Doğadan Sanata Altın Oran

Doğada altın oranın en dikkat çekici örneklerini insan
vücudunda, deniz kabuklularında, bitkilerde ve ağaç
dallarında görmek mümkündür ve insanlar bu dengenin hiç değişmediğini farketmişlerdir. Sayfa 22

Munzurlarda Bir İnci Ergan Dağı

Karla kaplı zirveleri ile nehri çevreleyen dağlar, gökyüzündeki bulut
çeşitliliği, güneşin de etkisiyle oluşan zengin görüntü hafızalarımızda
da kalıcı bir iz bırakıyor. Ayrılırken aklımızı ve yüreğimizi adını
içindeki “can” kelimesinden alan Erzincan’da bırakıyoruz. Sayfa 6
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“Tüketme, özgürleş”
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Çizgimuzi Çizduk
Suyumuzi Vermezuk

55 kilometrelik Solaklı Deresi üzerine yapılması planlanan otuz altı adet HES projesi var.
Beşi elektrik üretmeye başladı, beşinin inşaatı devam ediyor. Yirmi altı HES projesi ise
hala kâğıt üzerinde, yapılması için fırsat kollanıyor. “Biz eskiden yakacak odun kırmaya
ormana gittiğimizde yaşlı ve kurumuş ağaçları seçebilmek uğruna nice arkadaşlarımızın
uçurumdan düşerek ölmelerine şahit olduk. Ama şimdi gözlerini kırpmadan binlerce genç
ağacı katlediyorlar.” İsyan ediyor Ogeneli kadın. Bu isyan Artvin’in, Rize’nin, Trabzon’un,
Erzurum’un, Tunceli’nin, Anadolu’nun isyanıdır. Sayfa 12

Ettikleri Hayır İncittikleri Kurbağaya
Bile Değmiyor.
Dersim’e yapılması planlanan HES’ler 60’tan
fazla köyün su altında kalmasına, 84 köyün
boşaltılmasına neden olacak; Munzur Vadisi’ni
bir bataklığa dönüştürecek. Oysa barajların
ömrü sadece 30 yıl. Sayfa 8

Longoz’da Katliam Var
İSKİ’nin Çilingoz’da tam yedi barajı var. Barajlardan ve onlara ulaşmak için yapılan yollardan
dolayı orman iyice tıraşlanmış. İSKİ, barajlarla
ve devasa borularla bölgenin tüm suyunu çekip
İstanbul’a pompalıyor. Tabir-i caizse Subasar
(Longoz) Ormanlarının bütün suyu İstanbul’a
basılıyor. Sayfa 21

Boğazpınar’da HES’e karşı olmak
En güzel şarkısıyla suyun, yeşilin ve gökyüzünün kocaman çocuk yürekleriyle “HES
yapma boşuna, yıkacağız başına” diye mahkeme önünde haykırabilmektir. Sermayenin dininin, dilinin, ırkının, ideolojisinin olmadığını, siyasi görüşleri farklı olsa da
işin içinde para olunca siyasilerin birleşmede hiç bir sakınca görmediklerini bilmektir. Sayfa 10

Adı Berkin Olsun
Kadıköy Don Kişot Sosyal Merkezi’nde 15 Mart
günü bir araya gelen Yeldeğirmeni Dayanışması
grubu ve gönüllü vatandaşlar 15 yaşında bir fidan
olarak hayatını kaybeden Berkin Elvan Bostanı’nı
kurdu. Sayfa 5

Resmi Kıyamet Kehaneti

Birleşmiş Milletler taslak raporuna göre
yüzyılın sonuna kadar yüz milyonlarca insan
toprak kaybından dolayı yerinden olacak ve
kıyılara doğru olan su baskınları geri dönüşü
olmayan sonuçlar doğuracak. Sayfa 20
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Kardeş dereler buluşuyor
HES’lere karşı mücadele veren
vadiler ve köylülerin birleşmesiyle, tamamen bağımsız yerel
bir halk hareketi olarak yaşam
mücadelesini sürdüren DEKAP,
Nisan ayında üçüncü meclis
toplantısını yapacak.
Kısa adı DEKAP olan, Derelerin
Kardeşliği Platformu, ‘kardeş
dereleri’ yeniden buluşturuyor.
Özellikle Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde HES’lere karşı yaşam
mücadelesi veren köylülerin
dayanışması amacıyla kurulan
ve ülke genelinde ‘yaşam mücadelesine’ örnek oluşturarak;
tamamen bağımsız yerel bir
halk hareketi olarak adından
sıklıkla söz ettiren DEKAP,
Nisan ayında üçüncü meclis
toplantısını gerçekleştirecek.
‘Kardeş
Dereler
Yeniden
Buluşuyor’ sloganı ile yapılması
planlanan DEKAP üçüncü meclis toplantısının mücadele veren
bütün vadilerden katılacak temsilcilerle
gerçekleştirileceğini

belirten platform yetkilileri,
“Son iki toplantımızda sadece temsilciler bazında çağrı
yapmıştık. Bu toplantımızı
ise daha geniş tutarak, bütün
vadilerde mücadele veren köylülerimiz, yurttaşlarımız ve
sivil toplum örgütlerimizin
temsilcileriyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Buluşma
tarihini 12 Nisan 2014 Cumartesi günü olarak belirledik.
Kazanımlarımızı, hukuk mücadelesini, mücadelenin önünü
kesmek için çıkarılan yasaları,
yapılan değişiklikleri, mücadele
sürecini ve bu aşamadan sonra
yapılacakları tartışacağız” diye
konuştu.
Kardeş Derelerin Buluşması
için belirlenecek yer ve program
daha sonra yapılacak açıklama
ve duyurularla bütün vadilere
ve kamuoyuna açıklanacak. “Bu
mücadele yaşamın kendisidir!
Mücadelenin içindeki kişiler,
görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri için ödül ve

takdir beklemez, bekleyemezler! Biz, yaşamı savunuyor ve
bunun mücadelesini veriyoruz”
bakış açısıyla DEKAP kimseye
özel çağrı pusulası veya davetiye
çıkartmayacak ve kimseye ödül
ya da plaket vermeyecek.
2 yıl önce Hopa’da polisin sıktığı
biber gazı nedeniyle yaşamını
yitiren Metin Lokumcu’yu
da anacak olan DEKAP “Metin Lokumcu, bizimle birlikte
yaşam mücadelesini sürdüren
bir ağabeyimizdi. Bu güne kadar yaşam mücadelesinde kaybettiklerimiz gibi ona da bir
sözümüz vardı. Mücadelede
onun anısını yaşatacağız, her
etkinliğimizde adını anacağız”
şeklinde açıklama yaptı.
DEKAP bağımsız, hiçbir kurum
veya kuruluştan destek almayan her oluşumla omuz omuza
yürüyeceklerini, tamamen gönüllülük esasına dayanan bu
mücadelede hiçbir hiyerarşik
yapılanmaya gitmeden, belirle-

İrfan Şahinbaş Atölye
Sahnesi'nde doğa katliamı
Ankara, Macunköy'de 7 Mart
günü Devlet Tiyatroları’nın 60
yıldır kullandığı, içinde tiyatro
atölyelerinin, İrfan Şahinbaş
Sahnesi ve Stüdyo Sahne gibi
sahnelerin yer aldığı araziye SS
İvme Yapı İnşaat firmasına ait
vinçler, dozerler gece baskını
yaptı.
Tiyatronun tesislerinde bulunan içinde altmış yıllık çınar
ağaçlarının da bulunduğu değişik türden yaklaşık 400 ağaç
hukuksuz bir biçimde katledildi.
Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetim
Kurulu Sanatçı Temsilcisi Şahin
Ergüney, alanın altmış yıldır Devlet Tiyatroları’nın denetiminde
olduğunu ve yeşil alan haline
getirildiğini ifade etti. Dozerlerin buraya “zorbaca” daldığını
ve küçük fidelerin yerinden
söküldüğünü, bazı kısımlarda
tiyatronun alanına girilerek dekor ve kamelyaları kepçelerle
parçaladıklarını dile getirdi.
Ağaçların kesilmesine karşı
tiyatro oyuncuları ve konservatuvar öğrencileri çadır
kurup nöbet tutmaya başladı.
Tiyatro sanatçılar yaptıkları
açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Emlak
yetkililerine, devreye girerek
sorunu çözme çağrısı yaptı.

Yeşil DireniŞ
www.yesildirenis.org
Aylık ekoloji ve yaşam gazetesi
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Nöbet sürerken Devlet Opera
ve Balesi Sanatçıları ile Ankara Çoksesli Müzik Korosu
Sanatçıları konser düzenlediler.
Kültür Sanat Sen Genel
Başkanı Yavuz Demirkaya
“Tek bir ağacın daha kesilmeSahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Şahin
Basıldığı Yer
Yön Matbaası-Bektaş Toptaş
Davutpaşa Cad. Güven
San. Sitesi B Blok No:366
Topkapı-İST. 0212 544 66 34

nen ilkelerden taviz vermeden
mücadeleyi bütün HES projeleri, Su Kullanım Anlaşmaları
ve üretim lisansları iptal edilinceye kadar sürdüreceklerini
açıkladı.
Bu ayki meclis toplantısında
DEKAP
aynı
zamanda,
önümüzdeki dönem için yeni
yürütme kurulunu da seçip
görevlendirecek.
Yürütme

Kurulu için herhangi bir
sayı kısıtlaması olmayacak,
danışma, bilim ve hukuk kurulu
için isimler önerilebilecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi
kentlerde oluşturulacak yürütme kurulları şekillendirilecek.
Bütün bu kurullar, bir sonraki
dönemde yapılacak olan meclis
toplantısına kadar görev yapacaklar.

"Bir Ağaç Sizden, Bir Orman
Bizden" kampanyası destek bekliyor
1958 yılından beri Ankara’da
“bozkırın ortasında” yıllarca
yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla var edilen ODTÜ
Ormanı, ODTÜ Geliştirme
Vakfı’nın öncülüğünde başlatılan, "Bir Ağaç Sizden, Bir Orman Bizden" kampanyası ile
daha da büyüyor.
ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın
30’uncu
yıl
etkinlikleri
kapsamında yürüttüğü kampanyada, özellikle Ahlatlıbel
ve Eymir Gölü çevresinde yer
alan bozuk orman alanları
ve ağaçsız bölgeler, ODTÜ
ormanı fonksiyonel amenajman planında yer alan ekolojik
ve sosyal fonksiyonlara uygun
olarak üç yüz bin yeni fidanla
ağaçlandırılacak. Ayrıca, kampanya kapsamında Eymir
Gölü çevresinin daha estetik
bir görünüme kavuşturulması,
doğa yürüyüş alanlarının

büyütülmesi
ve
Orta
Anadolu'da yok olmaya yüz
tutmuş onlarca bitki ve hayvan
türünün sığındığı bu değerli
yaşam alanlarının korunması
ve geliştirilmesi de hedefler
arasında.
Bu kapsamda ODTÜ’ye ve
ODTÜ Ormanı’na destek
vermek isteyen, benim de
bir dikili ağacım olsun diyen
herkes “Bir Ağaç Sizden, Bir
Orman Bizden” kampanyası
için oluşturulan www.biragacsizdenbirormanbizden.org.tr
web adresinden bilgi alabilir
ve siteye destek verebilir. Doğa
dostlarının vereceği desteklerle
sağlanacak fidanları dikmek
üzere 20 Nisan 2014 Pazar
günü, Ahlatlıbel’de ilk fidan
dikme şenliğinin yapılması
planlanıyor. Tüm doğaseverleri
bu kampanyaya destek olmaya
davet ediyoruz.

sine izin vermeyeceğiz. Gece
gündüz burada nöbet tutacağız
ta ki, Kültür Bakanlığı ve Milli
Emlak devlet arazisine ve tiyatronun kalbine sahip çıkana
kadar” sözleriyle mücadeleden
vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Yeşil DireniŞ Yayın Kolektifi: Adnan Akça, İsmail Akyıldız, Nurşin Altunay,
Gülçin Dalgıç, Dilaver Demirağ, Elif Doğruatar, Bahar Nihal Ersözlü, Sema Özyurt,
Alişan Şahin, Mustafa Şahin, Başak Şahindoğan, Zeynep Turgut, Cem Yıldız,
Ömer Yılmaz, Sevda Yılmaz, Güven Yüksek Grafik Uygulama: Hakan Şeker
İdari Yer: Yenişehir Mah. Dumankaya Konsept Sena Sk. No:10/29 Pendik-İST.
İletişim: yesildirenis@gmail.com / 0535 931 49 99 - 0532 570 92 69
Mail grubumuza üye olunuz: yesildirenis@googlegroups.com

Abonelik Bilgileri
Yıllık yurtiçi abonelik bedeli
postalama ücretleri dahil 35 TL’dir.
Abone olmak için iletişime geçiniz.
Gazetede yer alan yazıların
sorumluluğu yazarın kendisine
aittir.
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Kuşdili Çayırı hala kurtarılabilir!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadıköy ilçesinde
bulunan ve doğal SİT alanı
olan tarihi Kuşdili Çayırı’nda
onaylanmış, yasal bir plan
olmaksızın başlattığı kaçak
inşaata dur demek için, Kuşdili
Platformu ve Diren Kadıköy'ün
çağrısıyla 7 Mart Cuma günü,
saat 19.30'da Kadıköy-Boğa
heykelinin önünde toplanıldı.
Eylem grubu 'Kadıköy Bizim
Kuşdili Bizim' sloganını vurgulayarak şantiye alanına kadar birlikte yürüdü. Şantiye
alanına giren eylemciler basın
açıklaması yapıldıktan sonra
sembolik olarak kaçak inşaatı
mühürlediklerini ilan etti.
Yine Kuşdili Platformu'nun
'Küreğini Kap da Gel' çağrısı
üzerine, 21 Mart günü, saat
19.30'da Boğa heykelinde bir
araya gelen insanlar, ikinci
sembolik eylemi gerçekleştirdi.
Kuşdili Çayırı'na beraberce
yüründükten
sonra,
dereler doğal yatağında akmalı
anlayışıyla belediyenin açtığı
çukuru doldurma girişiminde

Ekoloji Gündemi
‘On dokuzuncu yüzyıla kadar, hiç sona ermeyen zorlu
görev, insan soyunun ve çevresinin doğal etkenlere karşı
korunmasıydı. Ama bu yüzyılda (20.yüzyıl) yeni bir ihtiyaç
doğmuştur: Doğayı insana karşı korumak’ (Peter F. Drucker)
Doğayı ve doğal yaşam alanlarını “insana karşı koruma” çabası
21. yüzyıl Türkiyesi’nde de bütün gerilimi ile devam etmekte.
1990’lı yıllarda Bergama’yla başlayan süreç, Gezi isyanıyla doruğa
ulaştı. Geçtiğimiz Mart ayı içinde de bu isyanın izini süren ve
onun devamı olduğu bilinciyle hareket eden yaşam savunucuları,
Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri için yürüttükleri mücadelede
başarı sağladı. Bundan sonra, gerek yerellerde gerek kentlerde
verilen mücadelelerde başarı uman yaşam savunucuları bu tarihsel ve toplumsal farkındalıkla dayanışma içinde hareket ederek
yaşam alanlarını neo-liberal politikaların korkunç saldırısından
koruyabilecektir.

bulunuldu.
İnşaatı durdurması için Büyükşehir Belediyesi hakkında

Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulmuştu,
halen yanıt bekleniyor.

Doğayı koru Lazcayı Yaşat
Adnan Avcı Bucaklişi
Yağışlı iklim, engebeli arazi,
hırçın deniz, gür ormanlar,
yüksek yaylalar, vadilerce uzanan dereler; pratik zekâlı insanlar, aksi ve inatçı yüzler,
dağınık yerleşim, ahşap mimari, hareketli müzik ve horonlar,
vadilerce farklılaşan dil ve kültürler. İşte Doğu Karadeniz’in
doğasının ve insanının özeti…
Doğu Karadeniz’in hem doğası
hem de bu doğal koşulların
şekillendirdiği dili ve kültürü
ciddi biçimde tehlike altında.
Doğu Karadeniz, HES gibi
ekolojik soykırıma varan sistematik bir felaketin yanısıra
tek tip tarımın sonucu aşırı
suni gübre kullanımı, yeraltı ve
yerüstü sularının kirlenmesi,
Karadeniz otoyolunun yarattığı
yıkım, orman katliamları,
ağaç hastalıkları, sayısı hızla
artan maden ve barajlar
düşünüldüğünde, sermayenin
enerji ve hammadde ihtiyacı
için gözden çıkardığı bölge
görünümünde.
Doğu Karadeniz dil ve kültürlerinin üzerindeki asimilasyoncu baskı da bütün hızıyla
devam etmekte. Ulus devletin
tekçi yapısı halen bir silindir
gibi bu dilleri ezmeye devam
ediyor. Bunun yanına ekolojik yıkımın, kültürel yok oluşu
hızlandırdığı gerçeği de eklenince, ekoloji ve kültür-kimlik
mücadelesini birbirinden ayrı iki alan olarak ele almak
hem anlamsızlaşıyor hem de
güçleşiyor.

Onlar saldırdıkça onurlu Yeşil DireniŞ’imiz giderek Türkiye sathına yayılmakta, büyümekte ve güçlenmekte. Onlar saldırdıkça bizler Trabzon-Solaklı Vadisi’nde, TarsusBoğazpınar köyünde, Dersim-Munzur ve Peri Suyu’da,
İstanbul-Longoz Ormanları ve Kuzey Ormanları’nda giderek
daha çok bir araya geliyor ve verdiğimiz mücadelenin aslında
varoluş mücadelesi olduğunu daha iyi fark ediyoruz; onlar
suyumuza, ekmeğimize, geleceğimize GÖZ koyanlar değil EL
koyanlar! Yeşil DireniŞ’imiz bizleri kıskıvrak yakalamaya
kast eden bu ‘GİZLİ EL’in farkında! Onu görmekte. Onlar
saldırdıkça yaşam savunucularının elleri de birbirine uzanmakta, Berkin Elvan’ı uğurlarken duyduğumuz derin yası, bu
kavuşmanın ortaya çıkardığı derin sevince dönüştürmektedir.
Ekoloji mücadeleleri ile toplumsal özgürlük mücadele alanlarının
birbirleriyle örtüştüğünü, Berkin Elvan cenazesindeki büyük
katılımdan yola çıkarak gözlemleyebiliriz. Bu cenazede, “karar alma süreçlerinden dışlanmış” toplumsal kesimlerin ve bireylerin kamusal alanda bir araya geldiklerini ve daha fazla görünür olma yolunda kararlılıkla yürüdüklerini gördük.
Kuşkusuz bu çaba giderek siyasal alanda da karşılığını bulacak.
Toplumsal dönüşümün siyasal alanda bir karşılık bulması çok
hızlı gerçekleşmese de mücadele edenlerin kararlı direnişi süreci
hızlandıracaktır.

Dil ve kültürün ortaya çıktığı
habitattan beslenmeden yaşaması düşünülemez, o habitatla
birlikte yeniden yeniden şekillenmeyen dil ve kültür tehlike
altında demektir.
Hele ki Doğu Karadeniz gibi
kültürün şekillenmesinde doğanın bu kadar etkili olduğu bir
coğrafyada bu daha da yoğun
hissedilir. Bu yüzden ekoloji
mücadelesi ile yürütülen yaşam
alanlarının savunuculuğu, Laz
kültür mücadelesi ile Lazcayı
yaşatma çabası doğası gereği iç
içedir.
Heybetli gürgenlere destanların
yazıldığı, dere sularının kutsal sayıldığı, pınarlara selam
verilen, kayaların isimlerinin
olduğu, kuşların insanlara rehberlik ettiği bir coğrafya Doğu
Karadeniz. İnsanın doğa ile
kurduğu bağ bu denli güçlü

ve derin. Laz bir ozan kendini
tanımlarken, “Yağmurun yatay
yağdığı, derelerin dik aktığı bir
coğrafyanın çocuklarıyız biz”
diyor. Yani insanlar kendilerini ve kültürlerini tanımlarken
doğadan besleniyor. Şimdi hem
kültür hem de doğa ciddi tehlike altında. Birleşik bir mücadeleden başka seçeneğimiz
yok. Lazcayı yaşatma mücadelesi verirken, doğa tahribatına
karşı durmamak düşünülemez.
Aynı şekilde doğayı koruma mücadelesi, Lazcanın
yaşatılması
mücadelesinden
bağımsız kurgulanamaz. Her
iki mücadele alanı da telafi edilemez ve geri dönüşü
imkânsız tahribatları önlemeye yönelik olduğu için bunları
bir önem sırasına koymak
yanılgıdan öte bir şey olamaz.
Doğayı koru, Lazca’yı yaşat.

Kentleri ve kırsalı, yaşam alanları olarak değil de rant alanı
olarak görmek, orada yaşayanların ihtiyaçlarından önce küresel ve yerel sermayenin ihtiyaçlarına göre projeler geliştirmek,
bugünün yaygın yönetim ve yerel yönetim anlayışıdır. Oysa yerel
yönetimler öz-yönetimler olarak algılanmalı ve her bireyin karar alma süreçlerine katılabilmesinin koşulları oluşturulmalıdır.
Kişinin, mahallesi ve köyündeki yaşamına dışarıdan ve içeriden
müdahale eden birey, kurum ya da siyasal grupların varlığı
sorgulanmalıdır. Yerel seçimlere giren partiler bu anlayışın
hayli uzağındadır ve bireyin, mahalle ve köyün özgünlüklerini
ve özgüllüğünü umursamamaktadır. Bu yüzden seçimlerin sonucu ne olursa olsun yaşam savunucuları bugün de karar alma
süreçlerinden dışlanmış kesimlerle ortaklaşma yolunda çabalarını
arttırmak zorundadır.
Yeşil DireniŞ olarak bizler ortak yaşam alanlarımızı savunmak
amacıyla gerek yerellerde gerekse kentlerde verilen ekoloji mücadelelerin yakınlaşması ve dayanışmasına katkı sağlamaya
gücümüz yettiği oranda devam etmekteyiz. Ekoloji mücadelelerinin, başka alanlarda verilen toplumsal mücadelelerle buluşması
ve ortaklaşması için tüm çabamızı gösteriyoruz.
Onlar saldırdıkça biz daha fazla bir araya geliyoruz!
Zira onlar yaşamımıza –sadece- göz koyanlar değil, el koyanlardır!

Yeşil DireniŞ

Yeşil DireniŞ
Şengül Şahin

Yeşil Gerze Çevre
Platformu Sözcüsü
Beş yıl boyunca yaşadıklarımızı
bir hikâyeci tadında kısacık
anlatmak isterdim oysa ne
böyle bir yeteneğe sahibim ne
de yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı kısacık bir hikâyeye
sığdırabilirim.
Gerze’nin Yaykıl köyünde
Anadolu Grubu tarafından
kurulması planlanan termik
santrale karşı mücadelemiz
2008 yılında başladı. 2011 yılı
Ağustos ayının başından itibaren de gece gündüz direniş
çadırında
nöbet
tutmaya
başladık. Son iki yıldır termik
santral şirketinin asker ve polis
desteğini alarak Gerze'de kur-
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sıkılan tazyikli suların, biber
gazlarının, copların ve yer yer
plastik mermilerin kullanıldığı
müdahale karşısında bir kez
daha ne pahasına olursa olsun
termik santral cinayetine izin
vermeyeceğimizi onlara gösterdik
Kurulması düşünülen termik santrale karşı durmak
için, Yeşil Gerze Çevre Platformunu (YEGEP) kurduk.
Bir çevre platformu olmanın
diğer yükümlülükleriyle mücadelemizi başlattık.
YEGEP, AKP dışındaki siyasi partilerden, çevre gönüllülerinden, köylülerden, işa-

ları
ayırmadan,
ötelemeden, suçlamadan hep birlikte
olduk; çünkü eylemlerimizi
gerçekleştirebilmemiz, doğru
bir iş çıkarmamız, amacımıza
kanalize olabilmemiz, sevinçle, heyecanla ve paylaşarak
hedefte ortaklaşmamız gerekiyordu. Sonuçta mücadelemiz
için ortak bir şuur ve iyi bir
ekip ruhuyla, birlikte iş yapabilme zeminini yarattığımıza
inanıyorum.
Yaşam mücadelesi içerisindeki arkadaşlarımızla paylaşamayacağımız,
birbirimizi inciteceğimiz hiçbir
meselemiz olmadı; çünkü

işbirliğini sağlamak, uzlaşma
için de büyük çaba göstermek demekti. Bunu başardık.
Böylece şirket, saldırılarına
başladığında karşısında tıpkı
bir kale gibi sağlam ve güçlü bir
iradeyle duran köylüyle karşı
karşıya kaldı.
Halkı bilgilendirmek amacıyla
sokak sokak, ev ev dolaştık.
Köylerde toplantılar yaptık.
Sinevizyon gösterileriyle başka yerlerde verilen mücadele belgesellerini ve termik
santrallerden zarar görmüş
yerlerin görsel sunumlarını
izledik. Muhtarlardan ve bileşenlerden oluşan bir otobüs

2013 yılı Haziran ayının ilk haftasında bir otobüs dolusu kişi Gerze’den Gezi’ye
desteğe gittiğimizde mücadelemiz henüz devam ediyordu. Beş altı gündür ülkenin tek
gündemi olan Gezi Parkı direnişinde yaşanılanlar, 2011 yılında Sinop’un Gerze ilçesi
Yaykıl köyünde de yaşanmıştı.

İmza kampanyaları, basın
açıklamaları ve paneller düzenledik. Üniversitelerden olası
termik santrallerin zararlarını
anlatan raporlar aldık. Platformun oluştuğu günden itibaren her salı düzenli olarak
toplandık. Büro nöbetlerimize, köydeki çadır nöbetleriyle devam ettik. Komiteler,
komisyonlar oluşturduk. Mitingler, yürüyüşler yaptık. Her
an birbirimize ulaşabileceğimiz
telefon zincirleri oluşturduk.
Özellikle kadınlarımız her
aşamada aktifti ve ciddi bir
dayanışma gerçekleştirdi. Binlerce kişiyle, ÇED toplantısını
protesto ettik ve yapılmasını
engelledik. ÇED dosyasını inceledik, incelettirdik. Elli yedi
ayrı konuda yalan ve yanlış bilgi
tespit ettik, bunları binlerce

damlarından, sendikalardan,
derneklerden, sağcılardan, solculardan, çiftçilerden, mahallelilerden, Gerzelilerden ve onlar
gibi yaşam hakkını savunan
toplam yirmi dört bileşenden
oluştu. Yaşam hakkımız üzerinden bir sorunumuz, bir derdimiz olduğundan örgütlü bir
şekilde biraraya gelen kişiler
olduk. Hangi ideolojiden olursa olsun termik santral karşıtı
mücadelede yer alabilecek
her yurttaşımız bizim için
bir potansiyeldi. Tüm politik ve ideolojik duruşlardan
öte yaklaşımımızın, insanlar üzerinde daha etkili
olduğunu düşünerek insan-

dilekçeyle ilgili bakanlıklara
bildirdik. Cumhurbaşkanıyla
görüşmeye gitmek için bir
heyet oluşturduk. Tüm bunları
yaparken Belediye Başkanımız
ve Yaykıl köyü muhtarıyla her
zaman ortaklaşa hareket ettik.
Tıklanma rekorları kıran, Gerze Halk Direniş korosuyla da
direnişimizi herkese anlattık.
Başta da söyledim ya mücadelemizi anlatmak için
kısacık bir hikâye yetersiz kalır,
bizim anlatılacak sayfalarca
hikâyemiz var. Yaşadığımız
sorunlar, termik isteyen yandaşlar, tarafımıza açılan davalar ve toplam üç yüz yirmi
yılla yargılanan kırk kişinin

Direnen kazanıyor!

maya çalıştığı termik santrale
karşı kitlesel ve meşru bir mücadeleyle topraklarımızı savunmaya devam ettik. 23 Ağustos
2011’de gece yarısı bir saldırıya
maruz kaldık. Ardından 5 Eylül 2011’de Gerze halkının tüm
tepkisine rağmen termik santral projesinden vazgeçmeyen,
ısrarını devam ettiren Anadolu
Grubu isimli şirket, sondaj
çalışması yapma gerekçesiyle
alana intikal ettirilen yüzlerce
polis, jandarma ve panzer
eşliğinde Yaykıl köyüne girmeye çalıştı. Yaşamı ve doğayı
savunan yöre halkı olarak, on
iki saat boyunca atılan yoğun
gaz bombalarının, tomalardan

üretirken herkesin farklı düşünme ve farklı seçenekleri
değerlendirme hakkı bulunduğunu hep aklımızda tuttuk. Gerektiğinde olumsuz
duygularımızı disipline etmeyi öğrendik. Zira normal
şartlarda biraraya gelmesi
beklenilmeyen grupların birlikteliği durumlarında kişisel
çatışmalar yaşanabileceğini hepimiz biliyorduk, ama YEGEP
çatısı altında olmak tüm
bunları yok etmeye yetti. Biz
birbirimize inandık ve haklı
davamızda,
mücadelemizde
ortaklaştık. YEGEP’li olmanın
en önemli sorumluluklarından
biri, uygun koşuları ve

dolusu kişiyle Afşin Elbistan’a
ve Sugözü Termik Santrallerinin olduğu bölgeye inceleme gezileri yaptık, oraların
halkıyla termik santraller ve
yaşamlarına etkileri hakkında
görüştük. Ankara’da yapılan
toplantılara dört büyük otobüsü doldurup gittik. Çatalağzı
Termik Santralinin zararlarını
yöre halkının ağzından birebir dinledik. İnceleme gezilerimizden
oluşturduğumuz
tüm bilgi ve görüntüleri
bir belgesel haline getirip
Gerze’deki köylerde izlettik.
“Termik santrale hayır” yazılı
pankartları caddelere sokaklara, evlere işyerlerine astırdık.

Yeşil DireniŞ
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sizlere ayrı ayrı anlatacağı
kendi özel hikâyeleri... Ama
hikâye yine bitmez, şirketin
köylüleri kandırma çabaları,
Gerze halkının arasına nifak
sokma çalışmaları, kurduğu
sözde yardım dernekleri,
çocuklara toplu sünnet etme,
öğrencilere burs verme, teknik
liseye malzeme yardımı yapma
gibi göz boyama taktikleri,
spor kulübünü satın almaları,
Gerze’ye bir büro açma cüreti
göstermeleri, halkı gezilere
götürüp santralde size iş
vereceğiz diyerek sözleşme
imzalatmaları ve daha neler
neler…
En sonunda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın 2 Ağustos 2013
tarihinde ormanlık alan içine
ithal kömüre dayalı termik
santralin
yapılamayacağına
dair beyanatıyla ÇED raporu
şirkete iade edildi ve ardından
şirket herhangi bir açıklama
dahi yapmadan bürosunu kapatarak Gerze’den çekti gitti.
Hukuksal olarak mücadelemiz
hala devam ediyor. Bizlere
açılan davalar sonuçlanıncaya
kadar da platformumuzun,
beş yıldır hiç değiştirmediği

haftalık toplantılarını artık
ayda iki kez yapmak suretiyle
sürdürüyor.
Ülkenin her yerinde enerji
bahanesiyle termik santral,
nükleer, HES gibi kirletici enerjilerin çevre dostu projelermiş
gibi gösterilmesine devam
ediliyor. Yerellerde yıllardır

devam eden mücadelelere,
yaşadığımız tecrübelerle destek
vermek, umut ve örnek olmak
ve aynı zamanda rehberlik etmek için termik santral mücadelemizi bir kitapla anlatma
çalışmalarımıza da başladık.
Biliyoruz ki direnen halklar

her zaman kazanmıştır. Gerzelilerin ve tüm Türkiye halkının sermaye saldırılarına
karşı direnmekten başka hiçbir
alternatifi yoktur. Saldırılar
yalnız yaşam alanlarımıza yönelik değil yaşamımızın her
parçasına karşı sürdürülmektedir.

İstedikleri dikensiz gül bahçesini onlara, yani sermayeye ve
onun iktidarına vermeyeceğiz.
Bu sebeple bizler Gerze'de ve
her yerde, direnenlerle birlikteyiz!
Biz olağanüstü bir kasabada
yaşıyoruz. Niye mi? Çünkü biz
hala, anahtarlarımızı kapımızın
üstünde bırakabiliyoruz. Çünkü hala ekmek almak için
arabamızı güvenli bir yere
park etmek zorunda değiliz,
dörtlüleri çalıştırarak bir kenarcığa, üstelik anahtarı üzerinde bırakarak gidebiliyoruz. Çünkü biz hala, sokakta
yürürken çantamızı sımsıkı
kavrayıp, karşıdan gelen insana potansiyel suçlu gözüyle
bakmıyoruz. Çünkü biz hala
ilçe pazarından alışveriş ediyor, çevre köylümüzün bahçesinden getirdiklerini güvenle
tüketiyoruz. Çünkü biz hala
denizimizde tutulan balığı
birkaç saat sonra tavamızda
pişirebiliyoruz. İşte tüm bu
nedenlerle:
Yeni yeni davalarla,
Gitsek de karakola
Halk yine kol kola!

Adı Berkin olsun!

Kadıköy Don Kişot Sosyal Merkezi’nde 15 Mart günü bir araya gelen Yeldeğirmeni
Dayanışması grubu ve gönüllü vatandaşlar 15 yaşında bir fidan olarak hayatını kaybeden Berkin Elvan Bostanı’nı kurdu.
Gezi direnişi sırasında Okmeydanı’nda, evinden ekmek almaya çıkan ve polisin
attığı biber gazı kapsülüyle başından yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra
hayatını kaybeden Berkin Elvan adına bostan kurmak için Yeldeğirmeni Dayanışması
bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin Yeldeğirmeni Dayanışması adına başlatıldığını
söyleyen Eser İnan Arslan, ‘’Amacımız öncelikle domates, biber, salatalık, kabak,
karpuz gibi tohumlarla evlerin önündeki bahçeleri ve balkonları güzelleştirmek. Biz

ekip olarak ekime Don Kişot Sosyal Merkezi’nin çatısında başlayıp daha sonra da
tohumlardan elde edeceğimiz fideleri mahalleliye dağıtmak istiyoruz’’ dedi.
“Bağa Gel Bostana Gel Çalışma Dayanışması” gönüllüsü Hakan Gönül’ün
rehberliğinde yapılan ekim sırasında gruptakiler tohumların üzerine torf, onun
üstüne nemli toprak koyduktan sonra da can suyunu döktüler. Anadolu’da can suyu
verilirken tohumun bereketli olması için ninni söylenmesinden esinlenerek can suyunu döktükten sonra herkes elindeki tohumu “Adı Berkin olsun” diyerek ekti.
Doğacak Berkin Elvan fidanları mahalleliye dağıtılacak.

Yeşil DireniŞ

Nisan 2014 • Sayfa 6

Munzurlarda Bir İnci, Ergan Dağı
Bizler her Pazar, İstanbul’a yakın illerde doğa yürüyüşü yapan kalabalık bir grubuz. Yani, ormanların yok edilerek hızla
betonlaştığı, kalabalık nüfusun ve günün her saati yoğun trafiğin bunalttığı bir şehirde, ruh ve beden sağlığımızı koruyabilmek için
tercihimizi, yaşam enerjimizi aldığımız doğadan yana kullanırız. Bazı hafta sonları ise daha yüksekleri hedefliyoruz. Farklı coğrafi
bölgelerdeki dağlarımıza gidiyoruz. Tırmanışın dışında kalan sürede bölgenin kültürel ve tarihsel sürecini tanımaya gayret ediyoruz.

Güven Yüksek
Her ay yaptığımız zirve çıkışlarında bu defa tercihimizi
Erzincan’da bulunan Ergan
zirvesinden yana kullandık.
Çıkışın Erzincan’da olması beni
heyecanlandırıyor çünkü Erzincan, Doğu Anadolu bölgesinde Dersim ile birlikte en çok
merak ettiğim illerden birisi.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin
Yukarı Fırat bölümünde yer
alan Erzincan’ı, doğusunda
Erzurum, batısında Sivas,
güneyinde Tunceli, güneydoğusunda Bingöl, güney-

batısında Elazığ ve Malatya,
kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve kuzeybatıda Giresun illeri çevreliyor. Fırat
Nehri kollarından Karasu’nun
geçtiği ilin yeryüzü şekillerini,
güney sınırında Munzur Dağları, kuzey sınırında Keşiş
Dağları ile bu dağlar arasında
yer alan Karasu Vadisi boyunca uzanan iki ova ve boğazlar
belirliyor. Bizim çıkış yapacağımız Ergan zirvesi ise
Munzur dağlarında bulunuyor. Bölgeden gelen haberler
kar seviyesinin beklenen seviyede olmadığı, aksine mevsim normallerinin çok altında
olduğu yönünde. Bu durum
Aralık ve Ocak aylarında
gittiğimiz ve genel olarak
takibini yaptığımız diğer
dağlarda da pek farklı değildi.
Oysa biz dağları, doğanın kalbi olarak tanımlarız. Dağlar,
bünyesinde topladığı kar ve
yağmur sularını, önce kılcal
damarlar misali derelere,
dereler yoluyla da nehirlere
yani ana damarlara pom-

palar. Nehirler ve dereler ise
tıpkı bizim damarlarımızın
kanı taşıması gibi, topraktan ve kayalardan aşındırdığı
alüvyonları, geçtiği yol boyunca önce vadilere, oradan
delta ve ovalara taşıyarak
deniz ya da göllere ulaştırır.
Bu yolculuk yaşamın ta kendisi… İşte bu yüzden suyun
toprakla teması önemli. Su,
geçtiği bölgelerdeki yaşamı
besler. Yeraltı sularını ve
yine yeraltı suları vasıtasıyla
diğer havzaları besler. Su, tüm
canlıların birinci derecede temel ihtiyacıdır. İşte tam burada HES’lerin doğaya verdiği
zarara geliyor laf: Boru ya da

tüneller yoluyla kilometrelerce seyahat ettirilen suyun
toprakla teması tamamen kesiliyor. Baraj ile önüne konulan
set, faydalı alüvyonların dibe
çökmesine neden oluyor. Suyun döngüsü olması gerektiği gibi gerçekleşmediğinden
yaşama müdahale etmiş ve
doğanın akciğerleri olarak
bilinen ormanlarımızın da
zaman içerisinde dokusunun
bozulmasına sebep olmuş oluyoruz. Aslına baktığımızda
doğa ve bedenimiz nasıl da
birbirleriyle örtüşüyor değil
mi? Hangi açıdan bakarsanız
bakın ikisi de çok mükemmel işleyen sistemler. Bedenimize yaptığımız herhangi
bir müdahalenin, zaman
içerisinde bize dönüşü nasıl
olumsuzsa doğanınki de
aynen öyle. Dağlarda yeterli
karın olmayışı, yağmurun
beklendiği kadar yağmaması,
canlı yaşamının da suya
erişimini engellemekte. Bu
yüzden yaşanan kuraklık dikkate alınmalı.

Zirve çıkışını, Erzincan’daki
EDKİK Kulübü ile birlikte
gerçekleştirecek
olmamız
bizi sevindirdi. Çıkış için
burayı seçmemizin bir sebebi de ‘Erzincan’ın düşman
işgalinden kurtuluşunun 96.
yılı olması. On altı kişilik
ekip belirlenmiş, Erzincan’da
bize yardımcı olacak Yılmaz
Hoca’dan aldığımız bilgiler doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamlayıp yola
çıkıyoruz. Uçuşun erken
saatlerde olması, gece uykusunu yeteri kadar alamamıza
sebep oluyor. Ama yine de 8-10
saatlik araç yolculuklarında
bile hemen zirveyi hedefleye-

bilen deneyim sahibi ekibimize her anlamda güveniyoruz. Uçağımız Erzincan
semalarına
yaklaştığında
gördüğümüz manzara bizi
hem büyülüyor hem de heyecanlandırıyor. Birçok yüksek tepenin görüldüğü beyaz
örtülü sıradağlar bize sanki
etkileyici bir ‘Hoş geldiniz’
der gibi.
Havalimanında bizi karşılayan Yılmaz Hoca’yla ön
hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ekibin kalanıyla
buluşuyor ve Ergan Kayak
Merkezine doğru yol alıyoruz.
Zeminde kar olmasına rağmen, batak ve teknik tırmanış
gerektirmediği bilgisi bizi biraz rahatlatıyor. İlk olarak
Gondol ile 1700 metreye,
ardından da telesiyejle 2250
metreye çıkıyoruz. Bundan
sonrasında yaklaşık 1000 metre irtifa alacağımız yürüyüş
başlayacak.
Yaklaşık

2000

metrelerde

başlayan kar, yükselmemize
rağmen yağışını artırmıyor.
Kayak pistinin büyük bir
bölümünde zemin gözüküyor. Bize pistin Türkiye’deki
en uzun kayak pisti olduğu
bilgisi veriliyor. Telesiyejden
inince saat 10.00 civarlarında
Yılmaz Hoca’nın önderliğinde
yürüyüşe tek sıra olarak
başlıyoruz. Yaklaşık otuz beş
kişi, çok soğuk olmayan bir
havada yükseliyoruz. Güneş
gözükmüyor ama bulutları
delen ışınları az bile olsa bedenimizi ısıtıyor. Çıkışımıza
Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir’in de dâhil
olacağı ikinci telesiyejin

bitiş noktasına vardığımızda
saatlerimiz 12.30’u gösteriyor.
2800 metrelerdeki dağ evinde Vali’yi bekleyişimiz biraz uzadı. Üşümemek için
bildiğimiz bütün dansları
yaptık. 13.30’da Vali’nin de
bize katılması ile çıkışımıza
kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk defa korumayla zirveye çıkmanın tuhaf heyecanı
var içimizde. Diklik arttıkça
zikzaklarımızın sayısı da artıyor.
Saat 15.00 gibi 2256 metredeki zirveye ulaştık. Hava
soğuk ama rüzgâr yok. Üzerimdeki “Erciyes’e Saygı”
tişörtü herkesin ilgini çekiyor,
beni Kayseri’den gelmiş biri
sanıyorlar. İşin içinde zirve
olur da Erciyes’i anmamak
olmaz. Biz yine “Erciyes’e
Saygı” yazılı pankartımızı
açıyoruz. Havanın kapalı
olaması, Erzincan Ovası’nın
ve karşıdaki Keşiş Dağlarının
çok net görünmesini engel-

liyor. Gördüğümüz kadarıyla
idare ediyoruz. Verilen bilgiye
göre, bu bölgede yüzün üzerinde 3000’lik zirve varmış.
Belki de bir sonraki gelişimiz
Keşiş Dağlarındaki 3500 metrelik Keşiş Zirve olur. Hem bu
vesileyle o taraftaki Yedigöller
Bölgesi’ni de görmüş oluruz.
Saatler 15.30’u gösterdiğinde
inişe geçiyoruz. Yılmaz Hoca’nın dağ kazalarının en fazla yaşandığı anların iniş anı
olduğunu belirtmesi yerinde
bir uyarı. Zira dikleşen bölgelerde karın sertleşmesiyle
iz açmakta zorlandığımız
anlar oluyor. Bu deneyimi
daha önce yaşamamış olan
arkadaşlar için, kazma ve
kramponun önemi iyice
kavranmış oldu. İnişi dağ
evinin orada bitirip telesiyejle inme kararı alıyoruz. Zira
inişi yaya olarak sürdürmemiz
ilerleyen saatlerde, karanlığa
ve sertleşen zemine bizi
mahkûm edebilir. Ayrıca
akşam için bizi bekleyen bir
hamam ve yemek ziyafeti var.
Bir buçuk saatlik keyif
sonrası akşam yemeği için
Evim Döner’e gidiyoruz.
Ardından güzelce sohbet
edebileceğimiz, yöresel bir
mekân olan Çayırhane’de
alıyoruz soluğu. Dedelerimizin kullandığı birçok el aletini de görebileceğimiz mekânda oturma bölümlerine
ayakkabılar çıkarılarak giriliyor. 11.30 gibi kalacağımız
misafir hanenin yolunu tutuyoruz. Ertesi gün sabah
kahvaltısı için yine buraya
geleceğiz. Nihayet uyku vakti…
Erzincan’daki ikinci günümüzde ilk durağımız köy
kahvaltısı yapacağımız Çayırhane adlı kafeterya. İçeriye
girdiğimizde bizi, neredeyse
örtüsü gözükmeyen bir masa
karşılıyor. Yirmi çeşitten
oluşan kahvaltıda yöresel tatlar ağırlıkta. Tabiki hepimizin
gözbebeği Erzincan tulumu
oluyor.
Kahvaltının ardından valilik
önündeki İnönü Heykeli’ni
ziyarete gidiyoruz. Heykel,
1939 depremi sonrası, şehrin
yeniden kalkınması için epey
çaba sarf etmiş olan İsmet
İnönü’ye
Erzincanlıların
şükran duygusunu ifadesi
için, Ratip Aşir Acudoğu’ya
yaptırılmış. Deprem sonrası
şehri ziyarete gelen İsmet
İnönü’ye sarılmış kadın o
dönemlerde depremin her
yerde kullanılan simgesi
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haline gelmiş, fotoğrafları
gazetelerde yayınlanmış, pul
üzerine bastırılmış ve daha
sonra valilik önünde yer alan
işte bu heykele konu olmuş.
Heykelin hemen karşısında
bir saat kulesi var. Sanki
Erzincan’ın acılarla dolu
geçmişi ile ilgili heykel ile
saat kulesi birbirleriyle sohbet
ediyor gibiler. Yılmaz Hoca
bal ve tulum alabileceğimiz
bir yere götürüyor bizi.
Yörenin meşhur Karakovan
balını tercih edenler ağırlıkta.
Erzincan tulumlarımızı da
alıp, kuru meyve ve hububat bulabileceğimiz bir açık
pazara gidiyoruz. Bu kadar bol çeşidin arasında
seçim yapmak çok zor ama
fiyatların da uygun olmasıyla
herkes küçük bir çuvalı
dolduracak kadar alışveriş
yapıyor. Erzincan bulguru ve
kayısı en çok tercih ettiklerimizin arasında… Sırada
bakır işlemeciliği yapan bir
yer var. Oradaki işlemeler
hepimizin ilgisini çekiyor.
Bardak, cezve, şekerlik ne
varsa alan alana. Alışveriş
faslı bittikten sonra istikameti Girlevik Şelalesi’nin
bulunduğu Çağlayan beldesine çeviriyoruz. Yolumuzun
üzerindeki şehir çöplüğü
dikkatimizden
kaçmıyor.
Çöpün konuşlandığı yer çok
düşündürücü. Hemen yakınında bir dere mevcut.
Üzerlerinde bir sürü kuş
uçuşuyor. Herkes fikir yürüt-

meye çalışırken, en alakasız
benzetme Eyüp’ten geliyor
‘karga ya da kuzgun’ diyor.
Aracın içindeki gülüşmeler
kuş sürüsünü bile ürkütüyor.
Neyseki Yüksel bir tanesini
objektifini
yakınlaştırarak
çekmiş. Bakıyoruz ki ‘şahin’.
Sağ tarafta Munzur dağlarını
ve çıktığımız zirveyi, sol
tarafta ise Keşiş dağlarını
izleyerek ilerliyoruz. Çağlayan
beldesine giriş yapıyoruz.
Hemen ardında da Girlevik
Şelalesi’ni görüyoruz. Araçtan
iner inmez bizi muhteşem
bir görüntü karşılıyor. Üç
set halinde dökülen şelalede
donmuş olan bölümler mavimsi bir renk oluşturmuş.
Oldukça etkileyici bu görüntüden ayrılmak zor oluyor.
Yılmaz Hoca’nın kısa süreli
buz tırmanışı performansını
da izledikten sonra dere
kenarına kurulmuş küçük
bir restoranda yemek için
mola veriyoruz. Endüstriyel
yollarla yetiştirilmiş tavuğu
hiçbir şekilde yemeyen ben,
yetiştirilmesi ve lezzeti konusunda olumlu bilgileri
alınca, tercihimi tavuktan
yana kullanıyorum. Havanın
soğuk olmasına aldırmadan
biralarımız eşliğinde yediğimiz tavuk, sözü edildiği gibi
çok lezzetli. Keyifli bir sohbet
ile bütünleşen yemeğimizin
ardından,
midemizdeki
şişliği indirmek için gidi-

lecek tek yer maden suyunun çıktığı Ekşisu. Yolumuz
Fırat Nehri üzerinde olunca
nehir kenarında da kısa bir
mola veriyoruz. Karla kaplı
zirveleriyle nehri çevreleyen dağlar, gökyüzündeki
bulut çeşitliliği, güneşin
de etkisiyle oluşan zengin
görüntü
sadece
fotoğraf
makinalarımızda değil aynı
zamanda hafızalarımızda da
kalıcı bir iz bırakıyor. Yeniden

yola çıkıyor ve Ekşisu’ya
ulaşıyoruz. Şişeye girmeden
avuçlarımızla direk midemize
giden maden suyu öğle
yemeğini fazla kaçıranlar için
bulunmaz bir nimet. Maden
suyunun bulunduğu bölgedeki gölet, güneşin yansımasıyla
bütünleşince
keyifli
bir
görüntüye şahitlik ediyoruz.
Saatler ilerliyor ve dönme
vakti geliyor. Son saatleri-

mizi geçirmek için yeniden
şehre dönüyoruz. Çayırhane
yine tatlı bir sohbetin mekânı.
Sohbete kimi çayı, kimi Türk
kahvesi, kimi menengiç kahvesiyle dâhil oluyor. Nerdeyse
her cümlenin sonu kahkahayla
son bulan sohbetimizi bitiriyor
ve bedenlerimizin Erzincan’a
veda vakti geliyor. Aklımızı
ve yüreğimizi ise adını içindeki “can” kelimesinden alan
Erzincan’da bırakıyoruz.

Munzur Vadisi için eylem zamanı

Gelişmekte olan ülkelerin enerji açığını bahane ederek,
doğal alanlar, ulusal parklar,
tabiat alanları gibi pek çok
yaşam alanını yatırıma açmaya
çalıştığı bir süreçten geçiyoruz.
Ne yazık ki ülkemiz de bu talandan nasibini alanlardan.
Birçok vadide, köyde, kıyılarda,
ormanlarda, yaylalarda ve hatta dağlarda bile bu yıkımların

izlerine rastlamak mümkün.
HES, termik, maden, turizm
tesisleri, nükleer, taş ve mermer ocakları gibi yatırımlar,
kültürel, tarihsel, doğal ve sosyal yaşamı hiçbir şekilde dikkate
almadan
gerçekleştirilmeye
çalışılıyor. Bu durum her geçen
gün daha fazla insanın tepki
gösterdiği bir aşamaya geldi.
Yaşam alanları tehdit edilen

vadi ve köylerdeki insanların
mücadelesi sürerken, aynı zamanda şehirlerde de benzer eylemler yapılıyor. Hemen hemen
her ay farklı yerlerde doğanın
ve yaşam alanlarının sermaye
tarafından yağmalamasına karşı mücadele edenlerin bir araya
geldiği gösteriler gerçekleşiyor.
Önceki ay Arhavi için kenetlenen insanlar bu kez Dersim’in

doğasına, kültürüne, tarihine
ve yaşam alanlarına sahip
çıkmak için 16 Mart 2014 Pazar
günü, Kadıköy Boğa heykelinde buluştu. DEDEF (Dersim
Dernekleri Federasyonu) ve
Munzur Koruma Kurulunun
birlikte organize ettiği eyleme,
benzer sorunlar yaşayan farklı
yöre insanları da destek verdi.
Baraj, HES ve madenler ile
büyük bir yıkımın yaşanacağı
Dersim için bir taraftan hukuki
mücadele sürerken diğer taraftan halk demokratik eylemlerle
bu talana tepkisini gösteriyor.
47 km’lik Munzur Vadisi’nde
altı adet büyük baraj ve sekiz
adet HES projesi yanı sıra
maden için verilmiş lisanlar da
bölge halkı ve doğal yaşam için
büyük tehdit oluşturmakta.
Bunların neler olduğunu yine
gazetemizin Dersim Tehdit
Altında başlıklı yazısında bulabilirsiniz.
Su, tarih boyunca tüm canlıların en temel ihtiyacı oldu.
Yaşamın devamlılığı için olmazsa olmazlardan. Peki,
sadece yaşamın devamlılığı
mı? Peki ya kültürler, kültürleri oluşturan ve binlerce yıl
sonrasına taşıyan en önemli
unsur ‘su’ değil midir? Bakın

tarihe, tüm ya-şamlar suya
erişimin kolay olduğu yerlerde kurulmuştur. Bakın
göç yollarına, bakın ticaret yollarına hep suyu takip
eder. Peki ya binlerce metre
yükseklikte göç eden kuşlar
gökyüzünde neyi takip eder
sanıyorsunuz? Su sanıldığı ya
da söylendiği gibi boşa akıyor
olsaydı, bugün ‘Harran Ovası,
Mezapotamya,
Çukurova,
Po Ovası, Gediz Deltası olur
muydu? Binlerce yıl öncesinde
bugünkü gibi bir zihniyet, suyun özgürlüğünü yok etseydi
şimdi sahip olduğumuz kültürlerden söz etmemiz mümkün
olur muydu? Peki, şimdi suyun kullanım hakkı şirketlere
verilen köylü, yaşam alanlarını
terk etmek zorunda kaldığında,
yüzlerce, binlerce yıllık kültürünü nasıl kuşaktan kuşağa
taşıyacak.
Bu durumda biz su, yaşam ve
kültürü birbirinden ayrı tutabilir miyiz? Munzur halkı da
bu anlamda sadece suyuna
değil aynı zamanda kültürüne,
inancına ve tarihine de sahip
çıkıyor. Pazar günkü eylem de
bu konudaki kararlılıklarının
bir göstergesi niteliğindedir.
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HES’lerin çevresel etkileri ve
Dersim coğrafyasında HES’ler
Dersimde dağlar, nehirler ve vadiler yok edilişe karşı direniyor, sessiz kalma

katliamını gözler önüne sermektedir.
HES’lerin yapıldığı bölgelerdeki
köy
yerleşimleri
ve tarımsal araziler olumsuz etkilenmekte ve özellikle köyler boşaltılmaktadır.
Boşaltılmayan
köyler
ise
tarımsal
üretim
sekteye
uğradığı için kendiliğinden
kentlere doğru yol tutmaktadır.
HES’ler doğal çevreye büyük
zararlar vermekle kalmaz
aynı zamanda göçlere ve
insansızlaşmaya da yol açar.
Öncelikle
Çevresel
Etki
Değerlendirmesi (ÇED) raporu
hazırlanması gerekirken önce
proje kabul edilip onaylanır,
sonrasında ise ÇED raporu
duruma göre ya hazırlanır ya
da hazırlanmaz. Doğa koruma
politikası olmayan Türkiye’de
bu komedi olanca hızıyla
sürmektedir.

Dersim Dernekleri
Federasyonu
Kamuoyunda son dönemde
sıkça haberleştirilen bir kavram
var: HES, yani uzun adıyla hidroelektrik santral. Dersimliler
olarak bizlerin hiç de yabancısı
olmadığı aksine son dönemlerde gündelik yaşantımızda
oldukça fazla dillendirdiğimiz
HES’ler 2001’den beri su akan
her yerde kurulmak isteniyor.
Devlet, bir politika olarak suyu
ticaretleştirip sermaye sahiplerine suyu ve kullanım hakkını
kırk dokuz yıllığına satıyor.
Anayasal bir hak olan suyun
kullanım hakkını satın alan
şirketler arkalarına bir de devlet desteğini alınca nerede akarsu varsa, orada bir HES projesi
oluşturuyor. 2009 yılı verilerine
göre Türkiye genelinde toplam
1.935 adet hidroelektrik santralden bahsediyoruz. İşletme
halinde olan 158, inşa halinde
olan 24, katı projesi hazır olan
15, planlama raporu hazır olan
175, master planı hazır olan 95,
ilk etüdü yapılmış 259 ve tüzel
kişiler tarafından geliştirilen
1.209 adet.
Suyun kullanım hakkını “Su
Kullanım Hakkı Anlaşması” ile
kamudan satın alan şirketlere

göre HES’lerin yapılmaması
için hiçbir neden yok. Aslına
bakarsanız onlara kalsa “Su
zaten boşa akmaktadır.” Suyun hayat verdiği canlıların
can damarlarının kesilmesini kim umursuyor ki! Onlar kazanacakları paranın
peşine düşedursunlar, bizler
canlı ve cansız her varlığa ait
olan suyu ve coğrafyamızı
şirketlerin kâr hırslarına kurban ettirmeyeceğiz. HES’lerin
coğrafyamıza vereceği zararları
hepimiz az çok biliyoruz ama
HES’lere karşı mücadeleyi daha
etkin kılabilmek için hepimizin
HES’lerin çevresel zararlarını
iyice öğrenmesi gerekiyor.
Önce HES’lerin genel olarak etkilerini sıralayalım, sonrasında
ise Dersim’de yapılması planlanan HES’lerin Dersim coğrafyasında nasıl bir doğa katliamı yaratacağını anlatalım.
HES’lerin çevresel etkileri
Akarsular, toprak parçacıklarını
akışları
boyunca
taşırlar.
Taşınılan bu toprak parçacıkları
deltaları ve ovaları oluşturur.
Bu deltalar ve ovalar en verimli
tarım alanlarıdır. İşte HES’ler
suyun akış rejimini değiştirerek
ya da suyun önüne set çekerek
toprak parçalarının bu verimli
arazilere ulaşmasını engeller ve
arazilerde verimsizliğe yol açar.

Verimsiz kalan bu ova ve deltalar bir süre sonra tuzlanır.
Özellikle denizlere dökülen
akarsuların akışına müdahale
edildiğinde denizin akarsuya
ait olan kısma doluşması ve
bu alandaki yeraltı sularının
tuzlanması durumları söz
konusudur. Yeraltı sularının
tuzlanması verimli arazilerin
geri dönüşsüz bir biçimde
çölleşmesi anlamına gelir.
Yine suyla taşınan toprak
parçaları deltalardaki ya da
ovalardaki bazı canlılar için gerekli mineralleri içerir. Önüne
set çekilen ya da akış rejimi
azaltılarak yatağı değiştirilen
su, toprak parçalarını ihtiyaç
duyan canlılara iletemeyeceği
için bu canlılar beslenemez.
HES’ler akarsuyu borulara hapsedip kilometrelerce taşırken
çoğunlukla yüzde on kadarlık
bir su oranını akarsu yatağına
bırakır. Bu, sermayedarın
güya canlıları düşündüğünü
sunma biçimidir. Suyla sürekli
ilişki halinde olan hayvanlar ve bitkiler yüzde doksanı
borulara tıkılmış, yüzde onu
bırakılmış olan suyu eski oranda kullanamadıklarından ekosistemde çürüme, bozulma ve
hatta yok olma süreci başlar.
Arıtma tesislerinin olmadığı

bölgelerde akarsuya dâhil
olan kanalizasyon ve atık sular baraj gölünde (rezervuar
alanları) birikip yöre halkı ve
diğer canlılar için hastalık riski
oluşturur.
Kar yağışıyla beslenen yeraltı
ve yerüstü suları HES’lerin
yarattığı iklim değişikliği nedeniyle kuruyabildiğinden, iklim
değişimi ve nem oranındaki
değişime göre kar yağışında
azalma görülür. Özellikle nehir tipi HES’ler suyu borularla
kilometrelerce
taşımaktadır.
Borularla taşınan suda balıklar ve diğer bazı canlılar
yaşayamayacağından bu canlıların doğal yaşam alanları yok
edilmiş olur. Öte yandan suyu
tarımsal üretim amaçlı kullanmakta olan köylü borulara
tıkılan sudan da “can suyu” denilen göz boyamadan da faydalanamaz.
HES’lerin inşaatı sırasında gerekli olan yollar, şantiye alanları, borulara güzergâh yaratmak için açılan arazilerdeki
or-manlık alanlar yok edilir ve
inşaat hafriyatları bu alanlara
dökülür. Böylece bu araziler
vasıfsız hale getirilir.
Aşağıdaki fotoğraf Artvin’de
Deriner HES’in yarattığı doğa

HES’lerin genel olarak zararları
daha da artırılabilir, şimdilik
en belirgin olanlarını söylemiş
olalım. HES’lere dair bu ısrar
Türkiye’de son dönem gittikçe azgınlaşan neo-liberal politikaların en büyük
yansımasıdır.
Devlet, kendini küçültürken
kendinden arta kalan boşluğa
sermayedarı
son
derece
güçlü bir biçimde yerleştirir.
Sermayedarı teşvik etmek için
çeşitli kanunlar ve imtiyazlar
oluşturur. Suyun yaşamsal önemi yok sayılıp ticarileştirilerek
meta haline getirilir. Aslında
HES’lerin bu kadar yaygın bir
hale gelmesinin diğer bir nedeni ise Uluslararası şirketlerin
Kyoto Protokolü ile CO2
salınımına yönelik bir takım
yaptırımlar getirmesi sonucunda birçok ülkede büyük
şirketlerin sıkıntı yaşamaya
başlamasıdır. HES’lerin çoğunda mutlak suretle yabancı bir
şirket ortak olarak görünür,
ancak proje ile ilgisi oldukça
zayıf durumdadır. Bu şirketler
burada yaptıkları enerjiyi
Kyoto Protokolü’ne istinaden
“yenilenebilir” olarak saymakta ve burada yaptığı üç birim
yenilenebilir projeye karşılık
kendi ülkesinde üç birim CO2
salma hakkını elde etmektedir.
Dersim’de yapılması planlanan HES’lerin çevresel etkileri
Gelelim Dersim’deki HES’lerin
yaratacağı çevresel etkilere.
Önce
sizlerle
Dersim’de
yapılması planlanan HES’lerin
sayısını ve yerlerini gösterelim;

Yeşil DireniŞ

Nisan 2014 • Sayfa 9
2005 yılında dönemin Türk
Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) Meteoroloji
Mühendisleri Odası Marmara Bölgesi Temsilcisi Mikdat
Kadıoğlu tarafından hazırlanan
rapora göre HES’lerin yapılması
durumunda Dersim’de iklim
ve nem oranı büyük ölçüde
değişecek.
Munzur’un dünyaca ünlü
alabalığı yapısı itibariyle akarsularda yaşayacağı için peş
peşe dizilen HES’ler alabalığın
yaşam alanını yok ederek zaten
sadece Munzur Nehri’ne özgü
olan bu alabalık türünün yok
olmasına neden olacak.
Binlerce dönüm ormanlık alan
gerek baraj inşaatlarındaki
çalışmalardan ötürü, gerekse
sular altında kalacak olması
nedeniyle yok olacak.
Tunceli-Ovacık karayolu sular
altında kalacak. Yeni yapılacak
yol Hozat İlçesi üzerinden
düşünüldüğünden Ovacık ilçesi ile Tunceli kent merkezi
arasındaki bağlantı kopacaktır
ki Tunceli kent merkezinin
bazı ilçeleriyle ilişkileri zaten
kopuktur.
Vadi baraj sularına boğulacak,
Konaktepe I ile Konaktepe
II arasında kalan 15 km’lik
alanda Munzur suyu tünellerle
taşınacağı için, bu mesafe boyunca hiç su akışı olmayacak.
Bu kısım tamamen kuru yatak

haline dönüşecek.
60'tan fazla köy sular altında
kalacak ve toplam 84 köy zorunlu olarak göç edecek. HES’ler
hem tarımsal üretimi sekteye uğratacak hem de Dersim
kırsalının
insansızlaşmasına
neden olacak.
Mercan Hidroelektrik Santrali
ile Konaktepe II Hidroelektrik Santrali için sular borularla taşınacağından, sular nehir yatağından hemen hemen
tümüyle çekilecek.
İklimin değişmesi arıcılığın
sona ermesine neden olacak.
Barajlar arıcılık ve ayrıca turizmi de olumsuz etkileyecek.
Yöre halkının inanç sistematiğinde önemli yer tutan bazı ziyaretler sular altında
kalacak. Nitekim “gola çetu”
yani Xızır Gölü sular altında
kalmıştır.
Eriyen karlardan beslenen
yeraltı ve yerüstü kaynakları
HES’ler nedeniyle kar yağışının
azalmasıyla birlikte kuruyacak.
Munzur Gözeleri de kuruma
tehdidi altında kalacak.
Munzur Vadisi birinci derece
deprem kuşağında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindedir.
Buraya yapılacak barajların
deprem esnasında yaratacağı
risk ise açıktır.
HES projeleri öyle aceleye getirilmektedir ki bölgedeki arkeolojik yapı hiç incelenmemektedir.

Munzur Vadisi Milli Parkı
Türkiye’nin ilk milli parklarından biridir ve bu yönüyle
Milli Parklar Kanunu’na tabii
bir vadidir. Dolayısıyla bu kanunun ‘koruma’ altına aldığı
bu alanda “enerji amaçlı
barajlar”ın varlığı, milli parkı
farklı kılan motiflerin yok
edilmesi demektir.
Munzur Vadisi Milli Parkı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve
Bitkisel Çeşitlilik Merkezidir.
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda
flora olarak 79 familyaya ait 284
cins ve 477 tür ve tür altı takson
tespit edilmiştir. Barındırdığı
bitki türlerinden 55’inin endemik (nadir bulunan) olduğu
bilinmektedir. Munzur Vadisi,
228 endemik bitki taksonu
olan, 141 (120’si endemik)
taksonun ise tehlike altında
olduğu, toplam 1500 kadar
çeşitli bitki örtüsüne sahiptir.
Küresel ölçekte tehlike altında
olan tür sayısı 12, Avrupa
ölçeğinde tehlike altındaki tür
sayısı ise 109’dur. İşte HES’ler
bu özellikli alanın bütün özelliklerini yok edecek.
Barajların ömürlerini otuz kırk
yıl içinde doldurması nedeniyle
Munzur Vadisi bataklık alanlara dönüşme tehlikesiyle karşı
karşıya kalacaktır.
2006 yılında Çevre ve Orman
Bakanlığı’na bağlı bir birim
olan Doğa Koruma ve Milli

Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Munzur
Vadisi Uzun Devreli Gelişim
Planı HES’leri reddetmekte ancak Bakanlık bu planı 2006’dan
beri onay aşamasında bekletmektedir. Zira plan HES’lere
karşı çıktığı için kabul edildiği
anda bütün HES projeleri iptal
edilecektir.
Çevreyle ilişkisini para üzerinden kuranlar bilmez ama
biz biliriz ki eğer bu projeler
gerçekleşirse kayalıkların başından nehrin kıyısına kadar
su içmek için inen dağ keçileri
su içmek için başka bir yer
aramaya zorlanacak, su ekosistemindeki denge hali bazı
türlerin yok olmasıyla birlikte

dönüşsüz bir cansızlaşma haline evrilecek.
Özeti şudur: Munzur ve Pülümür vadileri boyunca bu
alanları özellikli hale getiren
unsurların büyük kısmı yok
olacak! Ettikleri hayır(!) incittikleri kurbağaya bile değmiyor.
Özel şirketler ve bakanlığın söz
söylediği, laf ürettiği, yetinmeyip icraatlarını bina ettiği
coğrafyaların insanları olarak
doğamıza, sağlığımıza ve kültürümüze olumsuz müdahalelerde bulunacağına inandığımız
her türlü projeye karşı çıkmaya,
üstümüze yapıştırılmak istenen
her türlü yaftaya rağmen devam edeceğiz.

Bilirkişi heyeti ücretleri ve mahkeme süreci
Bilirkişi incelemesi konusunda genel uygulama şu şekilde yapılır: Dava dilekçesi
davalıya tebliğ edilir, davalının cevabı davacıya tebliğ edilir. Davacının cevaba
cevap, davalının da cevaba cevaba cevap verme hakkı kullandırılır. Deliller
toplanır. Bilirkişiye gerek duyulduğunda bilirkişi incelemesi için davacılardan
belirlenen ücret istenir.
Davacılar bu ücreti kendi aralarında toplar. Verilen süre içinde mahkemeye ücreti
yatırırlar. Mahkeme tarafından saptanan bilirkişilerin şahsı ya da uzmanlıklarına
herhangi bir itiraz olmazsa bilirkişiler mahkemenin istediği tarihte keşif ve incelemelerini yaparak, raporlarını sunarlar. Taraflar raporun sunulma sürecinden sonraki iki hafta içinde itiraz haklarını kullanırlar. Rapor yetersiz bulunursa

aynı ya da yeni bir heyetle, keşif tekrarlanır. Raporun hüküm vermeye elverişli
bulunması durumunda raporda yer alan değerlendirmeler de esas alarak “yürütmeyi durdurma” kararı verilebilir.
Mahkemenin kararından sonrada Danıştay-temyiz süreci başlar. Mahkemenin
kararı kimin aleyhine ise o kararı -istiyorsa- temyiz eder. Neticede Danıştay
kararı bozar ya da onar. Kararın bozulması durumunda, bozma gerekçeleri dikkate alınarak yerel mahkemece yeniden bir yargılama yapılır. Ve yeni bir karar
verilir. Bu karar da yine Danıştay’a temyiz edilebilir. Danıştay’ın onaması ile
süreç sonra erer. Bu aşamadan sonra karar düzeltme süreci başlar. Ancak karar
düzeltme için kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan gerekçeler gerekir.

Cide Loç Vadisi yaşayanlarından
Zafer Keçin

Alakır Vadisi’nde yapılaması planlanan sekiz adet HES’in durdurulması için
mücadele eden Tuğba ve Birhan Erkutlu çifti

Bilirkişi heyeti önceleri üç kişiden oluşuyordu. Daha sonra bu rakam yediye
çıkarıldı. Bu sebeple bilirkişi ücretleri de yükseldi. Heyet sayısındaki artış, bölgenin özelliği dikkate alınarak orman, su işleri, biyoçeşitlilik, canlı yaşamı gibi
konularda uzman kişilerin atanmasından kaynaklanıyor. En son bilirkişi heyeti
için bizden 11 bin TL istendi. Parayı yöre halkının yanısıra gönüllü insanların da
katkılarıyla ancak toparlayabildik.

Şu an Alakır I ve Alakır II HES projelerine “ÇED olumsuz” raporu verilmesi için
atanan bilirkişi heyeti ücreti 7.500 TL. Bedeli toplamaya çalışıyoruz ve bu kadar
yüksek olmasından şikâyetçiyiz. Önceki bilirkişi heyeti ücretini toparlamak için
bir müzik albümü çıkarmıştık. Onun yanısıra küçük çaplı konser ve sanat etkinlikleri düzenlemiş ve bu etkinliklerle aynı zamanda vadide neler olduğuna dair
insanlarda farkındalık yaratmaya çalışmıştık.
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vardır. Şirkette ilk HES projesi
sırasında “Arazilerinizi biz
almazsak zaten devlet alacak,”
yalanıyla köylülerin bu hassasiyeti kullanmıştı.
Biz süreçte köylülere sadece
HES’lerin zararlarını, yapılmaması gerektiğini, yapılırsa nelerin kaybedileceğini
anlatarak onları durumla
yüzleştirdik, aslında bütün
köylüler HES’in ne olduğunu
ve bizlerden alıp götürdüklerini birinci HES olan GÖKHES’ten dolayı biliyordu. Biz
sadece onları cesaretlendirip
içlerindeki ateşi dışarı çıkardık.
Hukuki olarak mücadele etmenin doğru olacağını, bunun zaten demokratik bir hak
olduğunu anlattık.
İki yıl boyunca herhangi bir
şekilde hükümeti ya da şahısları
hedef göstermeden köylülerimize sadece HES’i anlattık.
İstedik ki herkes bu süreçte
karşımızdakinin kim olduğunu
kendisi görsün. Öyle de oldu.
Festivallerde
kolluk
kuvvetleri sürekli olarak mücadelemizi ve yanımızda olan
dostlarımızı terörize etmeye
çalıştı. Hep şu sözleri duyduk: “Biz haklıymışız ama bize
destek verenler teröristmiş,
marjinalmiş,
çapulcuymuş
vs. Bunlarla hareket etmemiz doğru değilmiş. Bu insanları içimize sokmamamız
gerekiyormuş.”Ancak iki yıl
boyunca etkinliklerimize kolluk kuvvetlerinin hedef gösterdiği o insanlar katılmaya
devam etti. Ve asla onların
dediği gibi bir olumsuzluk
yaşanmadı. Bu yaz yine festivalimiz olacak, yine aynı senaryoyla karşılaşacağımızı artık
öğrendik, biliyoruz.
Türkiye
Barolar
Birliği
Çevre Komisyonu üyeleri
Boğazpınar’a gelene kadar
köylülere, HES’lerin devlet
projesi olduğunu ve bu işi AKP
hükümetinin desteklediğini,
teşvik ettiğini söylememiştik.
Son seçimde köyde en yüksek oyu alan parti AKP’ydi.
Bu nedenle eğer hükümetin
desteğinden köylüye bahsedersek köyde bir kutuplaşmanın
ve ayrışmanın yaşanabileceğini
hissettik. Daha sonra tabii
bunu onlara anlattık ve ilk tepki trajikomikti. Kahveci Refik
Ağabey, ‘’Biz kime oy vereceğiz
o zaman,’’ demişti. Ayrıca
süreçte açılan soruşturmalar,
davalar, davaların altından
çıkan insanlar, şirket yetkilileri,
köylülere bu işi kimin yaptığını,
sermayenin ve iktidarın onlara
karşı olduğunu zaten gösterdi.
Sadece AKP demenin de doğru
olduğunu
düşünmüyorum
çünkü işin içinde CHP ve
MHP de var ama tabi ama en
çok pay AKP’nin. Şirketin sahibi Tarsus eski MHP Belediye
Başkan Yardımcısı’ydı. Şirketin
daha önceki avukatı CHP
üyesiydi. Şirketin Tarsus’ta ve
Mersin’de hem CHP hem de
MHP adaylarını finanse ettiğini
hepimiz biliyoruz. CHP Çevre

Komisyonu Başkanı Necdet
Pamir’in Silifke’deki bir panelde yüzümüze karşı söylediği,
“HES yenilenebilir bir enerjidir,” sözünü asla unutmuş
değiliz.
Tüm bunlar bizlere sermayenin dininin, dilinin, ırkının,
ideolojisinin olmadığını, tek
dertlerinin para olduğunu, siyasi görüşleri farklı olsa da işin
içinde para olunca birleşmede
hiçbir sakınca görmediklerini
açıkça gösterdi.
Hakkınızda açılan birçok
dava var. Geçtiğimiz Ağustos
ayında gerçekleşen festivalde
köy çocuklarının koro halinde
söylediği şarkının da suç unsuru sayıldığını biliyoruz. Bu
dava sürecini de bize anlatır
mısınız?
Bana karşı yapılan suç
duyurularının sayısını inanın
ben de bilmiyorum. Sekiz
dokuz civarında olduğunu
tahmin ediyorum ama emin
değilim. Çünkü şirket bir iddianame hazırlıyor sonra iddianamedeki bir cümleyi değiştirip
yeni bir iddianame olarak
tekrar savcılığa veriyor. Hepsi
çok benzer olduğu için de takip
etmek pek mümkün değil.
Tarsus’taki
Gezi
eylemleri sırasında yaptığım bir
konuşmada
Dadaloğlu’nun
dizelerini de içeren “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir, suyumuzu kimseye
vermeyeceğiz,”
sözlerimden
dolayı bile “grubu suç işlemeye
ve kanunlara uymamaya teşvik
etmek” suçundan hakkımda
soruşturma açıldı.
Birinci HES’te çalışan köyün
eski muhtarı, şantiye şefi,
Tarsus’taki
şirketin
basın
danışmanı gibi çalışan yerel ‘gazeteci’, Çamlıyayla Enerji
Elektrik Üretim A.Ş. ve şirketin
ortaklarından olan aynı zamanda AKP İl Genel Meclis
Üyesi Kadir Canlı’nın bana
karşı açtığı suç duyurularının
birkaçı takipsizlikle sonuçlandı,
bazılarıysa hala devam ediyor.
Son olarak şirketin ve Kadir

Boğazpınar’da HES’e karşı olmak:
Sekiz yaşındaki çocuğun, “Ağabey, ben ne iş yapabilirim, size yardım etmek istiyorum,” diyerek mücadeleye destek verişidir.
Canlı’nın benimle birlikte köyden beş kişiye bulunduğu suç
duyurusu, Savcı tarafından
kabul edildi. Dört kişiye takipsizlik kararı verilirken ben
suçlu bulundum. İlginç olan ise
bana karşı aynı iddialardan bazı
savcıların takipsizlik kararı verirken bazı savcıların bunları suç
unsuru olarak değerlendirmesi.
Sonuçta duruşma 26 Mart Çarşamba günü saat 9.00 da Tarsus
adliyesinde görüldü.
Suçum ise Praksis müzik
grubunun altı yedi yaşındaki
çocuklarla birlikte hazırladığı
ve festival sırasında söylenen
“HES yapma boşuna, yıkacağız
başına” sloganını içeren şarkı.
Ayrıca festival sırasında atılan
sloganlardan biri olan “Köylüler kardeş, HES’çiler kalleş”
sözleriyle “Halkı yanıltmak
suretiyle eyleme teşvik etmek”
ile suçlandım.
Davada mahkeme heyetine
de söylediğim gibi, “Üzerime
atılan suçları asla kabul etmiyorum.
Organizasyonunda
görev aldığım o festivalde
kullandığımız sloganlar Türkiye genelinde HES eylemlerinde her zaman kullanılan

ifadelerdir ve herhangi bir kişi
ya da kuruma karşı hakaret
veya tehdit kastı yoktur.” Bu
gerekçelerle beraatımı istedim.
Ancak davacı şirket duruşmaya
katılmadığı için dava 16 Nisan
tarihine ertelendi.
Mahkeme çıkışında Alper Mert’in
okuduğu basın açıklamamızda da
belirttiğimiz gibi, “Bizler hiçbir
şekilde HES şirketine karşı kaba
kuvvet kullanmadık, şantiyelerini
basmadık. kimseye silah çekmedik. kimseye hakaret etmedik,
hiçbir şirket yetkilisinin adını
ağzımıza alma-dık. Anayasal
hakkımız olan toplantı gösteri ve
yürüyüş hakkını en barışçıl biçimde festival yaparak kullandık. Bizler kararımızı yıllar önce verdik.
Her ne pahasına olursa olsun
suyumuzu koruyacağız. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz ve mutlaka kazanacağız.”
Yapılmak istenen HES projesine karşı çıkan köylülerden,
15 bin TL’lik bilirkişi ücreti
talep edilmiş. Bu konuda
süreç ne durumda? Bu bedel
bulunabildi mi? Bu konuda
hukuki olarak ne yapılacak?
(HSYK yurttaşların açtığı çevre

Boğazpınar’da HES’e karşı olmak:
Yaşlı bir amcamızın, “Ya bizim anamız ağlayacak, ya sizin ananız ağlayacak,”
demesi,Elli sekiz yaşındaki teyzemizin de, “Bu yüzden beni hapse atacaklarsa atsınlar,
ben HES istemiyorum,” diyerek her şeyi göze alışıdır.

davalarında bilirkişi ve keşif
bedellerinin yurttaşlar yerine
idarece ödenmesini teklif etmiş,
ödenmemesi halinde yargılama
sonunda haksız çıkan taraftan
alınmak üzere hazineden istenmesi önerilmişti.)
Bu HES projesinin iptal edilmesi için kırk sekiz köylüyle
birlikte
Mersin
1.İdare
Mahkemesine, Avukat Fevzi
Özlüer yardımıyla dava açtık.
Mahkeme en son kararında
beş bilirkişi görevlendireceğini
ve bunların masraflarının
karşılanması için davacılardan
(yani köylülerden) 15.177 TL
bilirkişi ücreti talep ettiğini
açıkladı. Sanırım HES konusunda en yüksek bilirkişi talep
edilen köy biziz. (7.650 hektarlık
alanı kapsayan Üçüncü Havalimanı inşaatı için açılan davadaki bilirkişi ücreti 7.500
TL) Bunu davalı olan ÇEB’in
karşılaması ya da mahkeme
veznesinden
karşılanması
için başvuru yaptık. Ancak
mahkeme bu konuda bir karar
vermeyeceğini belirtti. Bu sebeple maddi konuda sıkıntılı
durumdayız. Biz de ne yazık ki
köylülerden yine para toplamaya başladık. Zaten iki yıldır belirli periyotlarla para toplamak
zorunda kalıyoruz.
Yaşadığımız süreçte yanımızda
herhangi bir parti, dernek,
vakıf, sendika gibi hiçbir kurum olmadığından bütün etkinlikler de köylülerin gönüllü olarak verdiği paralarla
yapılıyor. Bilirkişi ücreti için de
son güne kadar bekleyip hala
bedeli toplayamamış olursak
kredi çekip masrafları o şekilde
karşılamayı düşünüyoruz.
Bu saatten sonra geri dönmek gibi bir ihtimalimiz
yok, sonuç ne olursa olsun
bu mücadeleyi sonuna kadar
götüreceğiz. Şunu da biliyoruz
ki biz davamızda sonuna kadar haklıyız ve eninde sonunda
mutlaka kazanacağız.
Biz de gazete olarak hem
davanın hem de bilirkişi sürecinin takipçisi olacağız.
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TRABZON KENDİ K
DERELERE H
Özgürlüğümüzün simgeleri: Özgür akan dereler

Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
HES katliamına karşı çıkanları
Engin Türkyılmaz
anlamadığını belirterek arsızca,
“Gidip Solaklı Vadisi’ne bakın,”
Yerliyim yerli olmasına
demişti. Solaklı Trabzon’un Of
İlmik ilmik damar damar
ilçesinden başlayıp Uzunköprü’ye
Yerliyim
kadar dayanan 30 – 40 kilometreBir dilim Trabzon peyniri
lik alanda 40’a yakın HES projeBir avuç tiftik
sinin yer aldığı bir bölgedir. HES
Bir çimdik çavdar
Projelerinin zararları zincirleme
Dişimden tırnağıma kadar
bir reaksiyon gösteriyor. Dere
Ressamım
Yurdumun taşından toprağından sürüp yatakları hafriyatlarla kapatılarak
başlıyor HES inşaatları. Balıkların
gelir nakışlarım
geçişine set vuruluyor. HayTaşıma toprağıma toz konduranın
van göçleri başlıyor. Kalmayı
Alnını karışlarım
tercih edenler ise yok ediliyor.
…
Geyikler, boz ayılar doğaya karşı
Bedri Rahmi Eyüpoğlu
başlatılan bu savaş için kullanılan
Aramızdan ayrılmasının üzerinden
dinamit ve dozer seslerinden
39 yıl geçen Trabzonlu ressam ve şair
dolayı kaçıyor. Üremeler dahi
Bedri Rahmi böyle sahip çıkıyor dibu katliamdan dolayı engellenizelerinde memleketinin topraklarına.
yor. Bunlara bir de kesilen binlerce ağaç ekleniyor. Kesilmeyen
DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi ağaçlar ise kuruyor. Suyun tünelBaşkanlığının verdiği verilere lere alınmasıyla beraber derelergöre; Türkiye’nin 81 ilinin 69’unda deki sular eritilip yıllık ortalama
toplam 478 HES var ve yapılması debinin yüzde 10’u olarak ön
planlananların gerçekleşmesi du- görülen can suyu miktarı kurak
rumunda bu sayı 71 il ile 1012 mevsimler için bir intihar girişimi
HES olarak karşımıza çıkacak. niteliği olarak karışımıza çıkıyor.
Bahsedilen bu 478 HES pro- Bu girişimler kurak mevsimjelerinin başını 31 HES projesi lerde canlılara yaşam alanı
ile Bedri Rahmi’nin, “Alnını sağlayacak çözümler üretilmeden
karışlarım,” diyerek telkin ettiği gerçekleştiriliyor. Yüksek gerilim
topraklar, yani Trabzon çekiyor. hattının yerleşim alanlarından en
Yazımıza bu işi üstada bırakmaya az 700 metre uzaklıktan geçmesi
niyetimizin olmadığını belirterek gerekiyor fakat Solaklı’da bu hatve Bedri Rahmi’yi saygıyla anarak lar yerleşim alanlarının tam üzebaşlıyoruz.
rinden geçiyor. Bu yüksek gerilim
hatları kansere yol açıyor. Bunları
Katliam, kendini savunma göz önüne bulundurup Bakan
imkânı bulunmayan çok sayıda Veysel Eroğlu’nun bizleri kör,
canlının acımasızca öldürülmesi duyarsız, katil ve doğa üzerinden
olayıdır. Türkiye’nin dört bir ya- rant elde edenlerden zannettiğini
nında artarak sürmeye devam düşünüyorum. Biz ağaçların,
eden ve HES projesi adı altında derelerin, balıkların ve vadilerin
gerçekleştirilen katliam kimile- gözüyüz. Vicdanımız paranın
rinden habersiz zaman içerisinde değil onların sesini duyuyor.
sürüyor. Peki, katliamı yapan bu Günümüzde enerji ihtiyacının
kirli ellere Trabzon’u mahkûm
eden nedir?
Topoğrafik yapının dik ve su
potansiyelin fazla olduğu Karadeniz, başta Trabzon olmak
üzere, doğa katliamının ana
damarı niteliğindedir. Karakterini toprağından, derelerinden,
yamaçlarından ve denizinden
alan insanlar için bu geçmişin
ve daha önemlisi geleceğin
katliamıdır. Korumak zorunda
olduğumuz geçmiş ve gelecek
için zaman şimdidir.
Geçtiğimiz aylarda Orman ve

Halkı için Trabzonspor, şüphesiz ki çok önemli. Trabzonspor, coğrafyanın temsilcisi, güçlünün hukukuna boyun eğmeyen, Kazım Koyuncu’nun da dediği gibi statükoyu
deviren bir kahramandı. Trabzonspor, Karadeniz gibi olacaktı, sarp yamaçlar gibi…
Dereler gibi akacak, hamsi gibi hızlı, horon gibi sert olacaktı.

çoğalmasıyla beraber fosil yakıtlar
ve nükleer kaynaklar ile birlikte
HES’lerin de kullanımı arttı.
Türkiye’nin diğer bölgeleriyle
kıyaslandığında Doğu Karadeniz
Bölgesi’ndeki akarsu debisinin
yüksekliği, yağışların düzenliliği
ve dolayısıyla elektrik enerjisi
üretme potansiyeli, dikkatleri üzerine çekmesine neden olmakta.
Dikkate değer bir su potansiyeline sahip olan Trabzon, hidroelektrik santral kurumu açısından
önemli bir kaynak teşkil etmekte.
Bu amaçla Trabzon 128 HES ile
yaklaşık 1000MW’lik bir enerji
üretim projesine kurban ediliyor.
Halkı
için
Trabzonspor,

şüphesiz ki çok önemli. Trabzonspor, coğrafyanın temsilcisi, güçlünün hukukuna boyun
eğmeyen, Kazım Koyuncu’nun
da dediği gibi statükoyu deviren
bir kahramandı. Haftayı Trabzonspor’un maçını bekleyerek
geçiren insanlar, her köşe başında
Trabzonspor’u konuşur ve bu
konuşma hiç bitmeyecekmiş gibi devam ederdi. Trabzonspor,
Karadeniz gibi olacaktı, sarp
yamaçlar gibi… Dereler gibi akacak, hamsi gibi hızlı, horon gibi
sert olacaktı.

Trabzonspor’un durdurulmuş
durumda iki tane HES projesi
var. Fakat HES projelerinin
durdurulmuş olması bir anlam
ifade etmiyor. Trabzonspor kendine, özüne, geleceğine açtığı bu
savaşı telafi etmek istiyorsa eğer
HES projelerini satmak yerine
lisanslarını iptal ettirmelidir. Bir
kulübü başkanlar değil taraftarlar
yönetir. Bu ne-denle Trabzonspor
taraftarının da lisansların iptali
konusunda emek vermesi gerekiyor. Trabzonspor HES yapma,
kendi kalene gol atma!

Trabzonspor’a üst üste şampiyonluk getirenler, Trabzon’un
özgür akan derelerinin, derelerinde yüzen balıklarının,
eşi benzeri olmayan
coğrafyasının
besleyip
büyüttüğü evlatları değil
miydi? Dereleri hapsedildikçe, tabiatı talan
edildikçe,
Trabzonspor
da özünü yitirdi, yozlaştı
maalesef. Onu bir kahraman gözüyle bakan
halkıya birlikte, aynı safta
mücadele etmesi düşünülürken, HES’e Evet!”
demeyi tercih etti, kendi
kendisini yok etti. Şu anda

Yapılan son değerlendirmelere
göre Türkiye’nin, kuş türlerini ve
doğal yaşam alanını Avrupa’da
en hızlı kaybeden ülke olduğu
anlaşıldı. Türkiye’deki kuşlarının
neslinin tükenmesinin ana
nedeni HES ve barajlardır.
Trabzon’da yapılan HES ve barajlarda, doğanın korunmasıyla ilgili hiçbir esas dikkate alınmadığı
için pek çok akarsu kuruyor. Yani
HES yaşam ağacına vurulan keskin bir balta gibi her geçen gün
aman dinlemeden ilerliyor.
Derelerimiz özgürlüğümüzün
simgeleridir. Onlar zaman gibidir.
Aktıkça yaşanır her şey.
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KALENE GOL ATMA
HES YAPMA
Umudun adı Solaklı: döne döne Ogene
75 yaşında kanser hastası Nurettin dede hiç tanımadığı biber gazına maruz
kaldığında lanetler yağdırdı. Bu acımasız şiddete isyan eden Köknarlı Havva nine
rütbeli bir askere, “Kadına hiç fiske atilur mu, hangi kitapta yazar bu suçlisun…!’’
çığlıkları hala kulaklarımda çınlayarak büyüyor.

Sara Müftüoğlu
Ogene (Köknar ve Karaçam)
köyleri, Solaklı Vadisi’nde saklı
birer cennet. Ceheneme çevrilmeden belki bir gün yolunuz
düşer. Oraya gidebilmek için
Uzungöl’e varmadan bir yol
ayrımına girersiniz. Ruslardan
kalma bu meşakkatli yolda baş
döndürücü, yüreği ağza getiren virajları özenle ve sabırla
aşabilmelisiniz. Coşkun Solaklı
Deresi’nin sesi, yeşilin büyüsü
ve rengârenk çiçekler eşlik eder
size. Köylere yaklaştığınızda
kavuşmanın sevinci bir zaferdir ayni zamanda. ’’Döne döne
Ogene’’ söyleminin haklılığına
da tanıklık etmiş olursunuz.
Emek, sabır ve umut dolu
zahmetli bir yolculuktan sonra göreceksiniz ki insanı ve
olağanüstü doğası ile huzurlu
bir yerdir Ogene.
2007’den itibaren bu durum
değişmeye başladı. Devletin
pek uğramadığı bu yere HES
firmaları akın etti. Suyuna,
vadisine sahip çıkmak için

yasal yollara başvuran köylüler bir sonuç alamadı. Üstelik
firma araçlarının ilerlemesine
müsaade etmeyen halka jandarma ve polisten oluşan yaklaşık
700 kolluk görevlisi sert müdahalede bulundu. Yaşlı, genç,
çocuk, kadın demeden insanlar
şiddet ve biber gazını tanıdılar.

Seksen yaşında Makbule nineye
biber gazı sıktılar ve yerlerde
sürüklediler. Elinde tek silahı
vardı, o da bedduası ancak beddua edebildi. 75 yaşında kanser hastası Nurettin dede hiç
tanımadığı biber gazına maruz
kaldığında lanetler yağdırdı.
Bu acımasız şiddete isyan eden

Köknarlı Havva nine rütbeli
bir askere, “Kadına hiç fiske
atilur mu, hangi kitapta yazar
bu suçlisun…!’’ çığlıkları hala
kulaklarımda çınlayarak büyüyor. Bu acımasız baskıda en çok
hırpalanan da vadinin emektar kadınları oldu. Karaçamlı
Havva ninenin, “Çizgimuzi
çizduk suyumuzi vermezuk
hayır!” diyerek tepki vermesi
hafızalardan hiç silinmeyecektir. Hiçbir art niyeti olmayan,
sadece vadisine sahip çıkan
Havva nine ve arkadaşları,
yani “Karadeniz’in Amazon
kadınları”, bu mücadelenin hep
en önündeydiler.
36 HES! Vallahi PES
55 kilometrelik Solaklı Deresi üzerine yapılması planlanan otuz altı HES, öfkeyi daha
da alevlendiriyor. Beş HES şu
anda elektrik üretmeye başladı,
beşinin inşaatı devam ediyor.
Yirmi altı HES projesi ise hala
kâğıt üzerinde, yapılması için
fırsat kollanıyor. Bunlara karşı
demokratik tepki veren suçsuz
günahsız dört gencimiz, topluma gözdağı vermek için uyduruk gerekçelerle otuz beş
gün tutuklu kaldı. Yüz on
Ogeneli, kadın, erkek, yaşlı,
çocuk ayırımı yapılmadan
aynı anda karakola götürülüp
sorgulandı. Okuma yazma
bilmeyen yaşlı bir kadın, “telefon ankesöründen tehdit mesajı

yazdı” gerekçesi ile sorgulandı.
Hayatında biber gazı, cop,
karakol bilmeyen halkın bu
yaşadıkları, ülkemizde yaşanan
şiddet ve hukuksuzluğun yereldeki yansımasından başka bir
şey değildi.
Katliama yürek dayanmıyor
Solaklı vadisinde HES yapan
firmaların gözü dönmüş bir
şekilde doğayı yağmaladıklarına
gün be gün tanık oluyoruz. Dinamitlerle paramparça ettikleri
doğal doku, katledilen binlerce
ağaç, dağıtılan hayvan yuvaları,
kirletilen sular, ölen binlerce
balık ve yokolan özgün bitkiler
ve bütün bu olanlardan sonra
göç etmek zorunda bırakılacak
bizler ve yok olacak o özgün güzelim kültürümüz. Birilerinin
kar etmesi için vadide yaşayan
tüm canlılara yüklenilen katlanılmaz ağır bir bedeldir bu.
Patlatılan dinamitlerden korkan yaban hayvanları ve evinde
uyurken korkarak uyanan bebelerin geleceği karartılıyor.
Ogene köylülerinin isyanı
bundandır. Sesimiz duyulsun
diye imza kampanyaları yaptık,
şehir merkezlerinde protestolar
düzenledik ve yüzlerce dilekçe
yazdık. Duymadılar sesimizi ve
duymak istemiyorlar.
Ogeneli bir anne yapılan ağaç
katliamına isyan ederek şöyle
diyor, “Biz eskiden yakacak odun kırmaya ormana
gittiğimizde yaşlı ve kurumuş
ağaçları seçebilmek uğruna nice
arkadaşlarımızın uçurumdan
düşerek ölmelerine şahit olduk.
Ama şimdi gözlerini kırpmadan
binlerce genç ağacı katlediyorlar.” İsyan ediyor Ogeneli kadın.
Bu isyan Artvin’in, Rize’nin,
Trabzon’un, Erzurum’un, Tunceli’nin, Anadolu’nun isyanıdır.
“1 metreküp su bile boşa akmayacak” diyen gözü dönmüş
iktidar mensuplarına karşı bir
isyandır bu. Suyu ticarileştiren
politikalara ve kar güdüsü
ile geleceğimizi yağmalayan
gözü dönmüş kapitalist talana karşı bir isyandır bu.
Yağmacı ve talancı politikalar
ve uygulayıcıları durana dek
sürecek. Havamız, suyumuz,
toprağımız için, HES’lere inat,
yaşasın hayat!
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Bizum ‘Ofli’ Hoca direnişçi olmuş
Sevda Yılmaz

O ki konuşiyirum
Diyeyim hepisini
Ula ne edecesun
Dünyanun tapusini
Laz Kapital’in yazarı Yılmaz
Okumuş’un hem senaryosunu
yazdığı hem de Sonbahar filminin yapımcısı Serkan Acar
ile birlikte yönetmenliğini
yaptığı Bizum Hoca filmi
Mart ayında sinemaseverlerle
buluştu.
Bugünlerde sinemada ve televizyonda sıklıkla bol şiveli,
fıkralı bir Karadeniz filmi ya
da dizisiyle karşılaşmamızın
mümkün, hepsi de birbirine
benziyor. Bizum Hoca da
ilk bakışta onlardan biri
gibi. Ama film ilerledikçe
görüyoruz ki Bizum Hoca,
diğerlerinin aksine dindar bir
adamın önderliğinde verilen
HES karşıtı bir mücadeleyi
aynı zamanda “Karadenizlilik” bakış açısıyla geniş kesimlere ulaştırmayı hedefliyor.
Trabzon’un
bir
köyünde
imamın tayini çıkıp da yeni
imamın gelmesi de gecikince köylü yeni bir imam
arayışına giriyor. Böylece
köy halkının sevdiği ama
resmi olarak imam olmayan Bizum Hoca’nın köyün
imamı olmasına karar veriyorlar. Yemyeşil ve tertemiz,
tıpkı Karadeniz coğrafyası
gibi bir karakteri olan Bizum Hoca, sözlerine saygı
duyulan, çevresi tarafından
sevilen bir adam. Eğitimini
tamamlamamış olmasına rağmen kendisini yetiştirmiş,
din âlimliği üzerine bildiği
her şeyi ise İslam aydını olan
babası Ahmet Fevzi Hoca’dan
öğrenmiş. Kurduğu cümleleri
her zaman dini vecizelerle
süsleyen Hoca aynı zamanda
doğaya karşı büyük bir sevgi
ve hayranlık da beslemekte.
Tam da bu sırada gelen köyün
ortasından geçen dereye bir
HES inşaatı yapılacağı haberi
köyün gündemine bomba gibi
düşüyor.
Doğayı
Allah
yarattı
korumalıyız
İslam dininin maneviyatına
da odaklanan filmin başrol
oyuncusu Cezmi Baskın film
hakkındaki düşüncelerini şu
sözlerle ifade ediyor, “Doğayı
Allah yarattı ve bize verdi. Biz
değerlerimiz içinde doğayı
da korumakla yükümlüyüz
ve bu da bir nevi ibadettir.
İnsanların sağlığı, varlığı,
mutluluğu için yaratılmış bir
şeye biz de sahip çıkalım.”
Konu itibariyle film, oyuncusunun da bahsettiği gibi
tam olarak bu sözler üzerine
kurgulanmış bir senaryoya

sahip. Filmde iki tane imam
var birisi Cezmi Baskın’ın
canlandırdığı Bizum Hoca
ki halka dinde iyi ahlakın
ve vicdanın en az ibadet etmek kadar önemli olduğunu
ve bunun evrensel bir değer
olduğunu öğütlüyor. Cemaat
ise ibadetimi yerine getiririm
ama
toplumsal
yaşamda
da istediğimi yaparım düşüncesine sahip, tıpkı köye
daha sonradan gelen diğer
imam gibi... Ekrem Hoca,
beşeri ibadetin tam olsun yeter diyor, alışılageldiği şekilde
kalıpları olan ve sistemin
istediği özelliklere sahip biri.

Bizum Hoca, köydeki derenin
üzerine HES kurulacağını
öğrenince HES’çilere karşı
halkın kaygısızlığına olan
tepkisini, “Peygamber Efendimiz yarin ölceğini pilsen
bile elindeki fidanı tikiniz diyor, ulan siz yeni bi tane dikmiyosunuz, bari dikileni koruyun,” şeklinde dile getiriyor.
Sözler kutsal kitaptan gelince
köylü tavla oynama bahanesinin bir işe yaramayacağını
anlıyor ve başlıyor yürümeye.
Ama bir yandan da endişeliler,
“Hocam ha boyle yürüyürik,
olduk komonist” diyor. Bizum
Hoca’nın lafı hazır, “Ulan,

derene, alabalığına sahip
çıkmak komonistlerin işi mi?
Pak pakayim dereye, sağdan
mi akayi soldan mi, dere düz
akayi, düz. Ee o zaman bu işin
saği soli olmaz,” diye cevap
veriyor, böylece köylünün
topyekûn HES mücadelesi
başlıyor. Direnişin başına ise
Bizum Hoca geçiyor.

boyunca kadınların HES’lere
karşı hep en ön safta mücadele ettiklerini görüyoruz,
tıpkı gerçeğinde, Karaçam'da,
Solaklı’da, Senoz’da olduğu
gibi… Karadeniz kadınları
doğası için sonuna kadar mücadele etmiş ve HES’çilere bu
mücadele sırasında tek bir
nefes bile aldırmamıştır.

Bizum Hoca’nın her karesinde
hayatı insana darlaştırmayan
bir Anadolu Müslümanlığını
yatıyor, “Okey oynamaktan yanmazsınız, kul hakkı
yemekten yanarsınız," diyen
Müslümanlığı...

Karadeniz halkı her zaman
içinde yaşadığı ekosistemin
bir parçası olmayı ve ona
uyum sağlamayı iyi bilmiştir.
Bu nedenle de Karadeniz’in
hırçın, inatçı, deli dolu, zorlu
doğası insanının karakterine
de yansımıştır. Yani Karadeniz halkı sadece fıkralarda
anlatılanlardan ibaret değildir.
Filmde de anlatıldığı gibi…

Laz fıkralarından ibaret
değil Karadeniz
Filmin türünü komedi olarak
değerlendirmek
yetersiz
kalır, Bizum Hoca aslen bir
direniş komedisidir. Gezi
süreci boyunca gördük ki
mizah, direnişin gücünü
daha çok artırmış, insanları
endişe ve korkularından
uzaklaştırmış, aynı zamanda
özgür kılmıştır. Bir durumu
eğer ciddiyetle izah edemiyorsak orada mizahı kullanmak, güldürürken aynı anda
düşündürmeye sevk eder,
bu açıdan son derece ciddi
bir konu olan HES mücadelesini mizah unsurlarıyla ele
alan filmde yaşananların,
aslında çok daha fazlasının
yaşandığı unutulmamalıdır
Karadeniz’de.
“HES direnişlerinde greyderleri dereye ittirenler bizim
annelerimiz, ninelerimizdi”
diyor filmin senaristi o yüzden de kadınlara bu filmde
bolca yer vermişler. Film

Karadeniz uzun zamandır
kendi Gezi’sini yaşıyor zaten
Filmin senaryosunu yazan
Okumuş, bir röportajında
senaryoyu Gezi Direnişi’nden
önce yazdığını söylemiş, Gezi
Direnişi’nin de çok hoş bir
şekilde senaryosuna denk
düştüğünü anlatmış. Okumuş
film için, "Gezi direnişi denk
düşünce sadece birkaç revizyon yaptık ve ‘sık bakalım’ esprisini ekledik mesela," diyor.
Solaklı, Karaçam, Of, Senoz, Kamilet, Tonya, Arhavi, Loç, Karadeniz’in tüm
vadileri birer “Gezi” yıllardır.
Şimdilerde Karadeniz’de her
vadiye bir Bizum Hoca lazım.
Doğasını savunan, doğanın
ve onu korumanın bir ibadet
olduğunu anlatan bir Bizum
Hoca.
İyi seyirler.
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Ya kırlangıçlar susamışsa

Muhammet Çakıral
Teknolojinin gelişmesi ile
çağdaş toplumların konforlu
yaşamına dönük umulmadık
kolaylıklar ve rahatlıklar sunan
bilim, bütün devingenliğiyle
yenilikler ve icatlar geliştirerek
hayranlığımızı kazanmaya gün
be gün devam ediyor. Buna
karşılık birey veya kimi girişimcilerin, maddi gereksinimlerinin karşılama noktasının
ötesinde, sınırları zorlayan
tüketim ve üretim kültürlerini, bilinçsizce ayni paralellikte
sürdürmelerine, çoğumuz acı
duygularla tanıklık etmekteyiz!
Okuduğumuz bir makale, din-

leyip izlediğimiz her hangi
günlük bir haber bülteni
olsun, kadınlara, çocuklara,
hayvanlara ve doğaya yönelik bir şiddettin olmadığı anı
hatırlamamak artık olanaksız
gibi bir şey ne yazık ki!
Başta savaşlar olmak üzere,
küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, yağmur
ormanlarının yok olması,
denizlerin
kirlenmesi,
su
havzalarının kuruması, çölleşme, gürültü gibi olaylarla
iç içe yaşıyor, daha doğrusu
yaşatılıyor durumundayız.
“Kâr” amacıyla tüketilmek istenen doğal varlıklar, bu günle
birlikte gelecek nesillerin de

mirası olan doğa, tabii yarınlar,
ve yarınlarımızdır asıl tehlikede
olan.
Bu tehdit yalnızca duyarlı
ve
savunmasız
canlılara
dönük değil elbette. İçinde
yaşadığımız yerkürenin bütün
varsılı, yoksulu, dili, hukuku ve
savunmasız canlılarının genel
ve yaşamsal sorunudur.
Kuşkusuz, konforlu, varsıl
yaşam, güvenli doğal bir yaşam,
her çağdaş insanın hakkı
olduğu kadar, bütün diğer tüm
canlıların da en doğal hakkıdır!
Son birkaç yıldır ülkemizin bazı
bölgelerinde kurulan ya da kurulmaya çalışılan hidroelektrik
santrallerinin inşasında, akıl ve

Solaklı Vadisi’ne yapılmak istenen toplam otuz altı adet HES projesi var ve bu projeler sonunda, Trabzon’un Of ilçesinden başlayarak Çaykara’nın Soğanlı Dağı eteklerine kadar uzanan vadiyi bir kanalizasyon çukuruna çevirecekler.

bilimdışı yöntemlerle, doğaya
ve çevreye umulmadık zararlar
veriliyor. Binlerce ağaç, çiçek,
balık yok ediliyor, çok sayıda
dere ve su havzaları kurutularak
tahrip ediliyor. Bu tahribatı en
yoğun ve en acımasızca yaşayan
yerlerden birisi de Trabzon’un
Of
ilçesinden
başlayarak
Çaykara’nın Soğanlı Dağı
eteklerine kadar uzanan Solaklı
Vadisi’dir. Yapılan ve yapılmak
istenen toplam otuz altı HES
ile koca bir vadi, kanalizasyon çukuruna dönüştürülmek
üzere. Öyle ki çok sayıda köy ve
köylü mağdur, yaşam alanları,
kültürleri, alışkanlıkları ellerinden alınıyor. Bu yağmaya karşı
çakın Ogene halkı (Köknar,
Karaçam köyleri) mücadelesini
altı yıldır amansızca ve büyük
bir inançla, yılmadan sürdürüyor. Bu inancı kırmak isteyenlerin başvurdukları yöntemler
ise acımasızca ve ölçüsüz.
Altı yüz seksen asker ve polis
sabahın bir saatinde ellerinde
cop ve biber gazlarıyla köylülerin evine ve yaşam alanlarına
baskın düzenlediğinde, Ogeneliler mücadelelerinden taviz
vermedi ve onlara karşı koyarak sularını, derelerini korumak için günlerce direnip
nöbet tuttu. Bu sıra da çok
sayıda kişi (köylü) yaralandı ve
kimi gençler tutuklanarak içeri
atıldı, halk hakaret ve tehdit
gördü. Yaşama ve doğaya tutku
ile bağlı olan bir avuç halk, yine
de bir adım dahi geri atmadı,
direncinden ödün vermedi.
Birçok yönü ile gündemde olan
HES’ler, yalnızca haber niteliği
taşımanın ötesinde ulusal
basında yer bulamamaktadır.
Karadeniz’in
yürekli
insanlarının sesi Kaçkarlar’ı
aşsa da bir türlü bürokrasinin ve iktidarın duvarını
aşamamaktadır. Dolayısıyla bu
mücadelenin sanat boyutuyla
ele alınma vaktinin geldiğini
düşünerek uzun metrajlı bir
filmle, meramımızı anlatma
yoluna gittik. Bu güne kadar
çevreyle ilgili yapılmış Entelköy Efeköye Karşı ve Bizum
Hoca’dan başka film sanırım
yok. Bu iki filme de tür olarak
komedi egemen durumda.
Sorunun trajik ve dram yönü
ihmal edilmiş, her ikisinde de
jandarmaların ve HES’çilerin
baskıları
beyaz
perdeye
taşınmıştır. “Ya Kırlangıçlar
Susamışsa” adlı film ise belgesel
görüntülerle beslenen gerçek
bir drama olarak çekilmiştir.
Filmde Karadeniz köylüsüne
yaşatılan her şeyin bütün
çıplaklığıyla sinemaseverlere
yansıtılması istenmektedir.
Yakın bir gelecekte gösterime
girecek filmin temel amacı ise
mücadeleyi veren köylülerin
bu kutsal kavgasını kitlelere
taşımanın yanında, bireyin
ve toplumun çevreye, doğaya
dönük olarak dikkatlerini çekip
onlar üzerinde nesnel bir bilinç
oluşturmaktır.

En büyük
güç halktır,
halk
istemezse
HES
kurulamaz
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Beyza Üstün,
geçtiğimiz günlerde Arhavi'de,
başta HES'ler olmak üzere su ve
ekoloji konularında önemli bir
sunum yaptı. Prof. Dr. Beyza
üstün sunumda şu sözleri dile
getirdi.
“HES şirketleri önce muhtarları
ikna eder ve bu işte para nakit
olarak devrededir. Sonra iş teklifleri gelir. Ama öncesi suyunu
kurutacağı köyün camisini yaparlar, yollarını, köprülerini
yaparlar.
Şirketin en çok korktuğu
halktır. Çünkü onlar için hiçbir
engel yoktur. Bütün yasaları
zaten kendi istedikleri şekilde
çıkarıyorlar. Şu ana kadar mücadelenin bazı boyutları burası
milli park, şurası tabiat koruma
alanı olsun şekliyle sürdü fakat
artık milli parklara bile HES
kurabilecek yasaları çıkarttılar.
Ama
unutmayın
HES
kuracakları vadiye sizlerden
izin almadan, yani siz izin vermeden giremiyorlar. Arhavi’de
Cumhuriyet
Mahallesi’nde
kurulması istenen HES konusunda belediye ikna edilmiş.
Meclis kararını bu şekilde
vermiş. Santralin kurulması
düşünülen yerlerde onlarca ev
ve tarım arazileri var. Vatandaş
bunun ne anlama geldiğini
bilmiyor mu? Arhavi’de bayağı
yol almışlarsa bunun nedeni sizlerin onlara izin vermenizdir.
Sizleri ikna etmek için istihdam sağlayacağız diyorlar. Çalışma, inşaat süresindedir ve
taş taşıma, hafriyat, kamyon
şoförlüğü gibi kaba işler içindir.
Sürekli istihdamda bir iş vardır
oda güvenlik görevliliği. O kişi
de kendi köylüsünü kendi suyuna karşı koruyacak insan
olacaktır.
Hukuksal mücadelede mahkemeleri önemsiyorum fakat
unutmayın ki mahkemeler bu
sistemin istediği şekle sokulan
kanunlara yönelik olmaktan
öteye gidemeyecektir. Mahkemeler böyle sonuçlanacak,
şöyle sonuçlanacak diyorsunuz
ama onlar çalışıyorlar. Orası
devam ediyor.
Suyumuzu alanlar ve bunun için yasalar çıkaranlar
suçludur. Gün gelecek bunun
hesabını verecekler.
Mücadele örgütlü olmakla
başlar. Haklı oluşumuz, her
konuda kararlı duruşunuz bizleri her zaman güçlü kılacaktır.
En büyük güç halktır ve halk
istemedikten
sonra
HES
kuramazlar.”
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Kur’an’dan Uyarı: Sakın
Ömer Yılmaz
Hangi konuda olursa olsun insanlara onların anlayacakları şekilde
hitap etmek gerekir. Sosyokültürel yapıyı dikkate almayan her
hareket daha işin başında kendi
başarı şansını zayıflatır. İçinde
yaşadığımız toplumun dini hassasiyetleri itibariyle İslami literatür çevre mücadelesi açısından
önemli bir kaynak teşkil ediyor.
Toplumun büyük çoğunluğunu
oluşturan Müslüman cemaati
çevre konusunda bilinçlendirmek
ancak bu literatürün kullanımı
sayesinde mümkün olabilir.
Ne var ki ekoloji mücadelesi veren
arkadaşlar genellikle toplumun
laik-seküler kesimine mensuplar;
hem dini literatürü bilmiyorlar
hem de az ya da çok İslamofobik
bir zihin yapısına sahipler. Elbette
bu onların kendi bilecekleri bir iş,
herkes istediği gibi düşünmek ve
hareket etmekte serbest; haliyle bu
satırların yazarının da meseleye
kendi bakış açısından yaklaşma
hakkı var.
Rahman Suresi'nin sekizinci ayetini yazı için ana başlık
olarak seçtim. Konunun doğru
anlaşılabilmesi için öncelikle
İslamiyet'in
yeryüzünü-doğayı
(tabiatı) nasıl anlamlandırdığını
ve doğada yaşayan canlı türlerine
hangi gözle baktığını bilmeliyiz.
İslamiyet'e göre yeryüzü-doğa,
insanın geçici yurdudur: "...Sizin
için yeryüzünde belli bir vakte
kadar yerleşim ve faydalanma
var" (Kur'an/Bakara: 36), "Orada
yaşayacak, orada ölecek ve oradan
çıkarılacaksınız/diriltileceksiniz"
(A'raf: 25).
Bu açıdan yaşadığımız dünya bir
imtihan sahnesidir, insan dünyadan ahirete yürümekte olan bir
yolcudan başkası değildir, hayat
ve ölüm bu amaçla yaratılmıştır
(Mülk: 2, Kehf: 7). Bunun yanında
doğa, daha geniş planda kâinat,
Allah’ın varlığının ve birliğinin
müşahede edildiği kevni ayetler
bütünüdür. Güneş, ay, yıldızlar,
gece, gündüz, rüzgâr, yağmur,
dağlar, ağaçlar, akarsular, denizler
vs. bunların tümü birer ayettir.
Yaratılışta ahenk-uyum esastır:
"O, birbiriyle ahenk içinde yedi
gök yarattı. Rahman'ın yaratışında
hiçbir çelişki-tutarsızlık bulamazsın. İşte gözünü çevir de bir
bak, herhangi bir çatlaklık, uyumsuzluk görüyor musun? Sonra
gözünü tekrar tekrar çevirip bak,
gözün aciz ve bitkin bir halde sana
geri dönecektir." (Mülk: 3-4)
İslam öğretisine göre, göklerde
ve yerde olanların istisnasız
tümü Allah’ı tesbih etmekte, yani
yaratılışlarının gereğini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek
O'nun sınırsız yüceliğini fiilen
dillendirmektedirler (İsra: 44,
Haşr: 1 ve 24, Tegabun: 1, Cuma:
1). Artı doğadaki tüm canlılar
birer ümmettir: "Yeryüzündeki
tüm canlılar ve iki kanadıyla uçan
kuşlar ancak sizin gibi birer ümmettirler..." (En'am: 38).

Akıl-irade sahibi bir varlık olarak
insan, parçası olduğu doğadan
faydalanırken ahlaki hareket
etmek ve dengeyi gözetmekle
yükümlüdür; doğanın ahengini
bozma, tüm canlıların ortak istifadesine sunulmuş olan rızık
kaynaklarını yağmalama ve canlı
türlerini yok etme hakkına sahip
değildir.
Çünkü doğa -insanın kendisi de
dâhil- bir bütün olarak Allah’a
aittir, yerde, göklerde, bunların
arasında ve toprağın bağrında ne
varsa tümü O'nundur (Ta-Ha: 6).
Buna aykırı hareket eden insan,
sınırların dışına çıkar ve adını
azgınlar kategorisine yazdırır.
Rahman Suresi'nin 5-8. ayetleri
buna dikkat çeker ve insanlığı
kesin bir biçimde uyarır: "Güneş
ve ay belli bir hesap iledir; yıldız
(bitki) ve ağaç secde etmektedirler;
gökyüzü ki onu da yükseltti ve
mizanı/ölçüyü-dengeyi koydu;
sakın dengeyi bozmayın!" (Rahman: 5-8)
Ayette geçen "mîzan" kelimesi
(Ve-ze-ne -tarttı, ölçtü, dengeledi
- kökünden), "terazi, tartı, ölçü,
denge" anlamlarına gelir. Mîzan,
Kur'an'da "hak-hukuk/hukukta
eşitlik ilkesi, adalet/adalet kriteri" anlamında da kullanılmıştır
(bkz. Hadid: 25). Burada kozmik
düzeni veya ekolojik dengeyi
ifade eder ki sekizinci ayetin
öncesi ve sonrası okunduğunda
(5-7 ve 9-13. Ayetler) bu apaçık
bir biçimde görülür.
Doğa, herhangi bir unsurun bir
diğerini ayakta tuttuğu bir dengeler sahasıdır. Mercan resifleri yok
olduğunda sonumuz gelmiş demektir örneğin. Ormanlar yok
olduğunda veya su kaynakları
tükendiğinde yaşayamayız. Doğadaki bütün unsurlar birbirleriyle doğrudan etkileşim içerisindedirler. Bunlardan herhangi
birine karşı işlenen zulüm sırayla
diğerlerine sirayet eder, dengeyi
bozar ve yıkımı getirir.
Sadede gelelim. Dünyayı ebedi
yurtları zanneden, haram-helal
tanımayan, ölçü-denge bilmeyen, hak-hukuk gözetmeyen,
para uğruna yakan, yıkan, kesen, yağmalayan, kirleten, yok
eden Müslümanlarımıza şunu
sormalıyız: Allah var mı arkadaşlar?
Ahiret var mı? Peki, ya cehennem?
Talan edilen doğanın, israf
edilen rızık kaynaklarının, imar
yolsuzluklarının, kesilen ağaçların,
katledilen ormanların, kurutulan
derelerin, kirletilen akarsuların
ve denizlerin, zehirlenen atmosferin, yok edilen canlı türlerinin,
rant uğruna tarihi dokuyu yok etmenin bir hesabı, bir cezası var mı
Mahkeme-i Kübra'da? Yoksa her
şey serbest mi?
Şair ne güzel söylemiş:
Gül ne kadar güzeldir
Onda Allah'ın sureti gözükür
Tahrip edilen, yağmalanan doğada
acep ne gözükür?
Sakın mizanı bozmayın, haddi
aşıp azgınlaşarak ölçünün-dengenin dışına çıkmayın!

dengeyi bozmayın!

- Meta ve mikro kozmosu gösteren, kutsallığın kendisindeki potansiyel durumunu anlatan bir mandala örneği.

Akıl-irade sahibi bir varlık olarak insan, parçası olduğu doğadan faydalanırken
ahlaki hareket etmek ve dengeyi gözetmekle yükümlüdür; doğanın ahengini bozma,
tüm canlıların ortak istifadesine sunulmuş olan rızık kaynaklarını yağmalama ve canlı
türlerini yok etme hakkına sahip değildir.

- Süleymaniye Camisi Kubbesi’nden
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Amazonların Pirahã Kabilesi’nin
akademide yarattığı sarsıntı
“Pirahaların hayatı benim düşünme biçimimde devrim yaptı. Her şart altında
mutlu olmayı öğretti”. Daniel Everett
Alişan Şahin
Daniel Everett Amerikalı bir
dil bilimci ve Hristiyan bir
misyoner. Onun yaşantısına
olan ilgim “Don't Sleep, There
Are Snakes: Life and Language
in the Amazonian Jungle”
(Uyuma, Yılanlar Buralarda;
Amazon Ormanlarında Dil ve
Yaşam) adlı kitabını okuduktan
sonra başladı, ardından yaptığı
konuşma ve tartışmaları takip
ederek Everett’i daha yakından
tanımaya çalıştım.
Dilbilime karşı hiçbir ilgi ve alakam
yokken dilbilimci arkadaşım
Amorey Gethin’le konu üzerine muhakemelerde bulundum
(bu dilbilimden çok anladığım
anlamına gelmiyor elbette).
Everett’in yaşamış olduğu 30
yıllık deneyim hem renkli hem
de düşünsel evrimi açısından
derslerle dolu. Konuya Everett’in hikâyesini anlatarak
başlayacağım:
Hayatının otuz yılını Amazon
Ormanları’nın balta girmemiş
topraklarında yerli kabilelere
Hristiyanlığı ve Hz. İsa’yı anlatarak geçirmiş bir antropolog
ve Chomskyci bir dilbilimci.
“Pirahã Dilinin Ses Bilimsel
Yönleri” adını taşıyan master
tezi yerli dil uzmanı Dr. Aryon Rodrigues’in yönetiminde
yazmış. Chomskyci bir açıdan
Pirahã dilini inceleyen “Pirahã
Dilinin Söz Dizimi Ve Teorisi”
isimli doktora tezini ise Dr.
Charlotte Chamberlland Galves denetiminde yazmış ve
1983’de bitirmiş.
Bu insanların kozmolojilerine ve dillerine vakıf olmaya başladıktan sonradır ki
inancından şüpheye düşmüş ve
Hristiyanlığı terk etmiş. Everett
onların gerçeklikle ilişkilerinin
batılı birinin ilişkisi gibi
olmadığını, gerçekliği olduğu
gibi algıladıklarını ve kavram
dünyalarını ve dillerini bunun
üzerine bina ettiklerini söylüyor.
Onların dillerinde ve dünyalarında doğaüstü varlıklara yer
yok. Doğal olarak bir yaratıcı
inancına sahip değiller. Pirahãlar
mesela kırmızıyı görünce “kan
gibi” diyorlar, yani renklere dair
kavramları yok. Ünlü ya da ünsüz
harfleri kullanmıyorlar. Önceki
ve sonraki kuşaklara dair isimlere, cinsel ayrımlara (kuzen, kız
kardeş, erkek kardeş) gerek duymuyorlar. Sayıları ifade etmek
için kelimelere ve “hepsi” gibi bir
sözcüğe de ihtiyaçları yok.
Everett’in Pirahã kültüründe
kavramış olduğu en önemli

şey ise onların yakın geleceğe
dair ancak bugünle ilişkili
yapacakları bir şey varsa onu
konuştukları. Uzak geleceğe
ya da uzak geçmişe dair bir
gerçeklik algıları yok ve tüm
konuşmaları ve şarkıları bugün
ne yaptıkları ya da yapıyor
olduklarıyla ilgili. Günlük
deneyimle rüya görmek arasına
büyük mesafeler koymadıkları
gibi, ölüm ve yaşam arasına da
mesafe koymuyorlar. Delil onlar için en önemli şey.
Hristiyanlıktan kopuş
Everett bu deneyimlerinden
en önemlisi olan ve özellikle
Hristiyanlıktan vazgeçip ate-

ist olmasına vesile teşkil eden
birkaç olaydan şöyle bahsediyor:
Bir gün Pirahãlılardan biri,
“Hey Dan, seninle biraz
konuşmam gerek. Oldukça
uzun bir zamandır buradasın,
seni tanıyoruz, senin burayı
sevdiğini de biliyoruz. Burası
çok güzel bir yer. Çok fazla
balığımız var, Amerika’da bu
kadar çok balık yok” dedi ve
sözlerine şöyle devam etti,
“Daha önce pek çok insanın
buraya gelerek bize Hz.İsa’yı
anlattığını biliyorsun ve buna
rağmen sen de bize İsa’ya dair
şeyler anlatmaya kalkışıyorsun.
Biz Amerikalı değiliz, İsa
hakkında da herhangi bir şey
bilmek istemiyoruz. Biz içmeyi
ve iyi zaman geçirmeyi seviyoruz, senin de bildiğin gibi çok
eşliliği tercih ediyoruz. İşte tüm
bunlardan dolayı gerçekten de
İsa hakkında bir şey duymak istemiyoruz. Sen burada kalmaya devam edebilirsin. Seni seviyoruz. Çocuklarını seviyoruz
fakat İsa ya da Tanrı hakkında
artık hiçbir şey duymak istemiyoruz. Bundan bıktık.”
Everett’in Hristiyanlıktan ilk
kopuşu tam olarak işte buradan
başlıyor ve bu konuya dair
başka bir deneyimini anlatıyor.

Chomskyci dil teorisinin yanlış
olduğuna karar vermiş.

Başka bir Pirahãlı başka bir
yerde Everett’e soruyor: “Dan,
hadi bize biraz İsa’dan bahset.
Bizim gibi kahverengi tenli mi
yoksa senin gibi bir beyaz mı?
Boyu ne kadar? Ne iş yapar?
Avlanmayı, balık avlamayı sever mi, ne iş yapar?”
Everett: “Peki, bildiğiniz gibi
onun ne renk tene sahip
olduğunu bilmiyorum, onu hiç
görmedim.”
“Onu hiç görmedin mi?”
“Hayır.”
“Peki, o halde baban görmüştür
onu?” bu soruyu sormasının
nedeni aslında İsa yaşarken
İsa’yı
gören
birilerinin
anlatacağı bir şekille ona İsa’nın

2005’te Current Antropoloji
Dergisi'nde yayınlanan “Pirahãcada Biliş ve Gramer Üzerine Kültürel Kısıtlamalar”
adlı makalesi dilbilim alanında
ihtilaflara neden olmuştur.
Everett'in
kariyerinin
ilk
dönemlerinde onun destekçisi
olan Chomsky, Everett’in bu
çalışması üzerine daha fazla
tartışmaya girmeyi reddetmiş ve
onu “şarlatan”lıkla suçlamıştır.

anlatılmasını istemesiydi.
Ben “Hayır, babam da onu
hiç görmedi,” dedim ve o
da “Peki, kim gördü onu?”
diye sordu. Onu görenlerin
hepsinin öldüğünü ve bu
yaşananların uzun zaman
onca olduğunu söylediğimde
ise onun yanıtı “Onu hiç görmediysen ve onu görmüş birini
de hiç tanımıyorsan neden bu
adam hakkında bir sürü şey
anlatıyorsun?” şeklinde oldu. O
an aslında delillerin onlar için
ne denli önemli olduğunu da
bu sözleriyle ortaya koyuyordu.

adlı kitabı ABD ve İngiltere’de
yayınlanmış ve ardından birçok
dile çevrilmiş. Kitabın dilbilim
alanında çeşitli tartışmalara
vesile olması beklenirken özellikle internette kitaptan çok
Everett'in ateist olması konusuna yoğunlaşılmış. Kitap Chomskyci lisanın doğuştan verili bir
şey olduğunu iddia eden tezine
karşı bir tez geliştirir. Everett,
lisanın insanlığın ortak problemini çözen bir araç, etkili ve
verimli iletişim için bir ihtiyaç
olduğunu iddia eder.

Chomskyci dil bilimden kopuş
Pirahãların dünya algısı ve bu
algının batı kültüründen çok
farklı olması Everett'in Hristiyan Tanrı algısından şüpheye
düşmesine
sebep
olmuş.
Hristiyanlığa
bağlılığının
azalmasına neden teşkil eden
Pirahãlıların kozmolojileri gibi
Chomskyci teoriye bağlılığının
azalması da Pirahãlıların dilini
öğrenmesi ile başlamış. Pirahã
dilinin Chomsky’nin “Evrensel Gramer” (Universal Grammar) ve özellikle Yinelemenin
Evrenselliği (Universality of
recursion) teorisini yanlışladığı
şüphesine düşmüş, sorgulamaya başlamış ve en sonunda

2008 yılı ve sonrasında “Don't
Sleep, There Are Snakes: Life
and Language in the Amazonian
Jungle”
(Uyuma,
Yılanlar Buralarda; Amazon
Ormanlarında Dil Ve Yaşam)

Ve sonuç
Chomsky’nin dilbilim alanında
evrensel gramer teorisinin
hemen hemen tartışılmaz
olduğu yıllarda Everett’in tezleri, daha önce anarşist dilbilimci Amorey Gethin’in*
1990’da “Antilinguistics” ve
sonraki yıllarda “Language and
Thought” ismiyle yayınlanan
kitabındaki
Chomsky’nin
evrensel gramer teorisini
eleştirdiği tezlere destek veren
tezlerdir. O da Chomsky’nin
evrensel gramer adını verdiği
teorisinin yanlışlığını anlatmaya çalışmıştı. İkisi de anarşist
olan Chomsky ve Gethin dilbilim alanında birbirinden
farklı tezleri savunan ve fakat

dünya görüşü aynı olan iki
kişiydi. Aralarında dilbilim
konusundaki
tartışmaların
ve yazışmaların teferruatına
aşina olmamakla beraber
Chomsky’nin Gethin’e karşı
Everett’e yaptığına benzer
bir olumsuz tavır içerisinde
olduğunu da biliyorum. **
Everett ve onun Pirahã deneyiminin bize gösterdiklerine
bakar ve daha da derine inersek Noam Chomsky ile
Michel Foucault arasında
1971’de TV kaydı da yapılan***
tartışmaya dönmemiz gerekir. Bu tartışmada Chomsky
ısrarla evrensel gramer tezini
ve insanda bir öz olduğunu
savunurken, Foucault böyle
bir şeyin olmadığını, insanın

kültürel bir varoluş olduğunu
savunmaktaydı.
Dilbilim alanında yıllardır
anlaşılmayan ve üzerinde durulmayan Amorey Gethin’in
Chomsky’nin teorisini eleştiren
eseri; Everett’in Pirahã dilinden
hareketle Chomskyci Dilbilim
tezini reddeden eserleri ve
iddiaları, Foucault’un Chomsky ile tartışmalarda durduğu
yer aşağı yukarı aynı yerdir:
İnsanın özü/doğası diye bir şey
yoktur. Pirahãların kozmolojileri ve dillerinin biricikliği
ve tekliği bunu daha da aşikâr
kılmıştır.
*Bu vesileyle geçen yıl
kaybettiğimiz sevgili arkadaşım
Amorey Gethin’i anıyor ve
kendisine (ateist olsa da) Allahtan rahmet diliyorum.
** Amorey Gethin. “Language,
Thought and Communicating
Rebellious Ideas.” The Anarchist Library. Web. 20.02.2014
*** Human Nature: Justice
Versus Power: Noam Chomsky Debates with Michel Foucault. Chomsky.Info. Web.
20.02.2014.
Video kaydı için http://
w w w. youtub e. c om /
watch?v=3wfNl2L0Gf8
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Küresel ısınma felaketi,
ekolojik beyin yıkama
ve dünya hükümeti
Neden bu yazı?
Küresel ısınmanın, doğal iklim sistemini etkileyen kimi değişimlerin ürünü mü olduğu yoksa şu an bilim dünyasında hâkim görüş olan insan kaynaklı sera gazından mı
doğduğu sıkı bir tartışma konusu. Her iki tarafın da ikna edici argümanları var. Ancak Küresel İklim değişiminin kimden ya da neden kaynaklandığı tartışmasından daha
önemli olan, birilerinin bu olayı kullanarak kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirme arzusu. Yeni Sol Siyaset literatüründe banker oligarşisi ya da şirketokrasi adını taşıyan,
yeryüzünde tek bir yönetimin -elbette ki şirketleşmiş bir yönetim modeli- egemen olmasını isteyen Bilderberg Kulübü denilen gizemli kapitalist organizasyonun “iklim
değişimini” kendi amaçlarına uygun olarak maniple etme arzusu bu yazının temel meselesi. Bizim de bu yazıya yer verme nedenimiz olayın bu yönüne dikkat çekmeyi
amaçlıyor oluşu. Yazı 2009 yılına ait olduğu için kullanılan kimi kavramlar, olaylar o döneme ait. Bu eskiliğine rağmen yazıyı güncel kılan artık ciddi anlamda sorgulanmaya başlanan, halkları direnişe davet edenlerin deşifre ettiği Bilderberg ve şirket egemenliği anlamında şirketokrasi olgusu. Bu bizim de temel derdimiz. Hâlihazırda
yeryüzünün binlerce yıl boyunca fazla değişmeden gelen destek sistemleri SOS veriyorsa, tam da gezegeni fütursuzca yağmalayan şirket egemenliği nedeniyledir. Bu yazı,
bu mücadeleye katkı olmak amacıyla yazılmış ve biz de bu yazıyı yayımlayarak bu mücadeleye omuz vermiş bulunmaktayız. Şirket egemenliği ile doğanın dengesinin alt
üst olmasından kaynaklanan sorunlar arasındaki bağlara bu yazı gibi başka yazılarla da dikkat çekmeye devam edeceğiz. (Dilaver Demirağ’ın önsözüyle)

Olga Chetverikova
10 Aralık 2009
Çeviri: Gülçin Dalgıç
Bilderberg Kulubü’nün Mayıs
2009’da gerçekleşen yıllık
olağan toplantısı sonrasında,
gişe rekorları kıran Amerikan kıyamet filmlerine de sık
sık konu olan küresel yönetim
sistemi kuruluşuna destek
verilmiş gibiydi.
Ekonomi liderinin süre gelen
kriz ile ilgili tercih yapmasıyla
birlikte, küresel yöneticilere iki
ana koldan çalışma yapmaları
talimatı verildi. İlki, domuz
gribi salgını tehlikesiyle ilgili
bir efsane yaratmaları (ulusal
sağlık sistemlerinin kontrolünü
ele almak ve Dünya Sağlık
Örgütü’nü, Küresel Sağlık
Bakanlığı şeklinde yeniden
yapılandırmak amacıyla), ikincisi ise dünyanın doğal
kaynaklarının
kontrolünü
ele almak için küresel ısınma

tehdidini empoze etmek ve
bütünleşik “yeşil” vergi (altulusal yönetim kuruluşunun
oluşturulması ile birlikteuluslararası ekoloji bakanlığı)
uygulaması başlatmak.
Her iki görev de toplumu
korkutmayı amaçlamakta ve
bu yüzden uluslararası kuruluşlar tarafından üstlenilen
politikaları
onaylamaktadır.
İngiliz Petrolleri (BP) Yönetim
Kurulu Başkanı Peter Suterlan,
vergileri arttırmak ve insanları,
yaşam tarzlarını düzeltmek konusunda zorlamak için küresel
ısınma korkusunu empoze ettiklerini ilk kez açık yüreklilikle
kabul etti.
Bilderberg Kulübü tarafından
önerilen ilk senaryonun uygulanması halen devam etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün A/
H1N1 (domuz gribi) isimli salgın hastalığı 11 Temmuz 2009’da duyurmasının

ardından,
dünya
çapında
medya aracılığıyla gerçek bir
histeri başlatıldı ve insanlara
Kasım ayında salgına hazırlıklı
olmaları ve aşı yaptırmaları
(2005 yılında Dünya Sağlık
Örgütü,
tüzüğüne
salgın
hastalık sırasında örgütün
tavsiye vermek yerine emir
ve talimatlar vereceğine ve
aşı sayısının 4.6 milyardan az
olamayacağına dair bir düzeltme ekledi) söylendi. Eylül ayı sonlarında Barack
Obama, vatandaşların zoraki aşılanabileceklerini ve
özel karantina bölgelerinde
alıkonulabileceklerini empoze
etmek için “grip salgını sağlık
acil durumu” kararnamesini
imzaladığında operasyon zirveye ulaştı.
Bu panik durumu içerisinde,
Amerikalılar ve Batı Avrupalılar
salgının
ilaç
şirketlerinin
geliştirilmesi üzerinden ödenen
pay olduğunu ve üstelik “istenmeyen” nüfusa karşılık bir si-

lah olarak (hepimiz domuz
gribinin ne olduğunu biliyoruz) kullanıldığını gözler
önüne seren kitlesel bağışıklık
kazandırma programına dâhil
edildiler. Ayrıca, bu salgın
Ukrayna’da da aktif olarak
kullanılmakta
olan
politik süreçleri kapsayan sözde
“yenilikçi” mekanizma olarak
kullanıldı.
Bu
bakımdan,
Dünya Sağlık Örgütü ekstra
güç kazanmış ve konumunu
güçlendirmiş oldu.
Şu anda bizler, Danimarka’nın
başkentinde yapılmakta olan
ve başka bir gösterişli isme sahip Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği
Konferansı’na
şahitlik etmekteyiz. (18 Aralık’a kadar sürecek) Bu konferans küresel emisyonları
sınırlandırmak için bir doküman üzerinde çalışılmasını
ve bu dokümanın 2012 itibari ile süresi biten Kyoto
Protokolü’nün yerine geçmesini hedeflemektedir.

60 ülkenin başkan ve başbakanlarının da bulunduğu
30 bin katılımcı 7 Aralık’ta
konferansa geldi. Zirvenin
ana organizatörlerinden biri
olan Avrupa Birliği, medyada Bilderberg Kulübü’nün
yaratıcısı olarak tanımlanan ilk
başkanını 15 Kasım’da seçmişti.
Atanmasından birkaç gün önce
Herman Van Rompuy kulübün
üst yöneticileri ile Brüksel’in
dışında bulunan Val Duchesse
kalesinde buluşarak Avrupa
Birliği finans mekanizmalarının
yeniden düzenlenme ihtiyacı
hakkında görüştü ve direk
olarak Brüksel’e iletilecek
bütünleşik yeşil vergi önerisini
yaptı. Medyada ele alınan bu
olay Bilderber Kulübü üyelerinin artık Avrupa’da hakiki
patronlar olduğunu örtbas
etmeyeceğini kanıtlamaktadır.
Bu güven, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerini rahatsız
etti. Onlardan bir tanesi olan
İtalyan Mario Borghezio “Üç
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üye (AB Başkanlığı görevi
için) sık sık Bilderberg Kulübü
toplantılarına katıldı ve ben
onların, kendi ülkelerini temsil
eden dürüst adaylar ya da sadece
sosyal ve diğer benzer olayları
bastıran tartışmalar için organize olan gizli grupların üyeleri
olup olmadıklarını açıklamaları gerektiğini düşünüyorum,”
dedi.
Başka bir parlamento üyesi olan İngiliz Nigel Farage,
Rompuy’un görevini eleştirdi
ve onu Barroso’nun elinde olan
“kukla lider” olarak adlandırdı.
Hatta Farage, Avrupa Birliği’nin
“kimse tarafından seçilmeyen” bürokrasi tarafından
yönetilen otoriter bir diktatörlük olduğunu söyleyerek
meydan okudu. Ayrıca Lizbon Antlaşması yorumlarında
üyelere, “Bu anlaşma için kulis
yapmak demokratik referandumlara karşı sindirme, yalan
ve saygısızlıklarınız sekiz buçuk
yılınızı aldı,” dedi.
Avrupa’da sosyal uzlaşma ustası
olarak tanınan Van Rompuy
Avrupa Birliği Başkanı olarak
atanır atanmaz delegelere
karşılaştığı
tüm
görevleri
mükemmel şekilde anladığının
güvencesini verdi. Bir basın
konferansında konuşan Herman Van Rompuy, Kopenhag
İklim Zirvesi’nin bu yönde bir
sonraki adımken, 2009 yılının
“küresel yönetimin birinci yılı”
olduğunu (G20’yi ima ederek)
belirtti.
Danimarka Hükümeti görev
değişikliği gerçekleştirdi ve
Kopenhag Üniversitesi Dekan Yardımcısı Kykke Friis’i
İklim Bakanı olarak Bilderberg
Kulübünün üyesi olan Connie Hedegaard’ın yerine atadı.
Karbondioksit emisyonlarının
2020 yılına kadar yüzde 20
azaltılmasını kontrol etmek için
Kasım 2009’da kurulan Avrupa
Birliği İklim Komisyonu’nda
Connie Hedegaard unvanını
birincil yetkili olarak değiştirdi.
Hedegaard, Robert Gunther’in
liderliğindeki Danimarka Atlantik Anlaşması Derneği
de dâhil pek çok komite ve
kuruluşun üyesidir.
Kopenhag’da hangi hedefler
izleniyor bu sefer? Margaret
Thatcher’ın eski danışmanı
Lord Christopher Monckton
açıklamasında “Bu anlaşmayı
okuduğumda, yazanların ‘Dünya Marksist Hükümeti’nin kuruluşundan bahsettiklerini gördüm. İkinci amaç ise zenginlikleri (kaynakları) batılı ülkelerden üçüncü dünya ülkelerine
transfer etmektir, bunun sebebi
ise bizim CO2'yi onlardan daha
fazla tüketmemizden kaynaklanan ‘iklim borcu’dur,” dedi.
Monckton bu yeni oluşumun,
yeni yönetimin üçüncü amacı
ise “zorlama”dır diye uyardı.
Ayrıca yeni anlaşmanın para kazanacakları düşüncesi

anlaşma sağlanabilecek kadar
büyüktü.
Bununla birlikte, vaat edilen
mali ve yatırım yardımlarının,
yasal mekanizmalardan, Batı’yı
takip eden gelişmekte olan ülkeleri yönlendirecek gelecek
zirveden ve 2020 yılı için taahhüt edilen sera gazı emisyonu
azaltılması daha etkili olduğu
kanıtlandı. Birleşik Devletler
2005 yılı seviyesinden yüzde 17
azalma yapacağını söylerken,
Avrupa Birliği, 1990 yılı seviyesinden yüzde 20 azaltma
yapacağını duyurdu. Güney
Kore ve Çin sırasıyla yüzde 30
ve yüzde 40-45, Hindistan ise
yüzde 20-25 oranında azaltma
yapacağını belirtti.

Küresel ısınma tehtidi ve insan kaynaklı faktörler tartışılmaktayken, küresel
yönetim, işlerin gerçek durumunu gizlemek için herşeyi yapar.
ile pek çok üçüncü dünya ülkesi tarafından da
desteklenebileceğini
belirtti.
Ayrıca, Birleşik Devletler
Başkanı, senatonun üçte ikisini
gözetmeden anlaşmayı imzalayacak ve meclis de bunu onaylayacak.
Ve diğer ülkelerin ekonomik
ve ekolojik politikalarına müdahale ederek yetki alan ‘dünya
hükümeti’ ve “uygulama”sının
hepsi gezegenin nüfusunu
düşürmeyi sağlama alan Batı’da
mümkün olan tüketim seviyesinde bu kaynakların kontrolünü ele geçirmek için ileri
teknolojilerini kullanarak batılı
olmayan ülkelerin ekonomile-

kelerini ve Doğu Avrupa’yı da
kapsayan) yüzde 8, Japonya
ve Kanada yüzde 6 oranında
sera gazı emisyonlarını azaltmak için sorumluluğu üzerlerine aldılar. Protokol, Rusya ve
Ukrayna’yı, emisyonlarını 1990
yılı seviyesinde tutmak için
sınırladı. Çin ve Hindistan’ı
da içeren gelişmekte olan ülkeler, Kyoto Protokolü’nün
sayısal sınırlandırmasında yer
almadılar.
Bununla
birlikte,
Kyoto
Protokolü’nün
uygulanması
çevre problemlerini çözmede başarılı olamadı. Ancak
uluslararası pazara yeni bir
mal ekledi: sera gazı kotası.

latörler hidrokarbon ticaretinin
yüzde kırkını oluşturuyor.
Rusya koşulları kabul ettikten
sonra kuşkulu bir durum ile
karşı karşıya geldi: 1990’larda
Rus endüstrisi ciddi bir kriz
içindeydi ve tüm emisyonlar
yüzde 30 düşmüştü. Bu sebepten ülke fazlaca serbest sera
gazı stokuna sahipti.
Uluslararası topluluk endüstriyel gelişmeyi sınırlandırmak için yeni emisyon kotaları
koymayı ve fazla maliyetli projelerin uygulanmasını (bu harcamalar hiçbir zaman “yeşil”
kota ticareti kazançlarının
toplamı ile telafi edileme-

Son yirmi yılda, “ekolojik beyin yıkama” isimli, katılımcılarının dünyanın doğal
kaynaklarını koruyabileceği “yeşil” ticarete hizmet eden güçlü bir sistem yaratıldı.
Fakat dünya nüfusunun gözünü boyadığı girişimlerinde, politikacılar arasındaki
küresel spekülatörler ve onların hizmetçileri makul görülebilecek sınırları aştılar.
Eski bir Rus atasözü hatırlarım: “Şeytan onu göremediğinizde korkutucudur fakat
gördüğünüzde sizi güldürür.”
rini reforme etmek anlamında
sadece bir ‘kaynak transferi’
mekanizmasıdır.
1992 Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin, bilim insanları tarafından ortaya atılan küresel
ısınmanın insan kaynaklı faktörlerden kaynaklandığı fikri
sonrası imzalanması sürpriz bir
durum değildir. 1997 yılında
Kyoto Protokolü Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’ne bağlı
bir
uluslararası
anlaşma
olarak sunuldu. Protokol, 37
sanayileşmiş ülkeye sera gazı
emisyonlarını azaltmak için
bağlayıcı hedefler koydu. Bu
miktar, 1990 yılının seviyelerine
karşı 2008-2012 yılları arasında
beş yıllık periyod için ortalama
yüzde 5 oranıydı. Dünyanın en
büyük sera gazı salımı yapan
ülkesi olan Birleşik Devletler,
protokolü imzalamadı. Avrupa
Birliği (şimdilerde Baltık ül-

Bu bir spekülasyona dönüştü
ve gelişmekte olan ülkelerde mali sermayenin enerji
sektöründe önemli bir yeri
almasını sağladı. Hatalı sanayi
politikaları nedeniyle, gelişmiş
devletler modernleşme ve
sera gazı salımını azaltmada
başarılı olamadı. Bu yüzden
onlar zorunluluklarını yerine getirebilmek için başka
çözümler buldular: gelişmiş bir
ülke gelişmekte olan ülkelere
emisyon azaltmasında yardım
eder ve sonrasında sanki kendi
topraklarında azalma olmuş
gibi kota koyulan sera gazı
miktarını hesaplar. Çok yakın
bir zamanda yüzlerce şirket ve
kuruluş gelişmek umuduyla
“yeşil” kota oyununa katıldılar.
Uzun vadede, uluslararası çevre
marketi en güçlü genişlemeyi
sağladı. Aslen üç alıcı vardı:
Dünya Bankası, Hollanda ve
Japonya. Şimdilerde sayısı hızla
artıyor ve profesyonel spekü-

yecek) gerektiren batının çevre
standartlarını empoze etmeyi
planlamaktadır. Ayrıca Rusya’daki iklimin enerji için sabit
harcamalar gerektirdiği göz
önünde bulundurulunca ülke
endüstriyel gücünü zorlu bir
şekilde yeniden düzenleyebilecektir.
Gelişmiş milletlerden bir grup
özellikle Kopenhag Zirvesi için
yeni bir belge hazırladı. Belgede
bugün her ülkenin sera gazı
emisyon azaltılması sağlamakla
yükümlü olması gerekirken,
gelişmiş ve gelişmekte olan
milletler ayrımının çağdışı
olduğu ve yoksul ülkelere
destek sağlanması gerektiği
vurgulandı. Ayrıca, devletlerin
hükümet düzeyinde yeni yasalar yapabilmesi için anlaşmanın
yasal olarak bağlayıcı olması
beklendi. Fakat imzalayan
ülkeler arasındaki farklar,
detayları tartışmadan sadece bir yol haritası üzerinde

Rusya WWF (Doğal Hayatı
Koruma Vakfı), Greenpeace ve
Ekokoruma Aktivistleri “Rusya
görüşmelerde lider rolü almalı.
Biz 1990’daki yüzde 30 oranını
koruyabiliriz ve korumalıyız.
Ayrıca, daha fazla azaltma
yapmaya devam etmeliyiz,”
dediler. Kasım’daki RusyaAvrupa Birliği Zirvesi’nde
Dmitry Medvedev ülkenin sera
gazı emisyonlarını 2020 yılı
için yüzde 25 oranına kadar
azaltacağını söyledi ve 2050 yılı
için Rusya’nın emisyonlarını
1990 seviyesine göre yüzde 50
den daha az olmayacak şekilde
azaltacağını da ekledi.
Bu tip bir fikir birliği, zirvenin
katılımcıları arasındaki gerçek
farkları ve çevre problemlerinin
ağırlığını kaldırmakta ve “küresel ısınma felaketi” düşüncesi
ile ateşe körükle gitmektedir.
Yakın zamanda, Galler Prensi
Charles “milletlerin gezegeni
iklim değişikliğinin geri dönülmez zararlarından kurtarmak
için hareket etmeye yüz aydan
daha az zamanı var” dediği bir
rapor yayınladı.
Özellikle küresel ısınma tehdidi ve insan kaynaklı faktörler tartışılmaktayken, küresel
yönetim, işlerin gerçek durumu gizlemek için her şeyi yapar. Bilgiyi, alternatif kaynaklardan bilimsel araştırmaları
göz ardı eder. Son yirmi yılda,
“ekolojik beyin yıkama” isimli,
katılımcılarının dünyanın doğal
kaynaklarını
koruyabileceği
“yeşil” ticarete hizmet eden
güçlü bir sistem yaratıldı. Fakat
dünya nüfusunun gözünü
boyadığı girişimlerinde, politikacılar arasındaki küresel spekülatörler ve onların
hizmetçileri makul görülebilecek sınırları aştılar. Eski bir
Rus atasözü hatırlarım: “Şeytan
onu göremediğinizde korkutucudur fakat gördüğünüzde
sizi güldürür.”
Orijinal metin:
Olga Chetverikova. “Catastrophic Global Warming”,
Ecological Brainwashing and
World Government.” Global
Research. Web. 15.02.2014
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Resmi kıyamet kehaneti!

Küresel ısınma yaygın çatışma, milyonlarca insanın yok
edilmesi ve küresel ekonominin harap olmasına neden olacak.
etkileyeceğini söylüyor. İklim
değişimi, daha fazla yoğun
sıcak dalga ve yangınlar nedeniyle, büyük oranda yaralanma,
hastalık ve ölümleri de dâhil
ederek, çoğu bölgelerde insan
sağlığındaki kötüleşmeyi ve su
kaynaklı hastalıklarla gıdalardaki
riskleri artıracaktır deniliyor.
Planlı adaptasyonda hızlanan
yatırımlar olmaksızın 2050’ye kadar iklim değişimi global olarak
beş yaşın altında yetersiz beslenen çocuk sayısını arttırarak 2025 milyona (% 17 – 22 arasında)
çıkaracağını söylüyor.

Tom Bawden
8 Mart 2014
Çeviren: Alişan Şahin
İklim değişikliği, açıklanacak
olan BM Raporunun uyaracağı
gibi küresel ekonomide trilyonlarca doları alıp götürecek,
şiddetli çatışma risklerini artıracak ve bu yüzyılın sonu
itibarıyla yüz milyonlarca insanı
yerlerinden edecek.
BM’nin iklim değişikliği üzerine
yaptığı, Hükümetlerarası Panel
tarafından yayınlanarak bu ayın
sonunda halka açıklanacak olan
üç yayından ikincisi, şimdiye
kadar
üstlenilmiş
raporlar
içinde iklim değişikliğinin etkisini en kapsamlı haliyle inceliyor. Taslağın son halini gören
Independent gazetesi, iklimin
ısınmasının özellikle Asya’da
kitlesel göçler meydana getirerek dünyayı olağanüstü gerilim
içinde bırakacağını ve şiddetli
çatışma tehlikelerini arttıracağını
söylüyor.
Yüzlerce saygın bilimadamı
tarafından bir araya getirilen ve
binlerce hakemli çalışmaya dayanan rapor, iklim değişikliğinin
gıda talebinin hızlı bir şekilde
büyüdüğü tüm bir yüzyıl boyunca ortalama ürün verimliliğinin
her on yılda bir yüzde iki
oranında azalacağını tahmin ediyor. Bunun da çocuklarda yetersiz beslenmeyi beşte bir oranında
arttıracağını öngörüyor.
Rapora göre, iklimin ısınmasının
insan sağlığında problemlere
neden olacağı, yangın ve yoğun
sıcak hava dalgalarının sayısını
arttıracağı, su kaynaklı hastalık
ve gıdadaki risklerin büyüyeceği
varsayılıyor.

Küresel ısınmanın Britanya’daki
etkisinin izafen küçük olacağı,
gıda fiyatlarındaki artış gibi küresel konularda da ciddi problemlerin ortaya çıkacağı, Britanya’nın
sağlık ve çevresel “kültür
mirası”nın da büyük olasılıkla
zarar göreceği uyarısında bulunuluyor.
Taslak rapora göre İrlanda ve
İskoçya’ya özgü nadir olan
çim sahili habitatlar, İrlanda’da
turbalıklar ve Birleşik Krallık’ta
keklik bataklıklar da zarar
görecek. Daha da ısınan havalar astım ve nezle vakalarını
arttırırken, Birleşik Krallık’ta
yüksek olan hava kirliliği büyük
olasılıkla ozon seviyesini fosil
yakıtların tüketilmesiyle daha da
kötüleştirecek.
Kıyı sistemleri ve alçak konumlu alanlar
Rapor yüzyılın sonuna kadar
“yüz milyonlarca insanın toprak kaybından dolayı yerinden olacağı ve kıyılara doğru
olan su baskınları yüzünden
etkileneceğini” öngörüyor. Ekseriyetle etkilenecek olan bölgeler arasında Doğu Asya, Güney
Doğu Asya ve Güney Asya var.
Kıyı sistemleri ve alçak konumlu
alanlarda deniz seviyesinin yükselmesi demek kıyılardaki su
baskınları, kıyısal erozyonlar ve
suya gömülme vakalarının giderek artması anlamına geliyor.
En düşük yerel sıcaklığın bir
derece ya da sanayileşme öncesi seviyeden izafen daha yukarı
seviyeye çıkması tropikal ve
ılıman bölgelerde darı, pirinç ve
buğday gibi önemli mahsullerin
“olumsuz etkiyle” yetişeceğini
yansıtıyor. 2050 yılına kadar her
on yılda yüzde on dört kadar artan talep yükselmesi gerçeğine
karşın rapor, iklim değişikliğinin

tüm yüzyıl boyunca her on yılda
bir ortalama verimliliği yüzde
ikinin üzerinde azaltacağı tahmininde bulunuyor.
Küresel Ekonomi
Rapor,
küresel
anlamda
sıcaklığın endüstriyel öncesi seviyenin 2.5 derece üstüne çıkması
yüzde 0.2 ile 2.0 arasında toplam
küresel ekonomik kayba neden
olabileceği uyarısında bulunuyor.
Küresel Gayrı Safi Hasıla 2012’de
71,8 trilyondu. Bu yıl içinde
yüzde iki kayıp, dünya ekonomisinde 1.4 trilyon çıkışla kayba
uğraması demektir.
İnsan sağlığı
Rapor yüzyıl ortalarına kadar
iklim değişiminin zaten var olan
problemleri
kötüleştireceğini
ama esas olarak insan sağlığını

İnsan Güvenliği
Rapor 21. yüzyıl boyunca iklim
değişiminin insan güvenliğini
tehlikeye atan göç şeklinde
önemli bir etkiye sahip olacağını
iddia ediyor. Örneğin dolaylı
olarak yoksulluk ve ekonomik
şoklar gibi köklü kurucuları
ağırlaştırarak şiddetli gösteri,
gruplar arası çatışma ve iç savaş
şeklindeki şiddetli çatışma
risklerini arttırır.
Küçük ada devletleri ve deniz
seviyesinin yükselmesine karşı
oldukça savunmasız olan bölgeler toprak bütünlüklerine karşı
bir tehditle karşı karşıyadırlar.
İklim değişiminin (deniz buzunda değişiklikler, paylaşılan
deniz kaynakları ve balık göçleri
gibi) “sınırları aşan” kimi etkileri
devletlerarasındaki çekişmeleri
arttırma potansiyeline sahiptir.
Tatlı su kaynakları
Taslak rapor, “iklim değişikliğinin
tatlı suyla alakalı riskleri sera
gazı emisyonunun yükselmesiyle önemli miktarda artacaktır”

diyor. “İklim değişikliğinin
pek çok kuru astropikal bölgelerde yenilenebilir yüzey ve yer
altı sularının önemli miktarda
azaltacağını” ve su için mücadeleyi kötüleştireceğini tespit ediyor. Karasal ve tatlı su türleri de
21. yüzyılda ve sonrasında tahmin edilen iklim değişikliğine
göre artan miktarda yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalacaktır.
Eşsiz manzara
Rapor sadece İrlanda’nın batı
sahilleri ve kuzeybatı İskoçya’da
bulunan çim sahilli doğal ortam
ve Birleşik krallığın birçok “kültürel mirasından” bir tanesi olan
Machair’in iklim değişikliğinin
tehdidi altında olduğunu söylüyor. Machair sadece Batı’ya
dönük olan kıyılarda bulunabilir
ve ezilmiş deniz kabuklarından
ortaya çıkan kalsiyum karbonat
bakımından zengindir. Çok
nadir ve özel olan bu durum
hakkında Avrupa Forumu’nun
yakın zamandaki Doğal Koruma
ve Pastoralizm üzerine yaptığı
değerlendirmede bu, “bilinmeyen bir mücevher” olarak tarif
ediliyordu.
İklim
Değişikliği
üzerine
Hükümetlerarası Panel (IPCC
- Intergovernmental Panel on
Climate Change) aynı zamanda
İrlanda turbalıklarının ve Birleşik
Krallığın keklik bataklıklarının
iklim değişiminin tehdidi altında
olduğunu ve Avrupa’da hava
kirliliğinin artmasının sağlığa
tehdidi arttırdığını belirtiyor.
Havası kirlenmiş Birleşik Krallık,
Avrupa Birliği kurallarını zaten
ciddi bir şekilde aşmıştır.

Independent gazetesinin incelediği BM panelinden sızdırılan taslak rapor şimdiye
kadar üstlenilmiş raporlar içerisinde iklim değişikliğinin etkisini en kapsamlı şekilde
inceliyor. Haberin pek iyi olduğu söylenemez.
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Longoz Katliamı
Sumru Tamer
Hem İstanbul’un içinde trekking rotaları bulmak, hem de
Kuzey Ormanlarında neler
olduğunu kendi gözlerimizle görebilmek için ÇatalcaÇerkezköy'ün
kuzeyindeki
Istranca Ormanlarında bir
keşfe çıktık. Kanal İstanbul'un
olası güzergâhlarından biri
buradan geçtiği, aynı zamanda
üçüncü köprünün bağlantı
yolları ve üçüncü havaalanı
da buraya çok yakın olduğu
için fırsatçılar tarım arazilerini ve hatta orman arazilerini
satın almaya, yatırım planları
yapmaya çoktan başlamışlar.
Eskiden Çerkezköy yemyeşil
tepelerle ve çeşit çeşit tarlalarla dolu bir yerdi. Şimdi ise
fabrikalarla dolmuş, fabrika
atıkları sulara karışmış. Koskoca tepeler çimento kumu
çıkarmak için yerle bir edilmiş.
Böyle anlattığıma bakmayın,
Çerkezköy hala inanılmaz
yeşil ve kıt kanaat de olsa
orada tarım yapılıyor, yoksa
koskoca İstanbul’u kim besleyecek! Sular ormanlarından
şırıl şırıl akıyor da Karadeniz’e
varamadan barajlara, borulara
giriyor. Suyun kesilmediği ve
içilebildiği bir İstanbul için…
Yürümeye Binkılıç köyünden
başlıyoruz ve ormana dalıyoruz. Amacımız Karadeniz
kıyısındaki Çilingoz Koyu’na
ulaşmak. Yürüdüğümüz ormanlar Çilingoz Tabiat Parkı
diye geçiyor. Nam-ı diğer Subasar ya da Longoz Ormanları.
Bu orman türü dünyada başka
sadece iki yerde (Amazonlar
ve Kongo’da) bulunuyor ki Istranca Ormanları aralarından
en büyük olanı. Subasar
Ormanlarının içindeki çok
çeşitli ekosistem tamamen suyun varlığına bağlı.
Normalde mart aylarında orman suyla kaplı bir halde oluyormuş ve içine kolay kolay
girilemiyormuş. Fakat biz gittiğimizde her yer kuruydu.
Ormana girince kendimizi
geniş yapraklı çalıların, sık
ağaçların, tepelerin olduğu
bir cangılda buluyoruz. Bazen
dereyi takip ederek küçük dik
vadilerden iniyoruz. Etrafımız
inanılmaz yüksek ağaçlar,
mantarlar ve hatta hayvanlarla
çevrili. Yedi saat boyunca ormandan hiç çıkmadan, kuzeye
yani Karadeniz'e doğru yürüyoruz. Uzakta bir yerde denizi
görüyoruz ve bir an önce ona
ulaşmak için hızlanıyoruz.
Derken, kendimizi birdenbire
ormanın dışında buluyoruz.
Devasa bir toprak alandayız.
Ortada duran bir buldozer. On
binlere ağaç yerde yatıyor, ge-

ride bazılarının kökleri kalmış,
dozerle
evrilip
çevrilmiş
toprağın üstüne fırlamışlar.
Tam bir katliam... Bir tabiat
parkının içinde neden bu
büyüklükte kesim yapılır?
Yürüyüş
boyunca
yolumuz birçok kez tıraşlanmış,
kazılmış,
patlatılmış
dev
çukurlardan geçiyor. Buraları
eskiden ağaçlıklı tepelerdi,
şimdi ise maden. Çıkarılan
kuvars kumu, cam yapımında
kullanılıyor. Kazarken ortaya
çıkan ve sonradan çimento
yapımında da kullanılan silis
tozu solumanın riskli olduğu
bir toz (silikozis, kot taşlama
işçilerinden de hatırlanabilir).
Ormanda madencilik yapan
birçok şirket var. Madencilik hem yeraltı ve yerüstü su

kaynaklarına zarar veriyor
hem de doğal bitki örtüsünü
yok ediyor dolayısıyla toprağı
da suyu da ekosistemde
yaşayan bütün canlıları zehirliyor. Binkılıç köyünde
sohbet ettiğimiz bir amca,
derelerde balık kalmadığından
ve sularının kirli aktığından
şikâyetçi. İronik ama aynı
zamanda bütün köylülerin
medar-ı iftiharı olan ve bize
kesinlikle gidip görmemiz
tavsiye edilen en önemli yer,
ormanın içindeki şifalı su denilen bir çeşme.
Katliam tepesinden bakınca,
uzaklarda bir baraj gölü
görüyoruz. İSKİ’nin bu bölge
içerisinde tam yedi barajı var.
Barajlardan ve onlara ulaşmak
için yapılan yollardan dolayı

orman daha da tıraşlanmış.
İSKİ barajlarla ve devasa
borularla bölgenin tüm suyunu çekiyor ve İstanbul’a
pompalıyor. Tabir-i caizse Subasar Ormanlarının bütün
suyu İstanbul'a basılıyor. Ayrıca öğrendiğimize göre DSİ’nin
bu bölgede arıtma kumu
üretim tesisleri de var.
Kumlar maden ocaklarından
ve kumsallardan çekilip bu
tesislerde eleniyor, içme suyu
ya da atık su arıtma tesislerine
gönderiliyor. Açılan madenler,
ortaya çıkan ağır metaller, kesilen ağaçlar, barajlarla emilen
sular Çilingoz'daki bütün ekosistemi altüst ediyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bünyesinde yazılmış

“İstanbul Sürdürülebilir Doğa
Turizmi Master Planı” adlı
belge, bölgedeki süregiden
faaliyetlere nispeten olaylara
eleştirel yaklaşmış. Çilingoz YHGS’ye (Yaban Hayatı Geliştirme Sahası) tehdit oluşturabilecek şeyler
arasında bölgedeki seksen
iki adet madenin, kum ocaklarının ve su dolum tesislerinin varlığını sayıyor. Ayrıca
üçüncü köprünün ve Koç
Üniversitesi’nin de Sarıyer
YHGS'yi tehdit ettiğini söylüyor. Ayrıca Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nün sitesinde
''Çatalca Köylü Görüşleri”
isimli bir belge daha var. Bu
belge de Çatalca’da çeşitli köylerde yapılan toplantılarda
köylülerce dillendirilen sorunlar sıralanmış. Her köyde
olduğu gibi, bizim yürüyüşe
başladığımız Binkılıç köyünde
de aynı sorun dillendirilmiş,
“Yörede su sıkıntısı var, suyun
tamamı İstanbul'a veriliyor.”
Diğer ortak sorunlar ise
şunlar:
2B arazilerini köylünün alacak
durumu yok. 2B, yani hazine
adına orman sınırının dışına
çıkarılan yerler.
Maden ocakları ve yol
yapımları ormanları tahrip
ediyor.
İSKİ arazilerimizi daralttı ve
suya para ödüyoruz,
Madenlerden dolayı sularımız
kirli.
Meralarda su sıkıntısı var
Ormanda usulsüz kesim ve
satışlar var.
İSKİ arazileri istimlak etti
Mantarlar azaldı ve gelirimiz
de azaldı.
Bunların yanında orman
işçilerine sosyal güvence ve
sigorta da istekler arasında.
Karadeniz’e uzaktan baktıktan,
etrafımızdaki yemyeşil ormanlık tepelere ve yer yer
deşilmiş çukurlara, baraj göllerine göz attıktan sonra esen
rüzgârdan korunmak için
dozerin içine sığınıyoruz. Bu
ironik duruma da çok gülüyoruz. Artık gece oldu ve biz
bu devasa ormanların içinde
yolumuzu kaybedip Çilingoz Koyu’na varamadık ama
an itibariyle mahvedilmeye
başlamış ve İstanbul’a yol, su,
elektrik, rant olarak dönen bu
doğa harikası bölgeyi görmüş
olduk. Umarız ki daha çok
doğasever, trekkingçi ve İstanbullu da oraya gider, görür
de şimdiden başlayan talanın
neleri yok edeceğini ilk elden
deneyimlemiş olur.
Ulaşım için Metrobüs Yenibosna durağından, Binkılıç
minibüsüne biniyorsunuz. Bir
saate oradasınız.
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Sanat ve doğa ilişkisi:
Başak Şahindoğan
İnsanlar ilk çağdan bu yana
doğanın kendi içerisindeki
büyülü dengesini keşfetme
çabasında olmuşlardır. Tarih boyunca yaptıkları araştırmalarda canlı ve cansız tüm
varlıkların parçaları arasında
bir uyum olduğunu ve bu dengenin sistematik bir ölçü içerisinde hiç değişmediğini fark
etmişlerdir.
Evrenin bu sistemi, matematiksel bir oran ile oluşur.

“…Eğer uygulama veya işlev unsurları açısından hoşa giden ya da son derece
dengeli olan bir forma ulaşılmışsa, orada altın oranın bir fonksiyonunu arayabiliriz.
Altın oran, matematiksel hayal gücünün değil, denge yasalarına ilişkin doğal prensibin
bir ürünüdür.” (Mehmet Suat Bergil, Doğada/Bilimde/Sanatta, Altın Oran)
Bu, doğadaki canlı ve cansız
tüm varlıkların şeklinde ve
yapısında bulunan özel bir
orandır. Varolan her şey, sistematik bir yapıyla bir sayıya
karşılık gelmektedir. Evrenin
matematik sistemi olarak
adlandırabileceğimiz bu yapı
“altın oran” olarak isimlendirilir.
Altın oran, tıpkı pi (π) gibi ir-

rasyonel ve kendini devreden
yapıda bir sayıdır. Bu matematikte 1,618’e eşit olan sabit sayıya

verilen addır ve ifade edilmesi için kullanılan sembol “Fi”
yani Φ'dir. Yunan alfabesindeki

"Phi" harfini ilk kez 1900'lü
yıllarda, altın oranı kullanan
ilk kişi olduğu bilinen Phidas'a
ithafen, Amerikalı matematikçi Mark Barr kullanmıştır.
Aynı zamanda Yunan alfabesindekine karşılık gelen F harfi
de, nümerik serinin olağanüstü
özelliklerini keşfeden İtalyan
matematikçi, Leonardo Fibonacci’nin ilk harfidir.

Uygulamada bir doğru (AB) iki
parçaya bölünmek istendiğinde
öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın
(AC) büyük parçaya (CB)
oranıyla büyük parçanın (CB)
bütün doğruya (AB)oranı eşit
olmalıdır. İşte bu eşitlikte doğru
nokta (C) altın oran ile bulunabilir.
Altın oranın başka bir özelliği
de, tersinin bir eksiğine; karesinin ise bir fazlasına eşit
olmasıdır. Bu yönüyle altın oran
(Φ) matematikte bu özelliğe sahip tek sayıdır.

Doğa’da altın oran

Altın oranın insanlar tara-fından tam olarak ne zaman
keşfedildiğine dair kesin bir bilgi mevcut olmasa da tarih boyunca
birçok defa tekrar tekrar keşfedildiği tahmin edilmektedir.
Doğada altın oranın en dikkat çekici örneklerini insan vücudunda,
deniz kabuklularında, bitkilerde ve ağaç dallarında görmek mümkündür. Herhangi bir bitki dikkatle in-celendiğinde dallarda hiç
bir yaprağın alttaki yaprağı kapatmayacak şekilde dizildiği kolayca
görülecektir.
İncelendiğinde altın orana göre oluştuğu belirlenen bu diziliş sistemi her yaprağın güneş ışığından ve yağmurdan eşit bir şekilde
faydalanmasını sağlamaktadır. Daha detaylı incelendiğinde, tütün
ve eğrelti otu gibi yaprakları aşağıya doğru eğimli uzanan bitkilerin bu eğiminin tanjant değeri; çam kozalağının merkezinden dışa
doğru uzayan spiral biçiminde her bir tanenin eğrilik açısı; Papatya gibi çiçeklerin sağa doğru gidenle sola doğru giden taneciklerinin merkeze oranı ortaya altın oranı çıkarmaktadır.
Deniz kabuklarının yapısı incelendiğinde ise iç yüzeyde pürüzsüz,
dış yüzeyde yivli ve dipten uca doğru ilerleyen kıvrımları göze
çarpar. Deniz kabuğunun, logaritmik spiral denilen her bir kıvrımında oluşan bu eğikliğin tanjantı da altın orana denk gelmek
tedir. Ayrıca “Gnom tarzı büyüme" olarak adlandırılan gelişme
yapısıyla genişleme ve uzama aşamalarında da ilk andan itibaren
aynı oran korunur.

Altın Dikdörtgen

Salyangozların yapısındaki sarmal kıvrımlar bir kâğıda aktarıldığında ortaya bir
dikdörtgen çıkmaktadır. Kenarlarının oranı altın orana eşit olan bu şekle "altın dikdörtgen" denir. Yandaki şekildeki gibi karelerle birleştirildiğinde ortaya bir sarmal
çıkmaktadır. Temelinde altın oran yatan bu sarmalları başta salyangozlar olmak
üzere ayçiçeği ya da kozalak üzerinde de görmek mümkündür.
Arı kovanlarında yaşayan dişi arıların sayısı erkek arıların sayısına bölündüğünde
de ortaya altın oran çıkmaktadır.
Kar kristallerinin yapısında yine altın oranı görmek mümkündür. Genelde gözle
görülemeyecek kadar küçük olsa da kar kristalini oluşturan kısalı uzunlu dallanmalarda, çeşitli uzantıların oranı hep altın oranı verir.

İnsanda altın oran

Uzmanlar yıllar içerisinde bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu saptanan
ve yaklaşık altın oran değerlerine uyan "ideal orantı” ilişkilerini belirlemişlerdir.
Parmak ucu-dirsek arası ile el bileği-dirsek arası; omuz hizasından başucuna olan
mesafe ile kafa boyu; göbek-başucu arası mesafe ile omuz hizasından başucuna olan
mesafe; göbek-diz arası ile diz-ayakucu arasındaki mesafeler ölçüldüğünde 1,618
rakamı elde edilmektedir. İnsan yüzünde de aynı oran hesabı, yüzün boyu ile yüzün
genişliği; dudak-kaşların birleşim yeri arası ile burun boyu; yüzün boyu ile çene
ucu-kaşların birleşim yeri arası; ağız boyu ile burun genişliği; burun genişliği ile
burun delikleri arası; Göz bebekleri arası ile kaşlar arasındaki mesafeler arasında da
yapılmaktadır.
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Altın oran
Sanatta altın oran

Sanatçıların çok iyi bildikleri ve uyguladıkları bu orana bağlı
kalarak üretilen sanat eserleri tarih boyunca aynı zamanda estetik
mükemmelliğin de sembolü olmuştur.
Altın oranın, M.Ö. 400'lü yıllarda ünlü Yunanlı heykeltıraş Phidias
tarafından kullanıldığı bilinmektedir.
Ayrıca Rönesans dönemi sanatçıları da tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla altın oranı sıklıkla
kullanmışlardır. Örneğin Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, İsa'nın ve havarilerinin oturduğu masanın boyutlarından,
arkadaki duvar ve pencerelere kadar resmin birçok noktasında
altın oranı uygulamıştır. Picasso’nun birçok tablosunda da bu
oranı görmek mümkündür.

Sanatta ve mimaride altın oran

Güneş etrafındaki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını
keşfeden Johannes Kepler (1571-1630), altın oranı şu şekilde
belirtmiştir, “Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri
Pythagoras’ın teoremi, diğeri bir doğrunun altın orana göre
bölünmesidir.”
İnsanlar doğadaki varlıkların parçaları arasındaki altın oranı
keşfedince bu estetik düzeni, yüzyıllar öncesinden de sanat ve mimaride uygulamaya başlamışlardır. Altın oranın kayıtlardaki ilk
tanımı M.Ö. 325-265 yılları arasında yaşayan Euclid tarafından
“korkunç ve kötü oran” ifadesi ile yapılmıştır. Luca Pacioli’nin
1509’da yayınlanan De divina proportione (İlahi Oran) isimli
kitabında da ilk defa bu oranın “ilahi”liğinden bahsedilmiştir.
“altın oran” tanımı ise 1800’lerden itibaren kullanılmaya
başlanmıştır.

Leonardo da Vinci‘nin günlüklerinin birinde bulunan, insan ve doğayı birbiriyle
ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için bir dönüm noktası kabul edilen ve insan
vücudundaki oranları gösteren Vitruvius Adamı çalışması (1492)
Britannica Ansiklopedisi'ne göre Leonardo, insan vücudunun evrenin işleyişinin bir
analojisi olduğunu düşünmüştür. İnsan vücudundaki maddesel varlığı kare, ruhsal
varlığı ise daire ile sembolize ederek insanın her iki yönünü de Vitruvius Adam çiziminde bu şekilde ifade ettiği sanılmaktadır.

Mimaride altın oran

İlk çağdan itibaren Yunanlılar tarafından inşa edilen Atina'daki
Partenon Tapınağı’-nda, Mısır'daki Keops Pira-midi’nde, Paris'in
ünlü Notre Dame Katedrali’nde altın oranın izlerini görmek mümkündür.
Ayrıca Anadolu toprakları da altın orana ev sahipliği
yapmıştır: Konya'da Selçukluların inşa ettiği İnce Minareli
Medrese’nin taç kapısı, İstanbul'daki Davut Paşa Camisi, Sivas'ta
Mengüçoğulları'dan günümüze miras kalan Divriği Külliyesi'nin
birçok noktasında bu orana rastlanmaktadır. Mimar Sinan da
Edirne’deki Selimiye Camisi, İstanbul’daki Süleymaniye Camisi ve
başka birçok eserinde bu kuralı uygulamıştır.

Mona Lisa, İtalya Rönesans’ı yıllarında Leonardo da Vinci tarafından 1503 yılında
yapılmaya başlanmış ve tarihçilere göre de yaklaşık üç ila dört yıl kadar sürmüştür.
Tablo şu anda Fransa’daki Louvre Müzesi’ndedir. Mona Lisa tablosunun boyunun
enine oranı altın oranı verir. Ayrıca yüzünün etrafına bir dikdörtgen çizdiğinizde ortaya çıkan dörtkenar, bir altın dikdörtgendir. Bu dikdörtgeni, göz hizasında çizeceğiniz
bir çizgiyle ikiye ayırdığınızda yine bir altın oran elde edersiniz. Resmin boyutları da
altın oranı oluşturmaktadır.

Süleyman Sırrı Kazdal
Suda doğdum ben. Suyun
ekmeğe karıştığı yerde. Orada,
suyun bir ölüyü arındırmasıyla
unun suya kavuşması birdir.
Sizler
dozerlerin
toprağa
işkencesini merakla izliyordunuz belki de. Kulaklarınıza
fısıldanan bir masalın, dozerlerin kepçesinde gerçekleşeceğini
umuyordunuz. Kepçe kepçe
umutlar taşınıyordu yüreğinize.
Doğaya egemen olacaktınız,
refah içinde yaşayacaktınız. Şu
dağı düzleyip yol yapalım, bu
gölü kurutup ev yapalım. Gerisi
allah kerim.

İnsan kendi ölümünü
izleyen hayvandır

Ne diyor size yağmur, hiç düşündünüz mü? Diyor ki, sen ne yaparsan yap, nasıl
düşünürsen düşün, neyi düşlersen düşle, ben doğayım! Ben nasıl istersem öyle olur.
Benim kurallarıma uymazsan yok olursun!

Şimdi ekmek dozerin ağzında.
Al bakalım alabilirsen.
Suda doğdum ben. Sizhiç
yağmurun altında yürüdünüz
mü? İliklerinize dek ıslandınız
mı? Yağmurun altında kazma
kürek çalıştınız mı? Ne diyor size
yağmur, hiç düşündünüz mü?
Diyor ki, sen ne yaparsan yap,
nasıl düşünürsen düşün, neyi
düşlersen düşle, ben doğayım!
Ben nasıl istersem öyle olur.
Benim kurallarıma uymazsan
yok olursun!
Suda doğdum ben. Siz hiç bir
derenin size, hadi eve git, bugün
yapacak bir şeyin yok, dediğini
duydunuz mu? Ben duydum.
Dedi ki, sobayı yak, arkasına
geç, çayını iç. Evet, aynen böyle.
Arkadan bütün dünyanın suyu
geliyor çünkü yapacak bir şey
yok. Ama yarın dünyanın bütün
suyu, taşıyıp getirdikleriyle yeni
bir dünya kuracak sana. Bunu
bil yeter. Karşı çıkma.
Önce aklımızı aldılar başımızdan. Özgürleşin dediler. Üstünüzdeki bütün yüklerden kurtulun dediler. Neye inanıyorsanız
inanın, size ne öğretildiyse ve
siz şimdiye dek ne biriktirdiyseniz bırakın bir kenara, dediler. Eskidi artık onlar! Kurtulun
bütün yüklerinizden, sevgiden,
dostluktan, yoldaşlıktan, üretmekten, sanattan, şiirden,
müzikten… Kurtulun şu eski
giyitlerinizden dediler. İnsanlık,
onur, erdem, ahlak, emek,
anarşizm, sosyalizm, sınıf…
Geçin bir kalem bu eskimiş
öyküleri dediler. Yazdığımız,
okuduğumuz,
söylediğimiz
bütün büyük öykülerimizi yok
etmemizi istediler.
Önce
aklımızı
almışlardı
başımızdan, sonra da bütün
değerlerimizi kendi ellerimizle gömmemizi izlediler pis bir
sırıtışla. Artık düşünmenize
gerek yok diyorlardı. Yaşamanız
için bütün gereksinimlerinizi
karşılayacağız.
Şimdi, nasıl istiyorlarsa öyle
yaşıyoruz. Yememize, içmemize,

gezmemize, okumamıza, hatta nasıl çocuk yapacağımıza
onlar karar veriyorlar. Her
şeyin standardını belirlediler.
Bunların dışına çıkmak, devletin ve milletin bölünmez
bütünlüğüne ve âli menfaatine
zarar vereceğinden külliyen yasak.
Suda doğdum ben. Ama şimdi
özgürleştim. Okulda defterime,
sırama, ağaçlara yazamıyorum
bunu ama özgürüm artık.
Gereksiz şeyleri kafamdan çıkararak özgürleştim. Suyu da
kafamdan çıkardım artık, o da
ben de rahat edelim. Ağaçları
da, yemyeşil çayırları da, kara

toprağı da, kehribar buğday
ba-şaklarını da, dağ göllerini
de, köpüklü ırmakları da…
Siz de düşünmeyin artık, geri
kalmayın, özgürleşin!
Suda doğdum ben. Ancak
şimdilerde
özgürleşebildim.
İnsanı binlerce yıl sonra ancak özgürleştirebilen insanüstülerin
bugünkü
görevi
de doğayı bir bütün olarak
özgürleştirmek. Önce insanları
ellerinden tuttukları gibi devasa kentlere götürdüler. Böylece, boşalan köyleri, kırsal
alanları, dağları, yolları, dereleri,
meraları, ağaçları ve en önemlisi de hayvanları rahatlıkla öz-

gürleştirebileceklerdi. Öyle de
yaptılar. Standartlara uymayan
ne varsa hepsini standartlara
uydurmaya başladılar. Ne akıl
ama? Uygarlık budur. Standartlar. Önce, öteye beriye gelişigüzel
dağılan ağaçları bir düzene soktular. Çoğunu kestiler. Sonra
yüksek tepeleri tıraşladılar. Neydi öyle yüksek yüksek tepeler!
Bir de ev kurmuşlar, gidip gelmesi zor.
Düzlediler oraları. “Güzel
oldu değil mi?” dediler toplanan kalabalığa. Onlar dozere
bakıyorlardı o sırada. Silkinip
bir alkış tutturdular ki sorma
gitsin. Sonra vadide bir başına
akan sorumsuz derenin başına

öyle bir duvar ördüler ki, bir
daha standart dışı akamadı. Yetmedi, suyu borulara hapsederek
cezalandırdılar. Bu sudan elde ettikleri elektrikle ülke standartları
daha da gelişti, dağları, sınırları
aştı, muasır mıydı neydi, oraya
dek ulaştı. Hatta artan elektriği
de bu durumdan hoşnut olmayan direnişçilerin pipilerine
bağladılar.
Direnişçiler
mi?
Onların
kulaklarında küpe, varıcılarında
don yok! Bütünüyle standart
dışı yaşıyorlar. Geçenlerde
bağırıyorlardı, oraya özgürlük,
buraya özgürlük, dereler şöyle
aksın, ağaçlar bu tarafa doğru
büyüsün, ekmeğe özgürlük,
emeğe iktidar, diye. La oğlum
sen ne diyon? Artık standart
bir özgürlüğümüz var. Daha ne
istiyon? Ağaç mı? Her sokağa
bir ağaç dikiyorlar ya! Su diye
tutturmuşsunuz bir de. Su evlerinizde çeşmeden akıyor. Yetmiyorsa Taksim’e çıktığınızda
peşinizden su tankerlerini yolluyorlar ya işte. Hem bazen
içine kafa yapıcı maddeler de
katıyorlar. Kıyaksa kıyak, beleşe
kafa bir milyon! Hem suda
doğduk demiyor muyduk? Al
sana su…
Bu yazı pek standart olmadı
sanırım. Gastedekiler ne derler bilmem. Ama onlar da pek
standart değil gibiler. Öteye
beriye zıplayıp duruyorlar. Yok,
ekmek, yok özgürlük, yok insan
hakları, yok hayvan hakları…
Aha şimdi de doğanın hakkı
diye bir şey çıkardılar ki yenilir
yutulur şey değil. Direnişmiş,
bir de “Yeşil Direniş”miş! Nasıl
oluyorsa oluyor, anlamıyorum.
Neye karşı, kime karşı direniyor bu yeşillikler? La bi oturun
aşağı ya! Kıçınızda polisler yuva
yapacak bu gidişle. Adamlar
yetişemiyor size yahu…
Rize Andon’da Kazım abi vardı.
İneğini sattı, HES’çileri mahkemeye vermek için. Hele bak.
Ula kes, kavurma yap, kışın
sobanın karşısında ye gitsin.
Alakır’da Birhan ile Tuğba var.
Sen kalk Bağdat Caddesi’nden
dağın başına git, dozerler
girmesin diye nöbet tut. Alemlere akmak bize kaldı, iyi mi?
Senoz’da vardı birkaç akılsız
arkadaş. Derelerde, balta ellerinde bekliyorlardı. Hatta
onların bir öyküsü de yazılmıştı.
Daha sayamayacağım kadar
çok memleket toprağında, yeşili
koru ayıyı öp, diye bağıra bağıra
gezen aklı evveller gördüm. Gör
de inanma! Kafayı yemişler. İşte
onlar da bu gastedekiler gibi
yani.
O değil de, bizim de rahatımız
bozulacak bu gidişle. Standartlar ne olacak? Tamam, suda
doğduk, ama bu işin bokunu
çıkarmayın! Yeşil boyalar kullanarak bol bol resim yapın,
rahatlayın. Relax yani.

