla dere tekrar Kurbağalıdere adıyla anılmaya başlanmış. Hem Kurbağalıdere hem 
Kuşdili Çayırı, anılarıyla en az yüz yıldır Kadıköy’ün tarihinde yer alıyor. 

Kuşdili Çayırı’nın AVM ve 
otopark gibi yapılaşmalara 
açılmasını önlemek için ku-
rulan Kuşdili Platformu, 
Kurbağalıdere’nin taşma alanı 
olan çayırın, boy boy ağaçların 
gölgesinde çocukların uçurtma 
uçurduğu eski günlerine dönmesi 
için sosyal ve hukuksal mücade-
lesini sürdürüyor. Hem bölge sa-
kini hem de platformun bir üyesi 
olan Gülsün Gökalp’la Kuşdili 
sorunları üzerine konuştuk.

Kuşdili Çayırı’na yapılması planla-
nan AVM ve otopark projesinden 
nasıl haberiniz oldu? Halka mı arz 
edildi proje?
Kuşdili Çayırı’na AVM yapılması 
ile ilgili halka herhangi bir bilgi 
verilmedi. Ben haberi Kadıköy 
Belediyesi’nden öğrendim.

Proje tam olarak hangi bölgeleri 
kapsıyor?
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın onayıyla Taşyapı 
İnşaat şirketine yaptırılmak is-
tenen AVM ve otopark projesi, 
Kurbağalıdere’nin taşma alanı ve 
doğal SİT alanı olan 45 dönüm-
lük araziyi kapsıyor. Burası 
Kadıköy ilçesinde kalan son boş 
arazi, dolayısıyla kent üzerinden 
rant elde etmek isteyenlerin he-
definde.

Çayırın doğal sit alanı olduğunu 
biliyoruz. Bölgenin tarihi önemi 
nedir?
Kuşdili Çayırı doğal SİT alanı, 
çünkü Kurbağalıdere’nin taşma 
alanı. Aynı zamanda tarihi SİT 
alanı, çünkü burası tarihi 8 bin 
yıl öncesine uzanan Fikirtepe 
Kültürü’nün yaşam izlerini 
taşıyan ve eski limanın bulunduğu 
bir alan. Arkeologlar Derneği, 
İBB ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nı raporlarıyla uyardı. 
Bu alan kesinlikle kazı yapılarak 
arkeopark haline getirilmelidir. 
70-80 yıl öncesinde ise Kuşdili 
Çayırı, bayram eğlencelerinin 
düzenlendiği, kır kahveleri 
ve Hamdi’nin Gazinosu’nun 
bulunduğu, ağaçlarla kaplı bir 
yaşam merkeziydi. Adeta bir 
koru görünümü içeren Kuşdili 

Çayırı’nda ağaçlar, 1986 yılına 
kadar Kadıköy’ün akciğerlerini 
oluşturuyordu.

Bir SİT alanının yapılaştırma 
planları nasıl meşrulaştırıldı?
SİT alanı olan bir yeri yapılaş-
maya açmak yasal değil. Ancak 
mevcut hükümet, yapılaşmaya 

izni vermeyen Koruma 
Kurulu’nun üyelerini değiştirerek 
Kuşdili Çayırı’nı inşaata açma 
iznini elde etti. Mimarlar Odası 
ve Şehir Plancıları Odası, AVM 
ve otopark projeleri kapsamında, 
dere yataklarının inşaata 
açılamayacağı, trafik yükünün 
artacağı, bölgesinin tek deprem 
toplanma alanının yok olacağı 
ve küçük esnafı iflas durumuna 
sürükleyeceği gerekçeleriyle pro-
jenin iptali yönünde dava açtı 
ve kazandı. Danıştay gerekçeleri 
haklı buldu. Ancak Hükümet ve 
İBB, küçük plan değişiklikleri 
yaparak yeni planları devreye 
soktu. Gezi olaylarıyla birlikte 
AVM’lerin itibar kaybetmesi ve 
Kadıköy halkının çoğunluğunun 
itiraz dilekçeleri nedeniyle uygun 
zamanı bekliyorlar.

Kuşdili Çayırı Platformu ne zaman 
oluşturuldu? Çok sayıda bileşeni 
olan platformun çalışmalarından 
ve etkinliklerinden bahsedebilir 
misiniz? 
Kuşdili Platformu’nun kuruluşu 
2007 yılında başlıyor. Platformun 
partiler ve esnaf dernekleri de 
dâhil 16 bileşeni var. Platform, 
hukuki mücadelenin yanı sıra 
toplumsal bir mücadele yürütü-
yor. Kadıköy halkından binlerce 
imza toplandı, İBB ve bakanlığa 
iletildi. Yürüyüş ve mitinglerle 
konuya dikkat çekildi. Kapalı 
ve açık alanlarda birçok panel 
düzenlenerek Kuşdili Çayırı’nın 
önemi anlatıldı. En son pane-
limizde “Kuşdili Çayırı Nasıl 
Kurtulur?” sorusunun yanıtı ve-
rildi. Bu bir hayal paneldi. Bizler 
birer Kadıköylü olarak; Kuşdili 
Çayırı’nın kesilen ağaçlarının 
aynen yerlerine dikildiğini 
hayal ettik. Kurbağalıdere’nin 
geçirgen zeminli olduğu gün-
lerindeki gibi kurbağalarının 
yaşama kavuştuğu, kuş göçünün 
gözlenebildiği, kuşlar ve diğer 
canlıların yaşam alanı bulduğu, 
besin ve oksijen kaynağı bir 
çayır hayal ettiğimizi ve bunun 
da mümkün olduğunu anlattık. 
Hayalimizin gerçekleşmesi 
için yapılacak tek şey, şu an 
İspark tarafından otopark 
olarak kullanılan çayırın üzeri-
ni kaplayan beton tabakanın 
kaldırılması. Gerisi kolay. 

Büyükşehir ve Kadıköy Bele-
diyeleri ile iletişim akışı sağ-
layabildiniz mi? Taleplerinize ve 
endişelerinize nasıl karşılık verili-
yor?

Sadece Kadıköy Belediyesi ile 
iletişimimiz var. Bize önem-
li bir destek sunan Kadıköy 
Belediyesi’nin, son aşamada 
Kuşdili Çayırı’nın yarısının altına 
otopark yapılmasını isteyen 
İBB’nin bu projesine olumlu 
yaklaşımı bizi üzdü ve şaşırttı. 
Çünkü çayırın yarısının bile olsa 
otopark şeklinde yapılaşmaya 
açılması bizim için kabul edile-
mez. Yeraltına çok katlı otopark 
yapılması için alanın kazılmasına 
bir kez izin verdiğinizde, kısa 
bir süre sonra üstüne AVM 
çıkılmasının önünde hiçbir engel 
kalmayacaktır. Kaldı ki Kuşdili 
Çayırı, tarihi ve doğal SİT alanı 
olmaktan artık çıkarılmış da 
olacaktır. Bizim için tehlike de-
vam etmektedir.

Belediye planlarında Kurba-
ğalıdere’nin yönünün değişti-
rileceğinden bahsediliyor. Proje 
genel anlamda bölgeyi ve doğayı 
nasıl etkileyecek? 
Kurbağalıdere’nin yatağı değiş-
tiriliyor. Dere yatağı çayırın 
ortasına doğru alınıyor. Gözü-
müzün önünde inşaat sürüyor. 
Bize derenin 500 yıllık debisi 
üzerinde yapılan hesapların 

bunu gerektirdiği anlatıldı. An-
cak güven duymuyoruz ve dere 
yataklarının değiştirilmesinin 
felaketlere sebep olacağına dik-
kat çekiyoruz. Bize anlatılan he-
saplar, buraya otopark ve AVM 
yapılması durumunda derenin 
yeni konuma göre düzenlendiği 
şüphesini uyandırıyor. Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
verilen son bilgi, çayırda 
yapılaşmadan vazgeçilmediğini 
gösteriyor.

Kadıköy Belediyesi, “Kurbağa-
lıdere Vadisi Fikir Yarışması” 
düzenledi. Nasıl bir yarışmaydı 
bu? 
Kadıköy Belediyesi’nin düzen-
lediği fikir yarışmasında Kadıköy 
halkının hassasiyetleri dikkate 
alınmadı. Yarışma şartnamesinde 
Kuşdili Çayırı’nın korunması 
gereken bir SİT alanı olduğuna 
yer verilmemişti. Tam tersi, 
yarışmacılardan üç bin araçlık 
otopark planlamaları istenmişti. 
Jüride peyzaj mimarı bulunmaz-
ken, Fenerbahçe Stadı korunacak 
yerler arasında gösteriliyordu. 
Yarışmacılara Mimarlar Odası 
üyesi olma şartı getirilmemiş ve 
zaten yarışmayla ilgili Mimar-
lar Odası devre dışı bırakılmıştı. 
Yarışmayı protesto ettik ve 
sonuçlarını tanımadığımızı be-
lirttik. Dilerim uygulanmaz.

Bölge sakinleri ve esnaf bu pro-
jeden ne kadar haberdar? Destekli-
yorlar mı?
Bölge sakinleri ve esnaf projeden 
haberdar ve aslında desteklemi-
yor. Ancak basında ve Gazete 
Kadıköy’de maksatlı olarak 
çıkarılan “Kuşdili Kurtuldu” 
manşetli haberler, halkta kafa 
karışıklığına neden oldu. Çayır 
yapılaşmaya açılmadan önce pro-
je, yanlış bilgiyle Kadıköylülerden 
gizlenmek isteniyor. Fakat bizler, 
bıkmadan ve usanmadan anlat-
maya devam ediyoruz.

Son gelişmeler nedir?  
Şu an için Kurbağalıdere üze-
rinde yapılan değişiklik konu-
sunu takip ediyoruz. İBB’ye dere 
yatağının değiştirilmesi ile il-

gili endişelerimizi, dere ıslahının 
yatağı değiştirilmeden yapılması 
yönündeki dilekçemizi ilettik. 
Yanıt almaya çalışıyoruz.
Ayrıca Kurbağalıdere’nin yata-
ğını değiştirme inşaatı, yasal 
olmadığı için, Kuşdili Platformu 
olarak, 20.02.2014 Perşembe günü 
saat 10:00’da Kartal Adliyesi’nde 
İBB hakkında savcılığa suç duyu-
rusunda bulunduk.


