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Sinop, Fukuşima
Akkuyu, Çernobil Olmayacak!

Nükleer     Öldürür!

Kitlelerin Evi Taksim Meydani ve Gezi 
Parki tarihi  Sayfa 12

Sanat Direniş İlişkisi

Gezi Parkı Direniş 
Güncesi 

Ekoloji mücade-
lesinde kentli 
olmak

Enerji krizi yok-
tur, enerji yöneti-
mi krizi vardır

Giderek betonlaşan şehirde 
daha fazla yeşil alana ihtiyaç 
duyduğumuz bu zamanda 
Gezi Parkı’nın, rant uğruna 
yok edilmesi kabul edilemez. 
Bu uğurda yaşamını yitiren 
gençleri, gözlerini kaybeden 
insanları yok saymak da 
kabul edilemez. Sayfa 5

Kirli bir rant için talanla 
yok edilmeye çalışıldığından 
Beyoğlu’nun kalbi kırık bu 
aralar... Sayfa 5

Kaz Dağları bölgesinde 
yapılmak istenen altın 
madeni ve termik santraller 
için mücadelesini sürdüren 
köy halkı ve Türkiye’nin her 
yerinden gelen yaklaşık bin 
beş yüz doğasever, Çanakkale 
Bayramiç Evciler Köyü’nde 
buluştu. Sayfa 5

Boğazpınar köylülerinin 
Karasu’ya kurulmak istenen 
HES’e karşı yürüttüğü mü-
cadele, HES firmasının ardı 
arkası kesilmeyen suçlamaları 
nedeniyle tüm yaşam 
savunucularının davası ha-
line geldi.  Sayfa 5

Ekosistem bir bütündür ve 
o bütündeki en küçük bir 
değişiklik tüm sistemi etkiler-
ken biz ve siz, yerel ve kentli 
ayrımı yapılabilir mi? Yara 
hepimizin yarası değil mi? 
Bir dere için sadece ondan su 
içenler mi üzülür? Sayfa 5

Sinop’ta, Mersin’de ve Trakya’da nükleer santral yapmak 
için türlü yollar deniyorlarsa, yaşam savunucuları da her 
geçen gün artan bir kalabalık ve gelişen bir bilinçle direni-
yor ve geleceklerini savunmak için örgütleniyor. Sayfa 5

Çernobil nükleer felaketinin 
28. yıldönümü nedeniyle Sin-
op NKP sözcüsü Zeki Karataş 
ile Sinop’ta kurulması plan-
lanan nükleer santraller 
hakkında konuştuk.  Sayfa 5

Rus şirketin çalışmalara 
başlamasının ardından, 
santrale karşı olanların 
sayısı hızla düştü. Yaz 
aylarında yöreye gelip 
çalışma yapan nükleer 
karşıtları halkın gözünde 
‘bir avuç yabancıydı’ artık.  
Çünkü yöre halkı, nükleer 
santrali istiyordu! İkna 
olmuştu!  Sayfa 5

Sanatla direnmenin hikâyesi anlatılacaksa 
söze mutlaka kesilen elleri ve dudaklarında 
bir direniş melodisiyle aramızdan ayrılan 
Victor Jara’dan başlanmalıdır.  Sayfa 5

Hayvan özgürlüğü mücadelesinin dahil 
olmadığı bir ekoloji mücadelesi amacına 
ulaşamayacaktır.  İzmir hayvan özgürlüğü 
aktivistleri ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Sayfa 5

Çernobil ve 
Fukuşima’da yaşanan 
kazalar sonucu “güve-
nilir nükleer” miti 
tüm dünyada ye-
rle bir olurken, özel-
likle Başbakan ve 
yatırımcı bakanlar 
Türkiye’de nükleer 
santral yapılmasını 
teknolojik ilerleme 
ve medeni dünyaya 
entegre olmak olarak 
sunuyorlar.  4) Bi-
reysel olarak dahi 
nükleeri desteklemek, 
karşı durmamak, 
adımıza verilen 
kararları kabullenmek 
veya önemsememek 
hayatımızda, gelecek 
nesillerimizde ölüm-
cül değişikliklere sebe-
biyet verecek. 
Sayfa 12   

Son kafes kırılana dek!

Mersin Gülnar 
Köylüleri nasıl 
nükleerci oldu?

Kaz Dağları’nda 
mücadele sürüyor

Nükleersiz bir yaşam için sokaklardaydıkTarihin bize mirası 
Narmanlı Han Sayfa 5

Çocuklar, şarkılar 
ve sular 
özgür olmalıdır

Bostanlar çoğalıyor, 
dayanışma artıyor
Köyün zorunlu ve isteğe 
bağlı işlerinin emek 
birliğiyle gerçekleştirilmesi” 
şeklinde sadece kırsal alana 
mahsusmuş gibi açıklanan 
imece, kentlerde çeşitli 
oluşumların başlattığı pro-
jelerle canlanıyor.  Sayfa 5
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Yeşil Direniş Gazetesi olarak 
İstanbul merkezli sayılabilecek 
yapımızı yerellerde 
güçlendirmek, gazetemizi daha 
çok kişiye ulaştırmak ve ekoloji 
direnişi adına somut adımlara 
vesile olmak, aylardır gün-
demimizde olan konulardan 
biriydi. Bu kapsamda İstanbul 
dışındaki ilk toplantımızı 
13 Nisan Pazar günü 
Ankara’da Tayfa Kitapkafe’de 
gerçekleştirdik. Toplantıyı 
organize ederken birlikte 
ekoloji konuşabileceğimiz, 
fikir alışverişinde 
bulunabileceğimiz, belge-
sel izleyebileceğimiz yeni 
dostlarımızla tanışıp sohbetler 
edebileceğimiz toplantılar 
yapalım diye yola çıkmıştık. 
Ama toplantı çok daha somut 
hedeflere ulaşabileceği umu-
dunu bizlere verdi. 

Sosyal medya aracılığıyla 
duyurularını yaptığımız 
toplantıda öncelikle gaze-
temizden ve amaçlarımızdan 
bahsettik. Daha çok kişiye 
ulaşmamızın önemini, gaze-
temizin artık İstanbul’da 
olduğu kadar yerellerde de 
daha çok kişiye ulaşmasını ve 
duyulmasını hedeflediğimizi  
belirttik. Bu kapsamda yerel-
lerde yapacağımız düzenli 
toplantıların uzun vadede 
birbirimizi tanımak, fikirlerim-
izi geliştirmek ve ekoloji adına 
daha aktif olabilmek açısından 
çok önemli olduğuna değindik.

Toplantıda bir de belgesel 
gösterimi gerçekleştirdik. 
Türkiye’deki ekoloji direnişinde 
çok önemli bir yere sahip Sin-
op Gerze Termik Santrali ile 
ilgili 2012 yılında hazırlanan 

Yeşil DireniŞ, Ankara’da toplandı
“Nefes Olmayınca”  belgeselini 
katılımcılarla birlikte izledik. 
2008’den beri Gerze’de sürege-
len ve en son Ağustos 2013’te 
ÇED sürecinin iptaliyle sonla-
nan direnişi konu alan filmin 
çevre mücadelesiyle ilgili old-
ukça ders verici ve cesaretlendi-
rici bir yönü olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. 

Film sonrasında hem kırsal 
hem de kentsel alanda ekoloji 
mücadelesiyle ilgili sohbetler 
yaptık, Ankara için neler 
yapabileceğimizi tartıştık. 
Yürütme durdurma kararı 
alınan projelerin yürütmes-
inin durdurulmadığı, hatta 
hukuk hiçe sayılarak, “Bitirip, 
kullanıma açacağız,” dendiği 
bir kent haline gelen Ankara 
için ekolojiyle ilgilenen tüm 
bileşenlerin bir araya gelerek 

Kocaeli’nin Kartepe ilçes-
ine bağlı Balaban Mahallesi 
sakinleri, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Balaban Der-
esi önüne set çekerek derenin 
suyunu, köy içerisinde bulu-
nan Yuvacık Arıtma Tesisi de-
posuna akıtmaya çalışmasını 
protesto etmek üzere bir araya 
geldi. 

ISU (Kocaeli Su ve Kanali-
zasyon İdaresi), Yuvacık 
Barajı’ndaki su azaldığı için 
Sapanca Gölü’nden su çekmeye 
başlamış, ardından Sapanca’nın 
da su seviyesinin hızla azalması 
üzerine Sapanca Gölü’nü 
besleyen Balaban Deresi’nin 
önüne bir set çekmeyi ve gölün 
suyunu Yuvacık Barajı’na yön-
lendirmeyi planlamıştı. 
Bunun üzerine Balaban Der-
esi yanında toplanan yaklaşık 
elli kişi, ‘Suyumuzdan elinizi 
çekin’ yazılı pankart ve dövizler 
açtı. Balaban Mahallesi sakin-
leri adına açıklama yapan eski 
muhtar Cumhur Karakadılar 
açıklamasında, “Sapanca 
Gölü’nü besleyen on altı de-
renin üzerine yirmi sekiz adet 

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 
Yeniceşıhlar köyünde bir araya 
gelen Bolu Çevre Platformu 
ve Mudurnu Kent Konseyi 
üyeleriyle köy haklı yaşam 
alanlarına dört kilometre me-
safedeki taş ocağını çevreye 
verdiği zarardan dolayı pro-
testo etti. 

Yaklaşık iki yüz elli kişinin 
yaşadığı seksen haneli köyde 
köylüler patlatılan dinamitler 
nedeniyle, havalarının ve 
sularının kirlendiği gerekçesi-
yle taş ocağını istemiyor.

Grup adına konuşma ya-
pan Bolu Çevre Platform 
sözcüsü Arzu Toksöz yaptığı 
açıklamada, taş ocaklarındaki 
patlamaların üç, dört 
şiddetindeki depreme eşdeğer 
olduğunu belirterek, “Patla-

su firması tesis kurarak suyun 
göle akmasını engelliyor. Sa-
panca Gölü’ne akan önemli 
derelerden biri olan Balaban 
Deresi’nin suyunun kesilmesi 
Sapanca Gölü’ne yapılmış en 
büyük ihanet. Bırakın Balaban 
Deresi Sapanca Gölü’ne aksın. 
Zaten Sapanca Gölü’nden 
kurduğunuz boru hattıyla su 
alıyorsunuz,” dedi. 

Sözlerine devam eden 
Karakadılar, “Balaban Der-
esi, başta Balaban olmak üzere 
sekiz kilometrelik alana hayat 
veriyor. Balaban Deresi’nin 
suyunun baraja aktarılması 
yaklaşık sekiz kilometrelik 
alanı etkileyecek.  Bu dere-
den insanlar, ekosistem içer-
isinde yaşayan canlılar, yazın 
bahçesini sulayan insanlar 
faydalanıyor. Yazın insanlar 
meyve bahçelerini bu suyla 
suluyor. İnsanlar hayvanlarını 
bu suyla suluyor. Derede 
balıklar yaşıyor. Bu derenin 
beslediği Acısu Deresi’nde 
balık yarışmaları yapılıyor. Biz 
suyumuzu vermek istemiyor-
uz,” dedi

malar, bir yandan yeraltı su 
tabakasının bozulmasına ned-
en olurken diğer yandan da 
oluşan toz emisyonu rüzgârla 
havaya karışarak, hava kalites-
ini de bozuyor. Ayrıca gürültü 
kirliliği oluşuyor,” dedi. 

Mudurnu Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Cantürk 
ise, “Köyümüzün başında 
yapılan taş ocağı için ileride 
çok büyük sorunlar gelecek 
ocağı köyümüzde istemiyor-
uz.” dedi. Köylülerden Naci-
ye Uzun içme sularının taş 
ocağının bulunduğu mevkiden 
sağlandığını belirterek, “Köyün 
suyu kesilirse ne yaparız? 
Bu çalışmaların sonuçları 
çocuklarımızdan çıkacaktır. Bu 
ocak havamızı kirletiyor. Ocak 
istemiyoruz,” sözleriyle köylül-
erin endişelerini dile getirdi. 

Köy sakinleri Ahmet Öztürk 
“Biz köyümüzde taş ocağını 
istemiyoruz, ormanımız 
meramız yok olacak biz 
yaşamak istiyoruz,” dedi.

Taş ocağının sahibi ise yaptığı 
açıklamada “Yasal tüm bel-
gelerimizi aldık. Devlet, bize 
ruhsat verdi. Devletin yapma 
dediğini yapmayız. Şimdi 
bırak desinler, bırakırız. 
Kaçak çalışmıyoruz. Çalışma 
esnasında ormandan ağaç 
kesmiyoruz, kesmemiz yasak. 
Ağaç kesimini orman yetkili-
leri yapıyor,” dedi.

Köy meydanında bir araya 
gelerek taş ocağına yürüy-
en grubun eylemi sırasında 
jandarma ekipleri taş ocağı 
çevresinde geniş güvenlik ön-
lemleri aldı.

Balaban’ın su direnişi Mudurnu’da taş ocağı istemiyoruz

hareket etmesi gerekliliği üzer-
inde durduk.
Bundan sonra her ay düzenli 
olarak toplantılara devam 
edeceğimizi ve bu toplantıları 
söyleşilerle, sunumlarla ve 

film gösterimleriyle renklen-
direceğimizi belirtelim. An-
kara ve ileride diğer illerde 
gerçekleşecek etkinliklerimiz 
için bizi sosyal medya adresler-
imizden takip edebilirsiniz. 
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Ekoloji Gündemi

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 ta-
rihsel ve toplumsal farkındalıkla dayanışma içinde hareket ederek 
yaşam alanlarını neo-liberal politikaların korkunç saldırısından 
koruyabilecektir.

Onlar saldırdıkça onurlu Yeşil DireniŞ’imiz giderek Tür-
kiye sathına yayılmakta, büyümekte ve güçlenmekte. On-
lar saldırdıkça bizler Trabzon-Solaklı Vadisi’nde, Tarsus-
Boğazpınar 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 uzan-
makta, 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, “ka-
rar alma süreçlerinden dışlanmış” toplumsal kesimlerin ve bi-
reylerin  kamusal alanda bir araya geldiklerini ve daha faz-
la 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.
 
Kentleri ve kırsalı, yaşam alanları olarak değil de rant alanı 
olarak görmek, orada yaşayanların ihtiyaçlarından önce küre-
sel ve yerel sermayenin ihtiyaçlarına göre projeler geliştirmek, 
bugünün yaygın yönetim ve yerel yönetim anlayışıdır.  Oysa yerel 
yönetimler öz-yönetimler olarak algılanmalı ve her bireyin ka-
rar 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 so-
nucu 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 mü-
cadelelerin yakınlaşması ve dayanışmasına katkı sağlamaya 
gücümüz yettiği oranda devam etmekteyiz.  Ekoloji mücadelele-
rinin, 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

‘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)

“Herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve 
kirlenmesini önlemek devle-
tin ve vatandaşların ödevidir.” 
Boğazpınar Köylüleri 16 Nisan 
günü basına ve kamuoyuna 
Anayasanın 56. maddesindeki 
bu sözler ile seslendiler. 

Boğazpınar köylülerinin 
Karasu’ya kurulmak istenen 
HES’e karşı yürüttüğü mü-
cadele, HES firmasının ardı 
arkası kesilmeyen suçlamaları 
nedeniyle artık sadece onların 
değil Toroslardan Karad-
eniz yaylalarına, tüm yaşam 
savunucularının davası ha-
line geldi. HES şirketinin, köy 
muhtarı Tevfik Sarı’nın da 
içinde olduğu beş kişi hakkında 
yaptığı suç duyurusu netices-
inde (diğer dört kişi hakkında 
takipsizlik kararı verilirken) 
suçlu bulunan platform sözcüsü 
Ahmet Öztürk'ün davasının ik-
inci duruşması 16 Nisan’da Tar-

sus Adliyesi’nde görüldü. Dava 
geçtiğimiz Ağustos ayında, 
çocukların Praksis müzik 
grubuyla söylediği “HES yap-
ma boşuna, yıkacağız başına” 
şarkısının suç unsuru olarak 
sayılması ve Ahmet Öztürk’ün 
kendilerini tehdit ettiği ger-
ekçesiyle KTM Grup’a bağlı 
Çamlıyayla Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş tarafından sanığın 
en üst hadden cezalandırılması 
talebiyle açılmıştı. 

30 Mart yerel seçimlerinde AKP 
Tarsus Belediye Başkan adayı 
olan Avukat Hakkı Meniz’in 
ilk duruşmaya katılmaması 
nedeniyle ertelenen davanın 
bu duruşmasında Ahmet Öz-
türk verdiği ifadede suç işleme 
kastının bulunmadığını belir-
terek, “Benim atmış olduğum 
sloganlar bütün HES eylem-
lerinde atılan sloganlardır. Ben 
öğretmenim, kimseye karşı 
saldırgan bir tavır sergileyecek 
biri değilim. Ben anayasal 
hakkımı kullandım, beraatıma 
karar verilmesini istiyorum," 
dedi. Mahkeme, 13,5 yıl hapis 
istemiyle yargılanan Ahmet 
Öztürk'ün suç açısından kasıt 

veya taksirinin bulunmaması 
nedeniyle beraatına karar ver-
di.

HES’çi şirket ortağı belediye 
çevre komisyonunda
Tüm bu gelişmeler yaşanırken 
Tarsus Belediye Meclisi Çevre 
ve Sağlık Komisyonu üyeliğine 
Boğazpınar’a HES yapmak 
isteyen Çamlıyayla Enerji 
Yönetim Kurulu Başkan veki-
li Kadir Canlı oy birliğiyle 
seçildi. Canlı, 30 Mart’ta 
gerçekleşen yerel seçimlerde 
AKP’den birinci sıra belediye 
meclis adayı olmuş ve seçim-
lerin ardından meclise girmişti. 
Bu durum Türkiye’de kamu 
işleyişindeki çelişkiyi gözler 
önüne sermiş oldu.  HES inşa 
etmek istemesi nedeniyle ye-
rel halkla mahkemesi devam 
eden bir şirketin ortağının, 
aynı bölgede çevre komisyonu 
üyeliği gibi dava konusuyla 
doğrudan ilişkili bir göreve ge-
tirilmesi sistemdeki çarpıklığı 
bir kez daha gösterdi. Bu karar 
ilerleyen süreçte yerel yönetim 
tarafından alınacak kararların 
adilliğini ve meşruluğunu da 

Başak Şahindoğan

Çocuklar, şarkılar ve sular 
özgür olmalıdır

ortadan kaldırmış oldu. 
Bu aşamadan sonra kanunlarda 
‘tarafsızlık ilkesini’ yok eden bu 
tür durumları ortadan kaldıran 
düzenlemeler yapılmadıkça 
Boğazpınar özelinde Türkiye’de 
HES mücadelesi veren hiçbir 
noktada halkın devlete inancı 
ve adalet sistemine güveni asla 
tam olmayacaktır.

Onlar saldırdıkça daha da 
güçleniyoruz
Tüm bu gelişmeleri 
konuştuğumuz Ahmet Öz-
türk son dönemde yaşadıkları 
olayları ve içinde bulundukları 
durumu gazetemiz için şu sö-
zlerle değerlendirdi, “Onlar 
her geçen gün yeni yöntem-
lerle bize saldırıyor. Ama on-
lar saldırdıkça bizler daha da 
güçleniyoruz. Boğazpınar’da 
bugüne kadar adliyenin 
önünden bile geçmemiş in-
sanlar bu süreçte adliyeden 
çıkmaz hale geldiler. Artık hiç 
biri korkmuyor. Hepsi ger-
ekirse defalarca daha adliyeye 
giderek mücadele edecek kadar 
azimliler.

Örneğin geçtiğimiz günlerde 

internet üzerinden etkinlikler-
imizi paylaştığımız sayfamız ve 
benim kişisel sayfam kendiler-
ine “Ay Yıldım Tim” adını veren 
bir hacker grubu tarafından 
hackendi. Bu olayı HES şirketi 
sahibi Halil Gök'ün yine sayfa 
üzerinden beğenmesi tah-
min edilebileceği gibi ortaya 
oldukça manidar bir durum 
çıkardı. Ancak bu da onların 
işine yaramadı. Biz sayfamızı 
“Redhack” yardımıyla geri 
aldık. Şimdi hem sayfamızdan 
paylaşımlarımıza devam edi-
yoruz hem de artık sayfamızı 
daha çok önemsiyor ve ona 
daha çok sahip çıkıyoruz.”

2-3 Ağustos’ta üçüncü festival-
imizi düzenleyeceğiz
“İki yıldır düzenlediğimiz 
ve artık geleneksel hale ge-
len Boğazpınar Köyü Karasu 
Kültür ve Sanat Festivali'nin 
üçüncüsünü bu yıl 2-3 
Ağustos tarihleri arasında 
yine düzenleyeceğiz. Anayasal 
hakkımız olan toplantı, gösteri 
ve yürüyüş hakkının en barışçıl 
biçimi olan bu festival organi-
zasyonumuzda bile yine bize 
kimi zorluklar çıkaracaklarını 
ve organizasyonumuzu terörize 
etmeye çalışacaklarını biliyor-
uz. Ama biz mücadelemizden 
ve bu mücadelede bizimle olan 
dostlarımızdan aldığımız güçle 
geçen yıllardakinden çok daha 
güzel bir festival hazırlayacağız. 
Katılımcılarımızı ve etkinlik 
programımızı sayfamızdan 
duyuracağız. Tüm yaşam 
savunucularını da şimdiden 
festivalimize davet ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus 
Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık 
Komisyonu üyeliğine Kadir 
Canlı’nın seçilmesi, içinde 
mücadele ettiğimiz sistemdeki 
çarpıklığı ve adaletsizliği or-
taya koydu. Bu durum HES 
şirketi ile AKP’nin birlikte 
hareket ettiğini ve büyük bir 
çoğunluğu AKP’ye oy veren 
köylülerimizin karşısında sad-
ece HES şirketinin olmadığını 
bize bir kez daha gösterdi.
Bizler yıllar önce verdiğimiz 
karardan asla dönmeyeceğiz. 
Haklı mücadelemizi her geçen 
gün daha da güçlenerek sonu-
na kadar götüreceğiz ve mut-
laka kazanacağız.” 
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Taksim Meydanı 18. yüzyıla 
kadar büyük bir boşluk, 
içinde patikası bile olmayan 
geniş bir kırlıktı. Artan nüfu-
sun su ihtiyacını karşılamak 
için bu geniş alanda 1731’de 
bir maksem inşa edildi. Tak-
sim, ismini de işte bu yapıdan 
aldı. Maksem bugün, mey-
danda gözler önünde olsa 
da görmezden gelinir. Çoğu 
İstanbullu onun farkında bile 
değildir. Nitekim Taksim’in 
kaderini bu yapı değil, III. Se-
lim döneminde Kapıkulu ask-
erlerinin topçu sınıfı için inşa 
edilen Topçu Kışlası belirledi. 
Kışla bugünkü Gezi Parkı’nın 
bulunduğu alandaydı. Atatürk 
Kültür Merkezi’nin bulunduğu 
kısımda da üç katlı, cephesi 
sarmaşıklı bir bina ve ahırlar 
yer almaktaydı. Kışlanın 
karşısındaki boşluk askerlerin 
talim yeriydi –ki sonradan 
Talimhane adıyla anılan semte 
dönüştü. Talimhane’nin mey-
dana bakan kısmında 1930’lu 
yıllarda inşa edilen ünlü 
Kristal Gazinosu beton sütun-
lar üstünde yükseliyordu.  (Bu 
bina Adnan Menderes döne-
minde yıktırıldı.) 

Topçu Kışlası 1920’li ve 1930’lu 
yıllarda boşalmış, avlusu futbol 
sahası olarak kullanılmıştı. Bu 
yıllarda Taksim Meydanı, ulusal 
bayramlarda gerçekleştirilecek 
resmigeçit ve törenler için 
tasarlandı. İtalyan heykeltıraş 
Pietro Canonica’ya yaptırılan 
Taksim Cumhuriyet Anıtı, 
8 Ağustos 1928’de meydana 
yerleştirildi. Ama asıl büyük 
değişim İstanbul Valisi ve Bel-
ediye Başkanı Lütfi Kırdar’ın 
imar hamleleri sırasında 
yaşandı. Topçu Kışlası 1940’ta 
yıkılarak ortadan kaldırıldı. 
1942'den 1952'ye kadar 
İstanbul Belediyesinde müşavir 
ve Henri Prost'un yardımcısı 
olarak görev yapan Aron 
Angel’in anlatımına göre, kışla 

Kitlelerin Evi: Taksim Meydanı 
ve Gezi Parkı tarihi

Gezi Parkı'nın devamı olarak tasarlanan 2 No'lu park zaman içinde binalarla dolduruldu.

 Taksim Meydanı ve arka planda Topçu Kışlası, 1930'lu yıllar.

Kemal Tayfur
        Cumhuriyetin simgesi ve büyük kitle gösterilerinin merkezi Taksim Meydanı ve hemen 
yanı başında uzanan Gezi Parkı, geçen yıl tarihin en çarpıcı anlarına tanıklık etti.  Uğruna 
milyonların sokağa döküldüğü Gezi Parkı’nın hikâyesi, yaşananlara da ışık tutuyor. 

ortadan kaldırılmadan önce 
harabe halindeydi, onarım 
imkânı yoktu. Kışlanın yerine 
bugünkü Gezi Parkı kuruldu. 
“O günün son derece sınırlı mali 
imkânlarıyla çok güzel tanzim 
edilmiş, ağaçlar, yeşillikler ve 
çiçeklerle bezenmişti. Mermer 
parmaklıklı mermer merdi-
venler, Boğaziçi’ne bakan otur-
ma mekânları, sağlam ve zarif 
banklar, bakımlı çim sahaları 
Gezi’yi cazibe merkezi yapmış, 
halkın sık gelip dolaştığı bir yer 
haline gelmişti.” Gezi Parkı’yla 
birlikte yeniden düzenlenen 
meydan önce Cumhuriyetin ve 
giderek İstanbul’un simgesi ha-
line geldi.

Gezi’nin devamında bir ucu 
Spor Sergi Sarayı, Açıkhava 
Tiyatrosu, bir ucu Dolma-
bahçe Stadı olan geniş bir 
alan bulunuyordu. Bu böl-
genin park olarak planlanması 
demek Gezi’nin Harbiye’ye 

kadar uzanması demekti. 
Öyle de oldu. Taksim'den 
Nişantaşı'na, oradan da Taşlık'a 
ve Dolmabahçe’ye kadar 
uzanan bir park (2 No’lu Park) 
oluşturuldu. Ağaçları hazır 
alınıp dikildi. Bu alanın Gezi 
Parkı’yla bağlantısını kurmak 
için de aradaki caddeye küçük 
bir köprü inşa edildi. Gezi 
Parkı’nın yerine AVM olarak 
Topçu Kışlası’nın yeniden inşa 
edilmesi projesi kapsamında 
geçen yıl yıkılan bu köprü 
(Elmadağ’da bugünkü Divan 
Oteli ile Intercontinental Oteli 
arasındaydı) için Aron Angel 
şunları söylüyor, “Herkes o 
köprü neden bu kadar yuvar-
lak diye sorar. Divan Oteli'nin 
önünden gelin bakın. O köprü 
Çamlıca'yı çerçeve içine 
alıyor ve bunu düşünerek biz 
o köprüyü yuvarlak yaptık.” 
Ancak köprüyü yıkanlar, za-
ten Çamlıca’yı da gözden 
çıkarmışlardı. 

Bu köprüden geçildiğinde 
hemen sağda, Taşkışla’nın 
karşısında Fransız Pasteur 
Hastanesi ve bir şapel bulu-
nuyordu. II. Abdülhamid’in 
bağışladığı arsa üzerine 1896 
yılında yapılan hastane ve 
kilise bir yüzyıl kullanıldı. 
1991’de faaliyetine son ver-
ildi ve Fransız Konsolosluğu 
tarafından Tekfen Grubu’na 
satıldı. Restore edilen bina 
apart otele dönüştürüldü. 
Hemen yanındaki arsalar da 
imara açıldı ve burada Taksim 
Reisedence binaları yükseldi. 
Aynı noktadaki Hyatt Re-
gency Oteli de, Dalan döne-
minde ayrıcalıklı bir imar 
değişikliğiyle inşa edilmişti. 
Gezi’nin devamındaki 2 No’lu 
Park’ın canına okuyan asıl 
yapılaşma ise çok daha önce 
gerçekleşmişti. İstanbul için 
büyük hamleler tasarlayan 
Adnan Menderes döneminde. 
Aron Angel anlatıyor: “Vali 
Fahrettin Kerim Gökay bir gün 
bana telefon etti, ‘perşembe 
günü Beyoğlu'nda bir otel 
mevzuu için Ankara'dan 
bir heyet gelecek’ dedi. Bili-
yorsunuz Beyoğlu o zaman 
Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar 
uzanıyor. ‘Beyoğlu'nun neres-
inde?’ dedim. Akşamüzeri tel-
efon etti ve ‘2 numaralı parkın 
içinde’ dedi. ‘Kusura bakmayın 
beyefendi. Ben bunu imza-
layamam’ dedim. ‘Biz buraya 
bir yeşil alan yaptık ve ne ka-
dar uğraştık harp zamanında 
buraları istimlâk edebilmek 

için.’ Sonra anlaşılıyor ki 
Amerikalılarla görüşülmüş 
ve Hilton Oteli için bir avan 
proje çoktan hazırlanmış bile. 
O gece oturdum düşündüm 
ve ertesi sabah koydum önüne 
istifamı. Hatta şöyle bir cümle 
kullanarak ayrıldım: ‘Şahsi 
menfaatlerin revaçta olduğu 
bir müessesede çalışmaktan 
utanç duyuyorum.” Sonunda 
Emekli Sandığı’nın yaptırdığı 
bina tamamlandı ve 1955 
yılında Hilton Oteli debdeb-
eli bir törenle açıldı. Törende 
otel işletmecisi “Mr. Conrad 
Hilton”a bir de fahri hemşerilik 
unvanı verildi. 

Böylece Gezi Parkı’nın, 2 No’lu 
Park üzerinden Nişantaşı 
ve Dolmabahçe’ye uzanan 
bağlantısı koptu. Prost’un 
düşü ortadan kaldırılmıştı. 
Sıra Gezi Parkı’na gelmişti. 
Yine İstanbul’un otel ihtiyacı 
öne sürüldü ve 1972 yılında 
Gezi Parkı’nın Taşkışla’ya 
bakan ucunda bir gökdelen 
inşaatı başladı. 1975 yılında 
Sheraton Oteli (bugünkü In-
tercontinental) olarak hizmet 
vermeye başlayan bu binanın 
kurulduğu alanın hikâyesi ise 
çok çarpıcıydı. 

Burada İstanbul’un en güzel 
mekânlarından biri olan Tak-
sim Bahçesi bulunuyordu. Top-
çu Kışlası’ndan önce burada 
geniş bir çayırlık içinde Ermeni 
Mezarlığı ve devamında servi 
ağaçlarının yükseldiği büyük 
bir Müslüman Mezarlığı vardı. 
Boğaz ve Haliç manzaralı bu 
çayırlıkta ayrıca, padişahlara 
ait bahçelere bakmakla görevli 
bir grup bostancı bir kah-
vehane işletiyordu. Buranın 
Pera halkının gezinti ve 
eğlence ihtiyacını karşılayacak 
şekilde planlanması 
düşünüldü. Mezarlık tümden 
kaldırılamadığı için hazırlanan 
projeler uygulanamadı. Ancak 
1870’te İngiliz üslubunda bir 
bahçe inşa edildi. Bahçenin 
girişi bugünkü Elmadağ 
tarafındandı (Cumhuriyet 
Caddesi). Girişin solunda bir 
havuz ve onun arkasında set 
üzerinde ahşap bir gazino, 
tam karşıda iki katlı ahşap bir 
büfe, yine ahşaptan orkestra 
yeri ve ileride solda manzaraya 
bakan teraslarıyla başka bir 
gazino bulunuyordu. Bahçe 
aynı zamanda eski “Belle-
vue” Kahvesi’ni de (Bugünkü 
Atatürk Kütüphanesi’nin 
bulunduğu yer, muhteşem 
manzarası nedeniyle “Bel-
levue” diye anılıyordu.) içine 
alıyordu. Bahçe sık ağaçlı 
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Şimdiki Gezi Parkı'nın yerinde Topçu Kışlası bulunuyordu.

Prost, Gezi Parkı ile devamındaki Nişantaşı'na uzanan, oradan da Dolmabahçe'ye inen büyük alanı bir kent parkı olarak tasarlamıştı. 
Ancak 1950'li yıllarda, parkın bütünlüğü bozuldu. İlk olarak 2 No'lu parkın ortasına, merkezi hükümetin kararıyla Hilton Oteli yaptırıldı. 
Ardından Taşkışla'nın karşısındaki alandan başlayarak bu muazzam yeşil alan, çeşitli dönemlerde imara açılarak yok edildi.

yeşil alanlarla çevriliydi ve 
bu alanlar gezinti yollarıyla 
birbirine bağlanmıştı. Bu 
Avrupai bahçe I. Dünya Savaşı 
ve sonrasında kaderine terk 
edildi. Bahçe bakımsızlıktan 
kurudu. 1939 düzenlemesinde 
Taksim Bahçesi modernist 
bir anlayışla yeniden düzen-
lendi. Topçu Kışlası yıkılıp 
parka dönüştürülürken, Tak-
sim Bahçesi’ne de ağaçlar 
dikildi, yollar yenilendi. Harap 
vaziyetteki ahşap binalar da 
kaldırıldı, eski gazinonun ye-
rine Taksim Belediye Gazi-
nosu yapıldı. Bu düzenle-
meyle 1939’da açılan Belediye 
Bahçesi İstanbul’un en gözde 
ve güzel mekânlarından biri 
oldu. Taksim Belediye Gazi-
nosu ise düğünlerin, resmi 
toplantıların, cumhuriyet 
balolarının yapıldığı seçkin 
bir mekân olarak kullanıldı. 
Gazino 1960’ların ortalarında 
kapandı, sonra da yıkıldı ve 
bahçesiyle birlikte sözü edilen 
otel binasına feda edildi. Öte 
tarafta Taksim Meydanı’nın 
Boğaz’a bakan kısmında, 
Prost’un seyir terası olarak 
tasarladığı, zamanında barok 
bir konağın bulunduğu alanda 
ise bir başka otel, bugünkü The 
Marmara yükselmişti. Onunla 
ilgili zamanın gazetelerin-
den birinde şöyle yazıyordu: 
“PANAM'ın dev jumbo jetler-
inin uzun boylu yolcuları bun-
dan böyle 'Türk hamamında 
yıkandık' demek için Gal-
atasaray Hamamı’na veya 
çiçeği burnunda eski malları 
satın almak için 'Bazaar'a 
koşmayacaklar. Zira yarın 
Taksim'de temeli atılacak olan 
'Hotel Intercontinental'de 

bunların hepsi mevcut ola-
cak. Tabii biraz küçültülmüş 
olarak.”

Taksim Meydanı’na kıyısından 
köşesinden müdahaleler hiç 
eksilmedi. Adnan Menderes’in 
İstanbul’daki imar hamleler-
inden, Bedrettin Dalan’ın 
Tarlabaşı yıkımlarından burası 
da nasibini aldı. Ancak Tak-
sim, İstanbul’un en dinamik 
ortamı olmaya devam etti ve 
1960’lı yıllardan itibaren kitle 
gösterilerinin merkezi haline 
geldi. Özellikle 1970’li yıllarda 
kitlesel 1 Mayıs gösterileri, si-
yasal mitingler, Cumhuriyetin 
simgesi sayılan meydana yeni 
simgesellikler kazandırdı. 

Öte yandan Taksim Meydanı, 
kentin nüfus artışına bağlı 
olarak bir sorunlar yumağı ha-
line geldi. İstanbul trafiğinin en 
önemli düğüm noktalarından 
biri olarak, günün her 
saati içinden çıkılamaz bir 
keşmekeşi yaşamaya başladı. 
1987’de Mimar Erhan İşözen 
koordinatörlüğünde Taksim 
Meydanı Kentsel Tasarım Pro-
je yarışması düzenlendi. Ka-
zanan proje (Vedat ve Hakan 
Dalokay’ın projesi) “meydanı 
trafikten arındırmayı, 
meydanın görünümlerini bo-
zan öğeleri ayıklamayı, sanat-
sal nesnelerle zenginleştirmeyi 
ve önemli bir odak haline get-
irmeyi” tasarlıyordu. Bu proje 
hiç dikkate alınmadı. Ömrünü 
İstanbul’a adayan Mimar Erhan 
İşözen, “O proje uygulansaydı 
Gezi Parkı’na dokunulması 
mümkün olmazdı,” diyor.

Derken, yıllardır İstanbul’u 

yönetenlerin aklına Taksim’i 
“adam etmek” geldi. 
Amerika’nın Irak’a “demokra-
si” götürmesi gibi, Başbakan 
da Taksim’e “huzur” getirme-
kten söz ediyordu. Hiçbir 
kurum ve hiçbir toplum kes-
imine danışılmadan, kapalı 
kapılar ardında hazırlanan bir 
proje, tüm eleştirilere rağmen 
Taksim’e dayatıldı. Aslında iki 
proje söz konusuydu. Taksim’in 
yayalaştırma planıyla Gezi 
Parkı’na AVM ve rezidans 
yapılması projesi tek ve aynı 
proje değildi yani. Yayalaştırma 
planı, İstanbul Büyükşehir Bel-
ediye Meclisi’nde onaylandı. 
Muhalefet de (CHP) bu pro-
jeyi yolların yeraltına alınması 
meselesine şerh koyarak ka-
bul etti. Belediye projeyi 
hızla uygulamaya koydu ve 
dozerler meydanın altını oy-

maya başladı. Şimdilerde Şişli 
tarafından Taksim’e ulaşan 
Cumhuriyet Caddesi’nin mey-
dana yaklaştığı anda birdenbire 
yere gömüldüğünü görüyoruz 
ki bu Taksim Meydanı’nın ve 
bu caddelerin ölüm fermanı 
demek. Kitlelerin buluşma, 
gösteri ve protesto alanı olarak 
Taksim Meydanı’nın bu tarih-
sel işlevi ortadan kalksın isteni-
yor. Bu proje tamamlandığında 
Taksim’in neye benzeyeceği 
de açığa kavuştu: Otogarlar 
kaldırıldıktan sonra düzen-
lenen Topkapı’ya ve trafik 
sıkışıklığını gidermek isterken 
meydan olmaktan çıkarılan 
Eminönü’ne bakın, işte 
Taksim’de şimdi aynı kaderi 
paylaşıyor.

Gezi Parkı’nın imara açılması 
ise İstanbul Büyükşehir Bel-

ediye Meclisi’nde görüşülmedi. 
Bu plan doğrudan doğruya 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın planı oldu. Proje 
Başbakan’ın kişisel talimatıyla, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi devre dışı bırakılarak, 
Kültür Bakanlığı’na sunuldu. 
Ancak bakanlığa bağlı İstanbul 
2 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu, “Gezi 
Parkı’nın tarihe tanıklık ettiği” 
gerekçesiyle Topçu Kışlası’nın 
yeniden yapımını uygun bul-
mayarak projeyi oybirliğiyle 
reddetti. Başbakan, “reddeden-
ler reddedilir” diyerek kuru-
lun kararını yok saydı. Proje 
bu kez Ankara’daki Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’na götürüldü. 
Yüksek kurul, bölge kuru-
lunun kararını reddederek 
Başbakan’ın emrini uyguladı ve 
Topçu Kışlası’na izin çıktı. 

Başlangıçta kamuoyu tep-
kisinden çekinen başta Kadir 
Topbaş olmak üzere iktidarın 
yerel uygulayıcıları, Topçu 
Kışlası’nın bir kültür ve sanat 
merkezi olacağını söylemeye 
başladılar. Başbakan onları 
da yalanladı. Her konuşması 
bütün TV kanallarınca 
canlı yayınlanan Başbakan, 
geçtiğimiz nisan ayı sonun-
da şöyle dedi: “O zaman ne 
dedik, ‘olacak’ dedik, şimdi 
oluyor. Bu tabi kışla olmaya-
cak. AVM, belki rezidans 
olarak hizmet görecek.” Huku-
ki süreçlerin devam etmesine 
rağmen Başbakan’ın kararlı 
olduğu, Mayıs sonlarında doz-
erlerin Gezi Parkı’na girmesi 
ve ağaçları kökünden sökm-
eye kalkışmasıyla bir kez daha 
netleşti. 

Oysa İstanbul’un yeşil 
alanlarını, kültürel ve tarihsel 
değerlerini korumaya kararlı 
bir sadakat ruhu çoktan Gezi 
Parkı’nı savunmaya almıştı. 
Başbakan tahmin etmiyordu, 
belki bilmiyordu ama o ruh 
İstanbul’un vicdanıydı ve tüm 
Türkiye’yi ayağa kaldıracak ka-
dar acı çekmişti. Gezi Parkı’nı 
kurtaran da işte bu vicdan oldu. 
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Gezi Parkı Direniş Güncesi’ni
Safiye Yüksek ve Güven Yüksek
konuştuk.

Birçok kişi Taksim Yayalaştırma 
projesinden Gezi Direnişi 
sonrasında haberdar olsa da 
direnişin başlangıcı çok daha 
eskilere dayanıyor. İsterseniz 
önce 27 Mayıs akşamına nasıl 
gelindiğini konuşalım.

Güven: İçinde Gezi Parkı’nın da 
bulunduğu Taksim Yayalaştırma 
projesinin iptali için hukuki 
mücadeleler devam ederken, 
2012 yılında internet üzerinden 
bir imza kampanyası başlatıldı. 
Daha sonra bu kampanya 
Taksim’de, çadırda ıslak imza 
toplama şekline dönüştürüldü. 
Yanlış hatırlamıyorsam Safiye 
ile ben bu sürece Kasım sonu 
gibi dâhil olduk.  Her cumar-
tesi, Taksim metro çıkışında 
sürdürülen imza toplama nö-
beti, o hafta müsait olan on on 
beş arkadaşımızın katılımıyla 
sürdürüldü. 
İlk etapta toplanan 25 bin ıslak 
imza, Taksim Dayanışması 
kanalıyla iki numaralı Koruma 
Kurulu’na teslim edildi. Kurul, 
“restitüsyon projesine uygun 

Gezi Parkı direniş güncesi

olmadığı, Gezi Parkı’nın 60-
70 yıllık bir kullanım değeri 
olduğu ve İstanbulluların kolek-
tif belleğinde yer etmiş bir park 
olduğu” gerekçesiyle 17 Ocak 
2013 tarihinde projeyi reddetti.  
Buna karşın, 3 Şubat 2013’te 
Başbakan bir açıklama ya-
parak, “Koruma Kurulu’nun ret 
kararını kabul etmediğini” il-

etti. Bu açıklamanın sonrasında 
Koruma Kurulu’nun üzer-
inde aylarca çalışarak reddet-
meyi uygun gördüğü projeye, 
Yüksek Kurul yirmi dört gün 
gibi kısa bir sürede, 27 Şubat 
2013 tarihinde, “gerekçe-
siz”  ibaresiyle onay vererek, 
bir anlamda Başbakan’ın red-
dini meşrulaştırdı. Bu durum 
karşısında çalışmalara tabi ki 
devam edildi, parkı korumak, 
yaşatmak ve güzelleştirmek 

amacıyla bizim de içinde 
bulunduğumuz Gezi Parkı Ko-
ruma ve Güzelleştirme Derneği, 
Mart ayında kuruldu. (goo.gl/
hwQAGu) 

Tüm yaşam alanlarımızın ve 
doğanın önemiyle birlikte bu 
parkın diğerlerinden farkı sizce 
neydi? Neden bu kadar önem-

liydi?

Güven: Aslında saldırı altında 
olan ve korumaya çalışılan tek 
park burası değil. İstanbul’da 
birçok parkın benzer bir şekilde 
ranta açılmaya çalışıldığını 
biliyoruz. Gezi Parkı’nın öne 
çıkmasının ana nedenlerinden 
biri daha bilinir ve göz önünde 
olması.  Göztepe Parkı ya da 
Validebağ Korusu çoğunlukla 
çevresindeki insanların 
kullanım alanında ama Gezi 
Parkı, İstanbul’un farklı ye-
rlerinde yaşayan insanların 
buluşma noktası olan Taksim’de 
yer alıyor.  Giderek betonlaşan 
şehirde daha fazla yeşil alana 
ihtiyaç duyduğumuz bu za-
manda yetmiş seksen yıllık 
anıt ağaçlarında bulunduğu 
Gezi Parkı’nın, rant uğruna 
yok edilmesi kabul edilemez. 
Pek çok yerde bu ve benzeri 
yağmalara karşı mücadele-
ler sürdürülüyor ama iktidarın 
bunları dikkate aldığı yok 
ayrıca medya kuruluşları da 
konuyu gündeme taşımıyor. 
Gezi Direnişi esnasında pek 
çok medya kuruluşunun tutu-
munu hepimiz gördük. Yoksa 
bir Belgrad Ormanı’nın Gezi 
Parkı’ndan daha önemsiz 
olduğunu kimse düşünmüyor. 
Onlar içinde hukuki mücadele-
ler ve binlerce insanın katıldığı 
demokratik eylemler yapıldı ve 
yapılmaya devam ediyor.

Dernek kurulduktan sonra 
çalışmalar nasıl yürütüldü?

Safiye: Gönüllü olarak bir 
araya gelmiş ve çoğu bu 
süreçte tanışan insanlar olarak 
elbirliğiyle park için çalışmaları 
hızlandırdık. İlk olarak gönüllü 
sanatçılardan oluşan ücretsiz 
bir konser planladık. Kon-
ser ücretsiz olsa da bu dev or-
ganizasyon için oluşabilecek 
masrafları karşılayabilmek 
için kendi imkânlarımızı ve 
çevremizi seferber ettik. On bir 

grubun katıldığı ve günün so-
nunda kırk bine ulaşan izleyici 
katılımıyla zor ama başarılı bir 
organizasyon gerçekleştirdik. 

Söyleşi:Başak Şahindoğan

İlk önce parkın içinde 
bulunduğu durumu bilmeyen 
binlerce insanda farkındalık 
yarattık. Devamında 23 Nisan 
Çocuk Bayramı’nda çocuklar 
ve aileleriyle birlikte binlerce 
kişinin katıldığı gün boyu süren 
bir çocuk şenliği düzenledik. 
Bu süreçte topladığımız 
imzaların sayısı doksan bine 
yaklaşmıştı. Dernek olarak, 

Kültür Varlıkları Koruma Yük-
sek Kurulu’nun 27.02.2013 tarih 
ve 139 sayılı kararı için, “Yürüt-
menin durdurulması” talebi-
yle açmış olduğumuz davada, 
07.05.2013 tarihinde davalının 
cevap vermesi için mahkeme 
otuz günlük yasal süre vermiş 
ve yürütmenin durdurulması 

isteminin bu süre dolduktan 
sonra değerlendirilmesine ka-
rar vermişti.

Ancak bu sürenin dolması 
beklenmedi ve 27 Mayıs günü 
parka hepimizin bildiği o mü-
dahale oldu. Bu aşamada neler 
yaşandı?

Güven: Süreç bu şekilde iler-
lerken, 27 Mayıs 2013 gecesi 
saat 23.00 civarlarında, Kalyon 
İnşaat şirketine bağlı ekip-
lerin Gezi Parkı’nın arka isti-
nat duvarını ve bazı ağaçları 
yıkarak parkın bütünlüğüne 
hasar verdiği bilgisini aldık. 
Bu haberi alır almaz Taksim’e 
geldik. Arkadaşlarımız 
çalışmayı durdurmuş ama 
duvarın bir kısmıyla birlik-
te bazı ağaçlar iş makineleri 
tarafından özensizce tahrip 
edilmesine engel olamamıştı. 
Haberi alanların Gezi Parkı’na 
akın etmesiyle yaklaşık yüz 

kişilik bir grup oluştu. İş mak-
inelerinin çalışmama sözü 
vermesi üzerine sadece yirmi 
kişi o gece parkta nöbet tuttu. 
Gece saat 03.00’te eve döndük, 
ertesi sabah iş makinelerinin 
çalıştırılacağı bilgisini alınca 
Safiye tekrar Taksim’e döndü. 
(goo.gl/DFCuF4 - goo.gl/
WkL69d)

O anı belki de bu kampanyanın 
kırılma noktası ve devamında 
gelen direnişin de başlangıcı 
olarak düşünebiliriz. O an ve 
sonrasında neler yaşadı?

Safiye: Gelen haber üzerine 
sabah erkenden Taksim’e git-
tim. Hafta içi olmasına karşın 
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yıkım alanında epey kalabalık 
vardı.  Polisle vatandaşlar 
karşılıklı konuyu tartışıyordu. 
Derken çalışmanın hukuksuz 
olduğunu ve durdurulması 
gerektiğini söyleyen kitleye po-
lis hiçbir uyarı yapmadan biber 
gazıyla saldırdı. Bu saldırıdan 
ben de nasibimi aldım tabii 

ki. Sonrasında bölgeye yakın 
durumdaki Sırrı Süreyya olay 
yerine geldi ve ekipten çalışma 
ruhsatını talep etti. Firmanın 
elinde bir belge olmadığı için 
çalışma durduruldu. Olayları 
takip edenler bu yaşananları 
çevresindekilere aktardığından 
28 Mayıs Salı akşamı Gezi 
Parkı’nda yaklaşık üç bin kişi 
toplandı. Yüze yakın gönüllüyse 
o gece parkta kalarak nöbet 
tuttu. 
29 Mayıs Çarşamba günü, 
Başbakan’ın daha önce, 
İstanbul için cinayet olarak 
nitelendirdiği ve hiçbir bilim-
sel veriyi dikkate almadığı 
Üçüncü Köprü açılışı sebebi-
yle herhangi bir müdahalede 
bulunulmadı. Başbakan açılış 
konuşmasında Gezi Parkı’na 
sahip çıkanları aşağılayarak, 
“Birileri geliyor, Taksim'de 

Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle 
olmuş... Biz kararımızı verdik,” 
dedi ve mahkeme kararlarına 
uymayacağını yineledi. 
Çarşamba akşamı parkına sa-
hip çıkan binlerce insan yine 
Gezi’ye akın etti, sayı gittikçe 
artıyordu. Gönüllüler o gece 
de çadırda kalmaya devam 
etti. Sabah karşı saat 05.00’de 
telefon sesiyle uyandık. Park-
ta sabahlayan arkadaşlardan 
biri, “Baskına uğradık, polis 
tazyikli kimyasal su ve bib-
er gazı bombalarıyla hiçbir 
uyarı yapmaksızın saldırdı 
ve eşyalarımızı bile alama-
dan çadırlarımızı ateşe verdi,” 
dedi. O an evde durmak iste-

medim, içim buna razı olmadı 
ve Taksim'e gitmek üzere yola 
çıktım. (goo.gl/rF6Lmg) 

Bu arada polis her geçen gün 
şiddetin dozunu arttırıyor 
ve çadırları yaktıktan sonra 
önceki müdahalelerden farklı 
olarak gündüz de müdahaleye 

başlamıştı, değil mi?

Safiye: Evet.  Diğer günlerden 
farklı olarak bu defa sabaha 
karşı yapılan sert saldırıyı duy-
anlar ve izleyenler, gün içer-
isinde iş saati olmasına rağmen 
Taksim’e gelmeye başladı. 
Hiçbir taşkınlık yapmayan ve 
sadece demokratik haklarını 
kullanan bu kalabalığa da po-
lis gaz ve tazyikli sularla mü-
dahale etti. O gece, olan biteni 
artık evde izlemek yerine tep-
kisini dile getirmek üzere on 
binden fazla insan Taksim’e 
yürüdü. Gelenlerin büyük bir 
bölümü imza kampanyasına 
destek verdi. İçlerinde sanatçı, 
gazeteci ve program yapımcıları 
da vardı. Ertesi gün iş günü 
olduğundan evlerine dönmek 
zorunda olanların yanı sıra 
çadırda kalanların sayısı da arttı 

öyle ki havuza kadar çadırlar 
kurulmuştu.  Eve gitmek iste-
medim, hep birlikte sabahladık.  
Güven: Safiye’nin Park’ta kaldığı 
o gece birkaç milletvekili de her-
hangi müdahaleye olursa diye 
devreye girmek için onlarla bir-
likte sabahlamaya karar verdi. 
Ben eve döndüm, uyuyalı iki üç 
saat olmamıştı ki Safiye aradı ve 
öksürerek, kısık bir ses tonuy-
la yeni bir saldırı yapıldığını 
söyledi. Saldırıyı milletvekill-
eri bile engelleyememiş. Gaz 
bombaları ve tazyikli kimyasal 
suyun ardından yine çadırlar 
yakılmış. (goo.gl/nBnKVw) 

31 Mayıs Cuma sabahı, içler-

inde yine milletvekilleri 
olmasına karşın, gaz bombalı 
ve tazyikli suyla saldırı gün 
boyu devam etti. Safiye tüm 
gün oradaydı. Ben işteydim, 
kendisinden aldığım haberler 
yüzünden sürekli tedirgindim, 
bir gaz bombası kapsülünün 
kendisini az farkla sıyırdığını 
söylüyordu.

Safiye: Evet, Güven’in de dediği 
gibi sabahın erken saatler-
inde yine uyarı yapmaksızın 
saldırdılar. İnsanların bir kısmı 
bu saldırıyı beklediğinden 
uyanıktı ama çadırdakileri 
uyarmaya çalışsalar da başarılı 
olamadılar. Polisler seri bir 
şekilde gaz bombaları atarak 
parka girdi. O anda yaşanan 
dehşetin detaylarına girmiyor-
um. Bu gelişmeler devam ederk-
en diğer taraftan mahkeme 
“yürütmeyi durdurma” kararı 
vermişti. Bu karar Başbakan’ı 
rahatsız etmiş ve manidar 
bulduğunu ifade ederek kararı 
tanımayacağını söylemişti. 

Yüzbinleri bulan kalabalığı, 
“Çapulcular, üç beş çevreci 
tipleme ve vatan haini” olarak 
nitelendiriyordu. O akşam 
İstanbul’un her tarafından 
on binlerce insan Taksim’e ve 
Gezi Parkı’na ulaşmaya çalıştı. 
Anadolu Yakasından yüzlerce 
insan Boğaziçi Köprüsünü 
yürüyerek geçti. Polis Taksim 
ve çevresinde Beşiktaş’ta gaz 
bombaları ve tazyikli sularla 
çok sert müdahalede bulundu. 
Bu müdahalelerde yüzlerce 
kişi yaralandı, gözünü kaybe-
denler oldu. Sosyal medyada 
polisin yalnız yakaladığı gös-
tericileri ara sokaklarda ölesiye 
dövdüğü birçok farklı görüntü 
yayınlanmaya başladı. Bir-
çok eylemci gözaltına alındı. 
Göstericiler içer-
isinde polise 
taş ve şişelerle 
karşılık verenler 
olsa da büyük bir 
kitle sağduyulu 
davranmaya de-
vam etti. Biz o 
akşam Taksim’e 
çıkamadan geri 
döndük ama hiç 
uyuyamadık.  
1 Haziran Cu-
martesi sabahı 
saat 07.00’de 
Ta k s i m’d e yd i k .  
Polis meydana 
yakın yerlerde 
konuş l an m ış t ı . 

Az sayıda gösterici belli sokak 
başlarında bekliyordu. Başta 
İstiklal Caddesi olmak üzere 
pek çok nokta geceki çatışmanın 
izlerini taşıyordu. Gün ilerlerk-
en hem kalabalık artıyor hem 
de işyeri sahipleri yavaş yavaş 
dükkânlarını açıyordu. Her ye-
rde keskin bir gaz kokusu vardı. 
Uykusuzluk ve gaz nedeniyle 
kendimi iyi hissetmeyince eve 
döndüm, Güven orada kaldı.

Güven: Cumartesi olması se-
bebiyle saatler ilerledikçe 
kalabalık artıyordu, sokakların 
bir tarafı polislerle diğer 
tarafı göstericilerle dolmaya 
başlamıştı. Kısa bir zaman son-
ra müdahale başladı. Polisin gaz 
bombalarına bir kısım gösterici 
taş ve şişelerle karşılık verdi. 
Polis gaz bombasını atarken 
herhangi bir açı kullanmıyordu,  
zaten mesafe de herhangi 
bir açı kullanılamayacak ka-
dar yakındı. Gaz saldırısı 
aralıksız sürerken TOMA ve 
akrepler de müdahale de bu-
lunuyordu. Bulunduğumuz 
yerden çıkabilecek bir kon-
umda değildik. Bu arada gös-
tericileri ara ara dağıtan polisin 
arasına sağdan soldan sürekli 

sivil polisler dâhil oluyordu. 
Polislerden bazılarını gösteri-
cilerin arasında da görmüştüm, 
göstericileri yönlendirme gay-
retindeydiler! 
Gün ilerledikçe Taksim ve 
çevresindeki kalabalığın 
arttığı, İstanbul’un her yerin-
den insanların büyük gruplar 
halinde Taksim’e ulaşmaya 
çalıştığı haberleri gelmeye 
başladı. Saat 15.00 gibi, bu 
haberlerin üzerine herkes mey-
dana doğru yönelmeye başladı. 
Bizde bulunduğumuz yerden 
çıktık.  Adeta her yandan insan 
akıyordu ve milyonu bulan bir 
kalabalık Taksim Meydanı’nda 
buluşuyordu.
Maalesef sokaklar tahrip 
edilmiş, araçlar zarar görmüş, 
dükkânların bazıları büyük 
hasar almıştı. Bunların bir 
kısmı göstericilerden kaynak-
lanmakla birlikte, büyük bir 
kısmı da şiddete karşı gösterilen 
tepkinin sonucuydu. Direniş 
sırasında özellikle sağduyulu 
insanların çoğunlukta olması bu 
yaşananların daha büyük boy-
utlarda olmasını engellemişti. 
Ama yine de tüm bunları 
doğuran nedenleri görmemez-
likten gelerek, yaşamını yitiren 
gençleri, gözlerini kaybeden 
insanları yok saymak ve sadece 
maddi kayıplar üzerinden yor-
um yapmak tüm bu yaşananlara 
karşısında haksızlıktan başka 
bir şey değildi. 

28 Mayıs'tan 2 Haziran sabahına 
kadar 67 ilde 235 eylem yapıldı 
ve binden fazla insan yaralandı, 
bin 730 kişi gözaltına alındı.

Yazının ikinci bölümü bir sonraki 
sayımızda yayınlanacak olup, “Gezi 
Parkı Direnişi sonrası yaşananlar”, 
“Forumlar”, “Bostanlar”, “Hukuki 
Süreç” başlıklarından oluşacaktır.  
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İstiklal Caddesi’nden Tünel’e 
doğru yürürken kalabalığın 
renkli curcunasından bir 
an sıyrılıp başınızı sağa 
çevirdiğinizde karşınıza 
alabildiğince metruk ancak bir 
o kadar da heybetli bir bina 
çıkar. Yıpranmış ve bakımsız 
kalmış cephesine karşın 
kale gibi sağlam görüntüsü 
karşısında etkileneceğiniz bu 
genel mimarinin tersine yu-
varlak, yumuşak dönüşlere 
sahip fil payelerle çevrili bina 
Narmanlı Han, eski adıyla 
Narmanlı Yurdu, daha da 
eski adıyla Dersaadet Rusya 
Sefarethanesi’dir.

Dışı ayrı içi ayrı bir dünya olan 
Narmanlı Han’a girdiğinizde 
dışarıdaki renkli curcunanın 
tersine sessiz büyük bir avlu 
karşılar sizi. Tonozlu girişten 
içeri süzüldüğünüzde kedileri-
yle, yıpranmışlığa direnen mor 
salkımlarıyla, sarmaşıklarıyla 
bir zaman tünelinden içeri 
girdiğinizi hissedersi-
niz. Artık şimdiki zamanın 
çok uzağındasınızdır. Tek 
yapmanız gereken binanın ses-
ine kulak verip neler yaşadığını 
dinlemektir.

Cadde-i Kebir'in en muazzam 
yapısı

İçinde bulunduğumuz binanın 
yerinde 1800’lerin başında Rus 
elçilik binası olarak kullanılan 
gösterişsiz bir ahşap konak 
vardı. Osmanlı karşısında gi-
derek güçlenen Rusya’nın, 
gücünü ve prestijini yansıtacak 
yeni bir elçilik sarayına ihti-
yaç duymasıyla Narmanlı 
Han’ın doğuşu da başladı. 
1831 yılında İtalyan mimar 
Giuseppe Fossati tarafından 
Cadde-i Kebir'in en muazzam 
yapılarından biri olarak inşa 
edildi ve Rusya Sefarethanesi 
olarak kullanıma başlandı. 
Yaklaşık 8.000 m²’lik bahçe 
içindeki ihtişamlı bina, şu an 
artık mevcut olamayan güzel 
havuzu, at arabası bekleme ye-
rleri ve davetlere ev sahipliği 
yapan gösterişli salonlarıyla 
zamanın Beyoğlu’sunun en 
gözde mekânlardan biri haline 
geldi.

Bir bölümü bir dönem Rus 
Hapishanesi olarak kullanılan 
Narmanlı Han da zamanın 
engellenemez dönüşümünden 
payını aldı. Cumhuriyet’in ku-
rulup elçiliklerin yeni başkent 
Ankara’ya taşınmasıyla bina 
konsolosluk ve ticaret ofisler-
inin merkezi oldu.

1930’ların entelektüel cenneti
1933 yılı hanın hem kader-
inin hem de adının değiştiği 
yıldır. Dönemin önemli 

tüccarlarından Avni ve Sıtkı 
Narmanlı kardeşlerin binayı 
satın almasıyla hanın tarihinde 
yeni bir sayfa açıldı.  Sanatsever-
likleri ile tanınan Narmanlılar, 
hanın odalarını yüksek kira 
karşılığında taşralı tüccarlara 
vermek yerine ucuz bedellerle 
sanatçılara ve yayınevlerine 
kiralayarak mekânı entelek-
tüel bir cennete dönüştürdüler. 
Artık hanın odalarından birin-
den Bedri Rahmi’nin dizeleri 
yükselirken, bir diğer odadan 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en 
parlak döneminin sözcükleri 
sızmaktaydı. Heykeltıraş Dr. 
Firsek Karol eserlerini burada 
yaparken, yan odasında da 
Ulus gazetesine İstanbul'dan 
'haber geçen' Neş'et Atay’ın sesi 
duyulurdu. Aliye Berger resim-
lerini çizer, ünlü Ermeni gaze-
tesi Jamanak’ta da hummalı 
bir haber hazırlığı sürerdi. D 
Grubu sanatçılarının ilk ser-
gilerini binadaki Mimoza 
şapkacı dükkânında açmaları 
da Han’ın çok yönlülüğünün 
bir göstergesiydi. 
Tatyana Moran, Dün Bugün 
adlı anı kitabında Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Narmanlı 
Han’da kaldığı dairesinden 

şöyle bahsetmişti: “Bu daire 
her akşam dolup taşardı; Bedri 
Rahmi, karısı, kız kardeşi 
Mualla, Sabahattin Eyüpoğlu, 
Zeki Faik İzer… Türküler 
söylenir, yenilip içilirdi."
O güzel insanlar güzel atlara 
binip giderler.

Zamana karşı koyamayan han 
giderek ihtişamını kaybetmeye 
başladı. Önce o güzel insan-
lar güzel atlara binip gittiler. 
Mimoza kapandı, Jamanak 
taşındı. Yakın zamana Beyoğlu 
2. Noter'i Meral Hanım elliye 
yakın kedisiyle hana renk katsa 
da Meral Hanım’ın aramızdan 
ayrılmasıyla noter de kediler 
de binayı terk etti. 90’lara 
geldiğimizde ise restorasyon 
projesi için boşaltılan handa 
sadece mor salkımlar kaldı. 

Diren Narmanlı Han
2001 yılında Yapı Kredi Koray 
İnşaat, restorasyon amacıyla 
hanın yüzde 15 hissesini satın 
aldı ve böylece han tarihinde 
yeni bir sayfa daha açıldı. Bi-
naya üç kat ekleyen proje, 
Anıtlar Kurulu ve dönemin 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın da imzasıyla 

onaylandı ama sivil toplum 
kuruluşları, “Narmanlı Han’ın 
üzerine inşaat yapılamaz” di-
yerek bir imza kampanyası 
başlattı, açtıkları davayı 
kazandılar ve yürütme durdu-
ruldu.

Proje bir türlü gerçekleş-
tirilemeyince 2008’de Narmanlı 
Han’ın on iki varisi Yapı Kredi 
Koray İnşaat’a dava açarak 
hisselerini geri aldı. 2013 yılı 
Aralık ayında da binayı Erkul 
Kozmetik’in sahibi Mehmet 
Erkul ve Eteksan Tekstil’in sa-
hibi Tekin Esen’e sattılar.

Günümüze geldiğimizde bu 
özel yapı semt dernekleri ve siv-
il toplum kuruluşlarının sahip 
çıkmasıyla yok olmaya ve ta-
lana karşı direnmeye çalışıyor. 
Savunucularının Narmanlı 
Han'la ilgili olarak kamuoyuna 
yaptıkları açıklamada:
"Beyoğlu'nun sembol 
yapılarından Narmanlı Han, 
üzerine betonarme üç kat 
çıkılarak yok edilmek isten-
mektedir. Bina sırf rant 
uğruna kişiliksiz bir yapı ha-
line dönüştürülmek isteni-
yor. Yapının, Beyoğlu mi-
mari tarihi açısından önemi 
ortadan kaldırılmak istenmek-
tedir. Beyoğlu'nun ilk ve ender 
yapılarından olan Narmanlı 
Han'a bir arsa muamelesi 
yapılmak istenmektedir. Söz 
konusu proje ile Beyoğlu'na, 
mimari karakteri bozu-
lan yeni bir bina eklemenin 
yanı sıra, Sofyalı ve Müeyyet 
Sokak da karanlık kuyu ha-
line getirilmek istenmektedir. 
Narmanlı Han'ın hiç bozul-
madan; avlusu ve içindeki 
ağaçlarla birlikte korunmasını 
talep ediyoruz!” sözleriyle bi-
naya sahip çıkıyorlar.

Tarihin bize mirası Narmanlı Han
Başak Şahindoğan

     Ara Güler der ya hani "Beyoğlu'nun kalp atışlarını duymak lazım. Onun için sokak sokak dolaşıp din-
lemek lazım," diye. Dinlediğinizde sizin de fark edeceğiniz gibi Beyoğlu’nun kalbi kırık bu aralar…

Beyoğlu’nun kırık kalbi

Pera’dan günümüze adeta 
asırlık bir çınar ağacı gibi 
uzanan semtin her gün yeni 
bir dalı kırılıyor. Önce Devaux 
Apartmanları, Sin-Em Han gibi 
etrafında ne kadar bina varsa 
yıkılarak yapılan Demirören 
AVM koca bir yara açtı gövdes-
inde. Hatta bu yetmezmiş gibi 
inşaat sırasında 415 yıllık Hü-
seyin Ağa Camisine hasar verip 
sonra da sanki hasarı veren on-
lar değilmiş gibi ‘Değerlerimiz 
için varız...’ sloganıyla caminin 
restorasyonunu üstlenmeleri 
yarayı daha da derinleştirdi. 
Ardından Taksim Meydanı 
yayalaştırma projesi adı altında 
tüm renklerinden koparılarak 
betondan yapılma gri bir çöle 
dönüştürüldü, Emek Sineması 
tüm direnişlere rağmen 
kurtarılamadı, yıkılıp anılara 
ve eski soluk fotoğraflara 
mahkûm edildi. Tarlabaşı 
Beyoğlu’ndan ve mütevazı sa-
hiplerinden koparılıp kentsel 
dönüşüm adı altında zengin-
lere peşkeş çekildi. Gezi 
Park’ında ise hepinizin bildiği 
gibi bu baharda çiçekler aça-
bilsin diye toprağı kanlarımızla 
sulamak zorunda kaldık.

Evet, işte böyle; toprağımız 
ve suyumuz gibi tarihimiz 
de kirli bir rant için talanla 
yok edilmeye çalışıldığından 
Beyoğlu’nun kalbi kırık bu 
aralar...

Narmanlı Hana sahip çıkmak 
çok önemli.  Çünkü bu gün-
lerde bahçesinde sadece 
hüzünlü mor salkımların 
yaşadığı Narmanlı Han’a sahip 
çıkmak semtimize, tarihimize, 
sanatımıza, geleceğimize sahip 
çıkmak demek...
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Ekoloji mücadelesinde kentli olmak
Çok kullanır olduk 
ötekileştirilmek fiilini. 
Kullandıkça farkındalığımız 
daha da arttı. Kim 
ötekileştiriliyor ve sonrasında 
orada, o kişide neler oluyor, kafa 
yormaya başladık. Kendimize 
çeki düzen vermeye çalıştık, 
çalışıyoruz. Düzeliyoruz ve dü-
zeltiyoruz. Aslında insanların 
dili, dini, etnik kökeni, 
cinsiyeti, cinsel tercihleri 
yüzünden ötekileştirildiğine 
tanıklık ederken çok önem-
li bir şey daha fark ettik. 
Yaşamın birçok alanında, bir-
çok farklı durumda hemen 
hepimiz ötekileştirilmeye 
maruz kalıyoruz. Bazen 
mesleğimizle, bazen giysimi-
zle, bazen unvanımızla, ba-
zen bilmediklerimizle… Bu 
durum üzerine düşündükçe 
ve farkındalığımız arttıkça 
daha önce fark edemediğimiz 
ötekileştirilme durumlarını 
daha iyi görmeye başladık.

Ötekileştirmek ezmeye 
çalışmaktır aynı zamanda. 
Siz başkaldırsanız “hop, ne 
oluyor?” deseniz bile biri sizi 
kendisinden üstün görür, kendi 
haklılığını savunur ve genelde 
de bu saçmalığı anlamak için 
en ufak bir çaba bile göster-
mez. Hatta çok keskin olma-
yan durumlarda yaptığının 
farkında bile değildir. Sorsanız 
ötekileştirmeye, otoriteye so-
nuna kadar karşı olduğunu söy-
ler. İnsan kendini çarçabuk ak-
lar. Bazen reddettiğini uygular 
ve bunun farkına bile varamaz. 
Tuhaf bir kısır döngü, tuhaf bir 
tutarsızlık ve çok basit şeyler 
üzerinden ortaya çıkan bu ger-
çeklik, eğer farkındaysanız sizi 
serseme çevirir.

Ekoloji mücadelesi içinde de 
bu tür durumlarla karşılaşmak 
mümkündür. Senelerinizi bu 
mücadeleye vermiş olmanız bir 
anda öteki haline getirilmenize 
engel olmaz. Elbette sürekli 
olan veya sık karşılaşılan bir 
durum değildir bu. Ama özel-
likle büyük kentli ekoloji 
mücadelecileri -veya yaşam 
savunucuları diyelim- bu tür 
durumlara şahit olmuşlardır 
veya olacaklardır.

Büyük bir kentte yaşarken 
ekoloji mücadelesi vermek 
gerçekten çok zor. Bir kere 
karşı olduğunuz bu sisteme 
tam da göbekten bağlısınız. 
Enerji politikalarına karşısınız 
ve ışıklar içindeki otobanlarda 
yol alıyorsunuz.  Etrafınızda 
akan bir dere, hatta yaşadığınız 
sokakta tek bir ağaç bile ol-
mayabiliyor. HES denildiğinde 
gözünüzün önüne hiç bir za-
man görmediğiniz bir şey 
gelebiliyor. Karadeniz'de 

yapılan bir HES için protes-
toya gidiyorsunuz ama belki 
de hayatınızda hiç Karadeniz'e 
gitmemişsiniz. Nükleer San-
tral eylemine katılırsınız ama 
santralin yapılacağı şehirden 
tanıdığınız tek bir insan bile 
yoktur. Doğayı özlersiniz. Hiç 
gitmediğiniz coğrafyalardaki 
doğa katliamları derdiniz olur. 
İsyan edersiniz, bağırırsınız, 
eylem biter, sonra normal 
hayatınıza geri dönersi-
niz. Bu da size tuhaf gelir. 

Çelişkilerle boğuşursunuz. 
Emek verirsiniz. Okursunuz. 
Konuşursunuz. Fikir üretirsi-
niz. Bazen günübirlik bir ey-
leme katılabilmek için saatlerce 
yol gidersiniz. Toplantılara 
katılırsınız ve çoğu zaman bu 
durum bir şeylerden fedakârlık 
etmenizi gerektirir. Bir 
köylünün isyanını duyarsınız, 
gerçekten duyarsınız ama. Eli 
kolu bağlı kalmanın iç 
sıkıntısını yaşarsınız. 
Sonra bir gün, çok 
önemli bir mesele-
nin konuşulduğu bir 
toplantıda, biraz çizgi 
dışı bir fikir söylersi-
niz, biri ayağa kalkar, 
size kızmıştır. Size önce 
yerelde verdikleri mü-
cadeleyi anlatır. Ezme 
eylemi başlamıştır! 
Sonra peş peşe cümlel-
er kurulur. Siz bir anda 
kentli olmuşsunuzdur. 
Bir kentli olarak ekolo-
ji mücadelesi içindeki 
yeriniz ve konumunuz 
o yerelden gelen kişi 
tarafından belirleniver-
ir. Siz haddinizi bilmek 
durumundasınızdır. 
Bu size hatırlatılır. Zira 
yerelde olmadığınız 
için hiç bir zaman tam 
bir ekoloji mücadelec-
isi olamayacaksınızdır. 

Siz artık onun gözünde öteki 
olduğunuzu anlarsınız. 

Bazense bir mahallede, bir 
bahçede, bir bostanda, parkta 
emeğinizi, aklınızı mücadel-
eye akıtmış olmanız, gerçekten 
oraya bağlılık hissetmeniz bir 
anda hiçleştirilir. “Ben doğma 
büyüme buralıyım. Sen burada 
kaç senedir oturuyorsun ki?” 
cümlesini duyarsınız. Bu bir 
had bildirmedir! Nedense hep 
mütevazı karakterlere denk 

Nurşin Altunay

      Yangına gagasıyla su taşıyan kuşa sormuşlar. “Bu yangın bu kadarcık suyla 
söner mi?” O da demiş ki “Ne yapayım? Elimden bu kadarı geliyor.”

gelir bu insanlar ve o mütevazı 
karakterler de “Ama demeyin 
öyle” gibisinden üzüntülerini 
dile getirir ama kırmamak için 
tartışmazlar ve fikirleri pek 
değiştiremezler.

Sosyal medyada, yapılmış bir 
barajla ilgili yorum yazarsınız 
bir gönderinin altına. Son-
ra kalkar biri şöyle der, “Şu 

dışarıdan bakıp bizim mem-
leketin hikâyesini okuyan-
lara gıcık oluyorum. Aman 
anlamayın kardeşim. Bir cahil-
lik edip 'izin' verdik baraja işte! 
Biz piknikteyken gelip barajı 
yaptılar işte,” der. Oysaki siz o 
dereye gönülden bağlısınızdır. 
O dereye üzülmüş, o baraja 
kızmış, büyük şehrinizden 
yapabildiğiniz kadar mücadel-
eye destek olmuşsunuzdur. Tar-
ih boyunca ötekileştirilmenin 
acısını yaşamış bir halktan biri 

de siz öte tarafa itivermiştir. Siz 
o memlekete dışarıdan bakıp 
ahkâm kesen olmuşsunuzdur.

Açıkçası ben acı çekiyorum 
bu gibi durumlarda. Zira 
şartlarım belli, hareket alanım 
belli. Memleketteki her doğa 
katliamı için ayrı ayrı üzül-
ürken bir de söz hakkımın 
tartışılır olması durumu bana 

acı veriyor. “Bir savaş çıksa ve 
sizin şehriniz işgal edilse, ben 
oralı değilim mi diyeceğiz?” 
demek istiyorum. “E yerlileri 
var o bölgenin. Gitsin onlar 
mücadele etsin mi diyeceğiz?”, 
“Peki hani sizin bölünmez 
bulduğunuz vatana ne oldu? 
İşinize gelince vatan bölün-
mez ama işinize gelince sen 
dışarlıklısın ve karışamazsın 
mı diyorsunuz?” Ben çözemi-
yorum bu bakış açısını.

Ekosistem bir bütündür ve 
o bütündeki en küçük bir 
değişiklik tüm sistemi etkiler-
ken biz ve siz, yerel ve ken-
tli ayrımı yapılabilir mi? Yara 
hepimizin yarası değil mi? Bir 
dere için sadece ondan su içen-
ler mi üzülür? Artık devir o 
devir değil. Artık bir bölgenin 
kirletilmesi gibi sadece o böl-
geyi küçük çapta etkileyen 
problemlerden bahsetmiyoruz. 
Artık problemlerimiz çok daha 
büyük. Sistemdeki her değişen 
hepimizi etkiliyor. Artık Sino-
plu olmasam da Sinop'taki 
nükleer santral benim prob-
lemim. Kaz Dağları'ndaki altın 
madenleri benim derdim. Ku-
ruyan her dere benim evimin 
önünden akıyor sanki ve çok 
uzaklardan beni etkiliyor. 

Bir dağ, bir dere, bir orman 
veya bir şehir sadece orada 
yaşayanlara mı aittir? Buna 
kafa yormak lazım. İnsanlar 
bölgelerindeki problemlere 
müdahale ederler ve elbette 
savunurlar, zira orada olana 
birebir tanıktırlar ve birebir et-
kilenirler. Bu yüzden yerel mü-
cadele elbette ki çok önemlidir.  
Ancak hiç bir dere, hiç bir dağ 
sadece bir topluluğa ait değildir. 
Doğa kimseye ait değildir 
ve herkesle bütündür.  Tıpkı 
gökyüzü gibi… Kimin ne emek 
verdiğinin de o kadar önemi 
yoktur. Herkes elinden geleni 
yapar. Gezi direnişi altında bir-
çok sebep olsa da, sebeplerden 
biri kesilen ağaçlardır, bu 
yüzden “Her yer Taksim, her 
yer direniş” olmuştur.

Yerel mücadeleler ekoloji mü-
cadelesi için ne kadar önem-
liyse, kent mücadelesi ve ken-
tli aktivistler de mücadeleyi 
duyurmak, büyütmek, destek 
olmak, farkındalık yaratmak 
noktasında o derece önemlidir. 
Üstelik bu mücadele kentliler-
in hayatı algılayış biçimini de 
kökten etkilemektedir. Ne ka-
dar çok insanın doğa ve hayat 
algısı değişirse bu mücadele de 
o kadar başarılı olur.

Yangına gagasıyla su taşıyan 
kuşa sormuşlar. “Bu yangın bu 
kadarcık suyla söner mi?” O da 
demiş ki “Ne yapayım? Elim-
den bu kadarı geliyor.” Bir ken-
tli aktivist olarak ben de, biz de 
elimizden geleni yapıyoruz.
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Fotoğraflar: Emine Kart
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21 Nisan 2014 günü budama 
ve yabani ot temizliği yapmak 
için Üsküdar Belediyesi ekip-
leri, Kuzguncuk Bostanına gel-
di. Budama sırasında bir defne 
ve ceviz ağacının ana gövdes-
ini kesmesi sonucu ekipler, 
Kuzguncuklular Derneği ve 
halkının tepkisi ile karşılaştı. 
Kuzguncuk Korusu’nda anıt 
ağaçları tespit etmiş olan 6. 
Anıtlar Kurulu'na haber ver-
ildi ve polis çağrıldı. 6. Anıtlar 
Kurulu'nun Üsküdar Bel-
ediyesi Peyzaj Mimarı olan 
İsmail Arık ile görüşmesi üz-
erine kesim durduruldu an-
cak belediye ekipleri yabanı ot 
temizliği yapmaya devam etti. 

Ertesi gün saat 09.15’te bel-
ediye ekipleri yeniden bostana 
geldiğinde telefon zinciri 
oluşturuldu ve Kuzguncuklu-
lar Derneği ve halkına haber 
verildi. Budama işlemi Kuz-
guncuklular Derneği başkanı 
Tülay Onat'ın gözetiminde 
yapıldı. Aynı gün Kuzgun-
cuklular Derneği halka açık 
geniş katılımlı bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda 
tanıklıklar ve bilgiler 
paylaşılarak dernek içindeki 
ve dernek ile halk arasındaki 
iletişim sorununa değinildi, 
sorunun çözülmesi konu-
sunda mutabakata varıldı. 
Üsküdar Belediyesi'nin 
toplantı davetine katılma 
şartları ve toplantıda 
konuşulacaklar konusunda 
karar alındı.

23 Nisan günü Üsküdar 
Belediyesi'nin düzenlediği 
çocuk şenliği kapsamında 
çocuklar Kuzguncuk 
Bostanı’nda vakit geçirip, 
burada çeşitli oyunlar 

oynadıklarından herhangi 
bir kesim gerçekleşmedi 
ancak hemen ertesi gün 
saat 8.30’da belediye ekip-
leri bostana yeniden geldi. 
Kuzguncuk halkının müda-
halesiyle 09.10’da ağaç kesimi 
durduruluncaya kadar bir-
çok asırlık nar, bir defne ve 
bir incir ağacı kesilmekten 
kurtulamadı. Kesilen ağaçlar 
arasında 6. Anıtlar Kurulu ve/
veya Tema Vakfı tarafından 
anıt ağaç kapsamında 
numaralandırılmış ağaçlar da 
bulunmaktaydı. Basına haber 
verildi ve kesimin devam 
etme ihtimaline karşı 07.00-
21.00 saatleri arası alanda nö-
bet tutulmasına karar verildi. 

25 Nisan tarihinde saat 8:30'da 
belediye ekipleri Kuzguncuk'a 
yeniden geldi ancak bostana 
girmedi. Kuzguncuk Bostanı 
ile ilgili olarak Üsküdar 
Belediyesi'nin daveti üzer-
ine Kuzguncuklular Derneği 
ve halkından on sekiz kişi 
Belediyeyle görüşmeye 
gitti. Hilmi Türkmen'in 
katılmadığı görüşmede 
Stratejiden Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Sami Er ile 
görüşüldü. Başlangıçta gergin 
başlayan görüşme kesim ko-
nusunda hata yaptıklarını ka-
bul etmeleri ve hobi bahçesi 
projesinden vazgeçtiklerini 
söylemeleri üzerine olumlu 
devam etti. Toplantı sonu-
cunda Kuzguncuk Derneği ve 
halkının onayıyla hazırlanmış 
olan Kuzguncuk Bostanı 
Projesi’nin, 28 Nisan tari-
hinde belediye yetkililerine 
aktarılması kararı alındı.  

Haber: Ece Demirci

Kuzguncuk Bostanı’nda ağaç katliamı

Türkiye’nin en önemli koruma 
statüsündeki doğa alanları her 
geçen gün biraz daha tehlike 
altına giriyor. Önce 18 Mart’ta 
milli parklarla ilgili yönetmelik 
değişikliğiyle yapılaşmanın önü 
açıldı, daha sonra da 4 Nisan’da 
sulak alanların statüsünde 
değişiklikler yapıldı. Son olarak 
18 Nisan 2014’te Orman Kanu-
nunun 16, 17 ve 18. maddelerin-
in uygulama yönetmeliğindeki 
değişikliklerle ormanların 
geleceği artık risk altında. 

Son on yılda Orman Ka-
nununda yapılan on adet 
değişiklikle ormanlar adım 
adım yapılaşmaya açılıyor ve 
orman vasfını kaybediyorlar. 
Yönetmeliğin yeni hali, or-
manlarda enerji üretim san-
tralleriyle petrol ve doğalgaz 
arama tesislerinin kurulmasına 

izin verirken, doğalgaz boru 
hattı ve depolama tesisleri, 
haberleşme, eğitim ve spor te-
sisleri, yol, liman, havaalanı, 
demiryolu, tünel gibi ulaşım 
hizmeti için kullanılan tesisler-
inin inşasına olanak sağlıyor. 
Bunun yanı sıra devlete ait 
yükseköğretim kurumlarının 
eğitim ve araştırma amaçlı te-
sisler kurmasının, balık üretme 
çiftlikleri açılmasının, define 
aranmasının ve arkeolojik kazı 
yapılmasının da önü açılıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve yürürlüğe giren 
Orman Kanunu'ndaki ilgili 
maddelerinin durdurulması 
ve iptali için, Türkiye 
Barolar Birliği tarafından bir 
dava açıldı. Dava dilekçes-
inde, Orman Kanunu’nun 
17/3 ve 18’inci maddeler-

inin uygulanması 
halinde, uzun vadede 
ormanların talanına 
olanak verilerek, 
Anayasa’nın 56’nci 
maddesi tarafından 
düzenlenen sağlıklı 
bir çevrede yaşam 
hakkının zarar 
göreceği belirtildi. 
Anayasa ile güvence 
altına alınan bir 
hakkın, belirsiz 
ifadeler içeren bir 
yönetmelik ve idar-
eye sınırsız tak-
dir hakkı veren 
bir düzenlemeyle 
k ı s ı t l a n m a s ı n ı n 
hukuka açıkça 
aykırılık teşkil etme-
si nedeniyle dava ko-
nusu düzenlemenin 
iptali talep edildi.

Ormanlarımız tehlike altında
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Söyleşi:  Özlem Bayat

Sinop Nükleer Karşıtı Platform 
olarak bölgenizde kurulmak 
istenen nükleer santrale ned-
en karşı olduğunuzu açıklar 
mısınız? Bu sürecin başlangıcı 
ve süre giden nükleer karşıtı 
mücadele hakkında bizi bilg-
ilendirir misiniz?

Öncelikle kendimi tanıtayım. 
1979 yılından bu yana Sinop’ta 
yaşamını sürdüren bir Ka-
radenizliyim. Sinop NKP’nin 
(Nükleer Karşıtı Platform) 
sözcüsüyüm. Tüm nükleer 
karşıtlarını ve çevre dostlarını 
deniz üstünde yüzen kent, 
Sinop’tan selamlıyorum.

Türkiye, nükleer sevdasıyla 
1956 yılında tanıştı. Bu tari-
hte Başbakanlığa bağlı “Atom 
Enerjisi Komisyonu” kuruldu. 
1957’de Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı’na (IAEA) 
üye olundu. 1962’de İstanbul 
Çekmece’de Nükleer Araştırma 
Merkezi’nde 1MWe gücünde 
TR-1 adı verilen Deney Reak-
törü işletmeye alındı. 1967’de 
nükleer santrallerle ilgili ilk 
etütler yapıldı. 1972’de TEK’e 
bağlı Nükleer Enerji Dairesi 
kuruldu. 1976’da Akkuyu, 
nükleer santral kuruluş yeri 
olarak belirlendi. 1980 Tür-
kiye NPT (Nükleer silahların 
yayılmasının önlenmesi) 
anlaşmasına imza attı. Yine 
1980 Sinop İnceburun mevkii, 
nükleer santral kuruluş yeri 
olarak belirlendi. 1982 Tür-
kiye Atom Enerjisi Kurumu 
kuruldu. Yine aynı yıl ik-
inci santral yeri olarak Sinop 
İnceburun seçildi. 1996’da 
Akkuyu için ihaleye çıkıldı. 
İhale, Bakanlar Kurulunca 
2000 yılında iptal edildi. 2006 
yılında Başbakan nükleer san-
trali işaret ederek Sinop’u mar-
ka şehir yapacağını ilan etti. 
Akkuyu için ihale açıldı. Teklif 
veren firma sayısı, 1…  2009’da 
inceleme sonrasında ihale 
iptal edildi. 2010’da Akkuyu 
NGS için TC Hükümeti ile 
Rusya Federasyonu arasında 
anlaşma imzalandı ( 12 Mayıs 
2010). 2013’de Sinop NGS 
için TC Hükümeti ile Japonya 
hükümeti arasında ön anlaşma 
imzalandı (29 Ekim 2013).

Türkiye için uygulanan tarih 
sıralamasını verdikten sonra 
sorunuza gelelim. 1986 Çer-
nobil kazasının sonrasında 
nükleer santrallerin olumsuz 
etkilerinin, özellikle Karadeniz 
ve özelde Sinop’ta görülm-
eye başlamasıyla birlikte 1994 
yılında “Ölüler Elektrik Kul-
lanmaz” şiarıyla yola çıktık. Bu 

“Enerji krizi yoktur, enerji yönetimi krizi vardır.”
yola çıkışımıza EMO İstanbul 
Şubesi eşlik etti. Nükleere 
karşı çıkışımız böylece başladı. 
Çernobil felaketinin sekizinci 
yılında Sinop’ta çok sayıda 
ölü doğumlar yaşandı. Önce-
leri bu gizlenmiyordu. Ama 
ilerleyen süreçte sorunlar 
çoğalmaya başlayınca döne-
min Sağlık Müdürü ve aynı za-
manda Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi başhekimi olan dok-
tor bu ölümlere “ecel” demeye 
başladı. Bu süreçte yaptığımız 
çalışmalara Sinop ve Sinop’un 
sahil kesiminde yerleşik olan 
Gerze, Erfelek ve Ayancık Bel-
ediye Başkanları destek verdi. 
Bunların dışında Sinop’ta faal-
iyetlerini sürdüren 31 DKÖ 
( Demokratik Kitle Örgütü), 
sendika, dernek ve siyasi par-
tiler 1996’da “Çernobil’in 
10.Yılında Sinop Atom Santra-

li” başlıklı broşürümüze imza 
attı. Bu süreci Sinop Çevre 
Dostları Derneği öncülüğünde 
birlikte yürüttük.
 
Sinop NKP’yi 2006’da kurduk. 
Bu süreçte Sinop’ta faaliyetini 
sürdüren 55 DKÖ, sendika ve 
siyasi partiler bir araya geldi. 
İlk yola çıkışta yedi kişilik 
bir yürütmesi vardı ve ben 
o yürütmenin ilk sözcüler-
indendim. 29 Nisan 2006’da 
Çernobil’in yirminci yılında 
büyük bir miting organize et-
tik. Bu mitingimize bin dokuz 
yüz kişi katıldı. Yine aynı yıl 
17-23 Temmuz 2006 tarihleri 
arasında Sinop’ta “Nükleersiz 
Yaşam Şenliği” düzenledik. 
Bu etkinliğimize TMMOB’a 
bağlı Odalar ve bunların 
öğrenci temsilcileri, DKÖ’ler, 
sendikalar, siyasi partiler ile 
sanatçılar, müzik grupları, 

bilim insanları, demokrat 
belediyeler destekleyerek, 
katılımlarını sundular. Ne 
yazık ki Soner Balta, Öner 
Balta ve Güneş Korkmaz’ı bu 
şenlik sırasında denize verdik. 
Böylece daha yola çıkarken 
üç şehidimiz oldu. Bu üç gen-
cimizin anıları mücadelemize 
ışık tutuyor. Bu gençlerimizin 
adlarının ölümsüzleştirilmesi 
için bir sokağa adlarının ver-
ilmesiyle ilgili çalışmalarımız 
da sürüyor.

Bu süreç, Başbakan Erdoğan 
tarafından Mart 2006’da, 
“Sinop’u marka şehir 
yapacağım,” sözüyle Sin-
op NGS’yi işaret ettiği için 
başlattık. 2009’da Sinop 
NGS projesi ertelendiği için 
NKP’nin adı Sinop Çevre 
Platformu olarak değiştirildi. 

Bu değişikliğin nedeni NGS 
dışında Sinop’ta termik san-
traller sorununun da baş 
göstermeye başlamış olmasıyla 
ilgiliydi. 

29 Ekim 2013 tarihinde 
Başbakan Erdoğan tarafından 
Sinop NGS için Japon 
hükümetiyle bir ön anlaşma 
imzalanınca Sinop NKP’yi 
tekrar aktif hale getirdik ve 
mücadelemizi sürdürmeye de-
vam ediyoruz. Bu süreçte, Tür-
kiye NKP ile ilişkiye geçerek 
Fukuşima felaketinin üçüncü 
yılı nedeniyle 8 Mart 2014 
tarihinde “Nükleer Santraller 
ve Fukuşima” konulu bir pan-
eli ve 9 Mart 2014 tarihinde 
yine Sinop’ta NKP Türkiye’nin 
Kongresini gerçekleştirdik. 

29 Ekim 2013 tarihinden iti-
baren Sinop’ta faaliyetler-

ini sürdüren DKÖ’leri, zi-
yaret ederek mücadeleye 
katılmaları için davet edi-
yoruz. Çernobil’in 28. Yılında 
yine Sinop’ta geniş katılımlı 
bir miting planladık.

Sinop’ta yürüttüğünüz nükleer 
karşıtı mücadelede halkın 
olumlu-olumsuz tepkisi nasıl? 
Halktan güçlü bir destek alabil-
iyor musunuz?

Sinop halkı desteğini zaman 
zaman yükselten, zaman za-
manda yavaşlatan bir düzeyde 
sürdürüyor. Onlar olmadan 
bu mücadeleyi sürdürmenin 
imkânsız olduğunu biliyoruz. 
Bunun oranlayarak vermek 
gerekirse, Sinop’ta insanlar 
çoğunluk olarak nükleer san-
trali istemiyor. Elbette siyasi 
bağlantıları nedeniyle isteyen-

ler de var ama onlar istemey-
enlere göre çok düşük oranda 
seyrediyor.

Şöyle bir araştırma bilgisini 
sizinle paylaşabilirim. “2011 
yılında Fukuşima felaketinin 
ardından Greenpeace’in A&G 
araştırma şirketine yaptırdığı 
geniş çaplı araştırmaya göre 
(bu konuda yapılan farklı 
çalışmalar da benzer sonuçlar 
ortaya koyuyor):
Türkiye halkının %64’ü 
nükleer istemiyor. 
Halkın %82’si bir nükleer san-
tralin yakınında yaşamak is-
temiyor. 
Sinop halkının %76’sı nükleere 
karşı.”

Sinop’ta NKP olarak bizim 
yaptığımız bir araştırmaya 
göre de Sinop halkının % 80’i 
Nükleer Santral istemiyor. Si-

yasi iktidar nükleer konusunu 
ortaya attığında hummalı 
bir çalışma içine giriyoruz. 
Konu ötelenip sönümlemeye 
durduğunda nükleer konu-
sunda, geçim derdi içindeki 
vatandaşlarda bilgi eksilm-
esi olabiliyor ama bizler bu 
bilgi eksikliğini gidermek için 
çaba gösteriyoruz. Gerçekten 
Sinop’ta nükleer santrallere 
karşı güçlü bir muhalefet 
oluşturuyoruz. 

Sinop’a nükleer san-
tral kurulması için son 
hazırlıkların yapıldığı gün-
lerde Japonya’da deprem ve tsu-
naminin tetiklediği Fukuşima 
nükleer kazası oldu. Bu du-
rum nükleer karşıtı görüşleri 
güçlendirdi mi? Hükümet’in 
tutumu ne oldu?

Evet. Japonya’da, 11 Mart 
2011 tarihinde meydana gelen 
deprem ve tsunami sonrasında 
Fukuşima nükleer santralin-
den radyoaktif sızıntılar 
başladı, yaşanan felaket so-
nucu oluşan nükleer risk ha-
len devam etmekte. Gelinen 
aşamada, tehlike düzeyinin 
Çernobil ile eşdeğer olduğu 
açıklandı, santral etrafındaki 
yirmi kilometre yarıçapındaki 
alana girilmesi yasaklandı. 
Son yapılan değerlendirmelere 
göre, santralin güven-
li bir şekilde faaliyetlerini 
durdurması için en az otuz 
yıla ihtiyaç olduğu ve kapatma 
işlemi maliyetinin on dokuz 
milyar doları bulacağı hesap-
lanmakta.

Yaşanan radyoaktif sızıntının 
birçok ülkeyi etkilediği bilini-
yor. Benzer durum 26 Nisan 
1986 yılında meydana ge-
len Çernobil kazasında da 
yaşandı. Hem Danimarka hem 
de Fransa`da yapılan model 
çalışmalarında, Çernobil`den 
yayılan radyasyonun 
Avrupa`nın büyük bölümünü 
etkilediği görülmektedir. Ül-
kemiz yaklaşık sekiz gün son-
ra, 2 Mayıs 1986`tan itibaren 
radyasyondan etkilenmeye 
başlamış, 5 Mayıs 1986 tari-
hinde Karadeniz kıyılarından 
ülkemize yoğun radyasyon 
akışı olmuştur.

Japonya gibi yüksek teknoloji-
ye sahip bir ülkede yaşanan bu 
kaza, tüm gelişmiş ülkelerin 
nükleer enerji politikalarını 
yeniden gözden geçirmeler-
ine neden oldu.  Almanya ve 
İsviçre`den sonra İtalya da 
nükleer enerjiden vazgeçme 
kararı aldı. Yapılan referan-
dum sonucu, İtalyan halkının 
yaklaşık yüzde 95’i nükleer en-
erjiye hayır dedi. Ülkemizdeyse 

       Sinop NKP dönem sözcüsü Zeki Karataş ile Sinop’ta kurulması planlanan 
nükleer santraller hakkında yapılan bu söyleşiyi, Çernobil Nükleer Felaketi’nin 
yirmi sekizinci yıldönümü nedeniyle sizlere sunuyoruz. (*) 



Yeşil DireniŞMayıs 2014 • Sayfa 13

“Enerji krizi yoktur, enerji yönetimi krizi vardır.”

Sinop NKP dönem sözcüsü Zeki Karataş

hükümet tarafından Rusya 
ve Japonya ile nükleer enerji 
üretimi konusunda yürütülen 
süreç, ne yazık ki tüm bun-
lar yaşanmamış gibi devam 
etmekte. Önce Akkuyu için 
Ruslarla ve şimdide Sinop için 
Japonlarla anlaşma yapıldı. 
İhale açılmadan devletlerarası 
anlaşma yapılması, hukukun 
yok sayılması anlamına gelme-
ktedir.

Hükümet cephesi, nükleer 
karşıtı mücadeleye karşın, 
nükleer santrallerin gerekliliği 
ve yararı konusunda kend-
inden son derecede emin ve 
kararlı. Diğer düzen partiler-
inin de ilke olarak nükleer san-
trallere bir itirazı yok. Örneğin 
Kılıçdaroğlu’nun itirazının 
ihalede usul hatası yapıldığına 
ilişkin olduğunu biliyoruz. 
Peki, NKP düzen partilerinin 
sağlam ve kararlı bir nükleer 
karşıtı pozisyona sahip olması 
mümkün mü? Nükleer karşıtı 
mücadelenin kapitalizm 
koşullarında kesin ve güve-
nilir sonuçlar yaratabileceğine 
inanıyor mu? Bu mücadelenin 
kapitalizme karşı mücadeleyle 
ilişkisi hakkında ne söyleyebil-
irsiniz?

1970’li yıllarda Dünya Atom 
Enerjisi Kurumu Başkanı 
şöyle bir cümle kurmuştu, 
“2000’li yıllarda dünyadaki 
reaktör sayısı dört bin beş yüz 
adet olacak, elde edilen en-
erji miktarı da dünya enerji 
ihtiyacının yüzde altmış beşini 
karşılayacak.” Günümüzde 
dünyada dört yüz otuz altı 
reaktör var ve dünya enerji 
ihtiyacının yüzde on altısını 
karşılamaktadır. 2030’da bu 
oran yüzde dokuz seviyes-
ine düşecek. Yaşanan ka-
zalar nükleer santrallerin 
gelişmesini önlemiştir. 

Ülkemizde siyasi iktidarlar 
elli sekiz yıldır bir nükleer 
masalın peşinden gitmekte. 
Akkuyu, Sinop İnceburun 
ve İğneada 1970’li yıllarda 
nükleer santral için seçilen 
bölgelerdi. O yıllardan bu yana 
teknoloji değişti, araştırma ve 
inceleme yöntemleri değişti. 
Yaşanan kazalarla ve özellikle 
Fukuşima kazası nükleerin 
inandırıcılığını yok etti. An-
cak değişmeyen tek şey si-
yasi iktidarların ve nükleer 
lobilerin rant ve kâr hırsı! 
Kamusal kaynaklara yönelik 
talan sürmeye devam edi-
yor.  Mevcut siyasi iktidar da 
ısrarcı davranıyor. Özellikle 
Başbakan ve yatırımcı Bakan-
lar Türkiye’de nükleer santral 
yapılmasını teknolojik iler-
leme ve medeni dünyaya en-

tegre olmak olarak sunuyorlar.  

Hâlbuki geçen süre zarfında 
yaşanan kazalar “güvenilir 
nükleer” mitini tüm dünya-
da yerle bir etti. Çernobil’in 
sonuçlarını hepimiz biliyoruz. 
Fukuşima’nın sonuçları or-
tada, adeta Japonya’nın çehresi 
değişti. Çernobil kazası sadece 
Çernobil’in değil Avrupa’nın, 
Karadeniz’in kaderini etkil-
edi. Tabiat, ağaçlar, hayvan-
lar her şey olması gerektiği 
gibiydi. Oysa son yirmi yedi 
yıldır Çernobil ve civarı tüm 
yaşamın sona erdiği ıssız bir 
bölge haline geldi. 

Mart 2011 yılında Fukuşima 
nükleer felaketinden son-
ra yaşananlar yani Japonya 
nükleer santral patlaması ve 

ardından radyasyon seviyes-
inin yükselmesi, nükleer san-
trallerin dünyamızı hızlı bir 
şekilde yok edeceğini bir kez 
daha gösterdi. 

Bireysel olarak dahi nükleeri 
desteklemek, karşı durmam-
ak, adımıza verilen kararları 
kabullenmek veya önemse-
memek hayatımızda, gelecek 
nesillerimizde çok büyük 
değişikliklere sebebiyet 
verecek. 

Muhalefet partisi CHP, sis-
tem olarak nükleer teknolo-
jiye karşı olmadığını söylüyor. 
Zaten tüzüklerinde de nükleer 
enerji var. Ancak nükleer tıp 
sektöründe kullanılan nükleer 
enerjiye karşı çıkmak zaten 
doğru bir yaklaşım olmaz. 

Türkiye 1980 yılında nükleer 
silahların yayılmasının önlen-
mesi anlaşmasına imza attı. 
Türkiye nükleer silah yapam-
az. Geriye kalan ise nükleer 
enerji sektörüne iş olanağı 
yaratmak olarak açıklanabilir.

Nükleere karşı verilen mü-
cadeleyi emperyalizme ve kap-
italizme verilen mücadeleden 
ayrı tutmamak gerekir. NKP, 
DKÖ’ler, TMMOB’a bağlı 
odalar ve diğer kuruluşlarla 
birlikte Nükleer lobilere karşı 
başarılı bir muhalefet uygu-
lamaya çalışıyor.

Gelişmiş ülkeler kendi ülkeler-
inde üretmedikleri teknolojiyi 
bizin gibi gelişmekte olan ül-
kelere tesis ederek ülkemizi AB 
ve ABD’nin kalorifer dairesi 
haline getirmektedir. Özellikle 
ABD, 1979’da yaşadığı “Three 
Mile Island” kazasından sonra 
kendi ülkesinde Nükleer san-
tral siparişi veermedi. Kendi 
ülkesinde açtığı son santral 
1984 yılındaydı.
 
Son yıllarda Karadeniz’de, 
özellikle sahil hattında, 
HES’lerle başlayan mücadele, 
termik santral ve nükleer 
santrallere karşı direnişlerle 
genişledi. Yerel mücadeleler 
sonucu biriken bilgi ve deney-
imler, kazanımlar genel ekoloji 
mücadelesinde önemli bir yer 
tutuyor. Sinop NKP olarak, 
Çernobil’den bu yana verilen 
nükleer karşıtı mücadeleyi, 
diğer bölgelere nazaran ekolo-
jik bilincin bu denli geliştiği 
Karadeniz sathına yayma 
planınız var mı?
Bu soruya kesinlikle “Evet” 
diyebiliriz. Hatta Doğu 
Karadeniz’de HES’lere karşı 
verilen mücadele nükleere ver-
ilen mücadeleden öndedir bile 
diyebilirim. Orta Karadeniz’de 
Samsun ve Sinop Gerze’de 
termiklere karşı birlikte mü-
cadeleler de verdik.

Sinop Abalı köyü sınırları 
içerisindeki ormanlık alanın, 

daha santral ölçümleri devam 
ederken, ortada nihai bir ka-
rar yokken, alelacele, oldubit-
tiye getirircesine yok etmeleri 
hakkında neler söylemek is-
tersiniz? 

Sinop İnceburun 
yarımadasında, Sinop NGS 
yeri için hazırlanan alanda 
yoğun bir ağaç kesimi ve 
katliamı yaşanmakta. Bu ağaç 
kesimi normal rutin kesim 
sayılan seyreltme değil, alanı 
nükleer santrale hazırlama 
girişimidir. Bu, Sinop halkıyla 
alay etme girişimidir. Bu, 
yaşam alanlarımızı yok etme ve 
talan girişimidir. Biz Sinop'ta 
ve Türkiye'de yaşayanlar artık 
devekuşu gibi kafamızı kuma 
gömme halinden kendimi-
zi kurtarmalıyız. Tepkimizi 
en üst seviyede Sinop NKP 
öncülüğünde göstermeliyiz. 
Gün artık mücadele günü.

Sonsöz yerine: Sinop’u Nükleer 
ve kirli enerji santralleriyle 
“Kapitalizmin kalorifer daire-
si” haline getirmek isteyenlere 
seslenmek istiyoruz. Ülkemizi 
Siyasi iktidarların bilim dışı 
kararlarına terk etmeyeceğiz. 
Kamuoyunu bilimsel bilgiler 
ışığında bilgilendireceğiz ve 
ne Sinop’ta ne Akkuyu’da ne de 
Türkiye’nin bir başka yerinde 
nükleer santrallar kurulmasına 
izin vermeyeceğiz.
Nükleer santralin artan en-
erji ihtiyacı nedeniyle zorunlu 
olduğunu ifade eden siyasi ik-
tidara buradan sesleniyoruz. 
Ülkemizde “enerji krizi” yok-
tur! “Enerji yönetimi krizi” 
vardır.
Nükleere İnat Yaşasın Hayat.
Kurtuluş Yok Tek Başına Ya 
Hep Beraber Ya Hiçbirimiz…
Tüm çevre/ ekoloji mücadelesi 
dostlarımızı birlikte mücadel-
eye çağırıyorum. 

Dipnot: Bu söyleşi, 28 Mart 
2014 tarihinde yapılmış olup, 
18 Nisan 2014 tarihinde Si-
yaset Haber web sitesinde de 
yayınlanmıştır. 
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Abidin Yağmur

Mersin Gülnar Köylüleri nasıl nükleerci oldu?

     Mersin’in genelinde, Büyükeceli’ye hayli uzak olan şehir merkezinde nükleer 
karşıtlığı neden azalmıştı, eylemler neden coşkusunu yitirmişti, nükleer santral Mersin-
lilerin büyük kısmının gündeminden niye çıkmıştı? Burada iğneyi çevrecilere, nükleer 
karşıtlarına, platformlarda yer alan örgütlere batırmak gerekecek.

Türkiye’ye nükleer santral 
teknolojisini getirmek, bunun 
için ilk adımı Mersin’in Gül-
nar ilçesine bağlı Büyükeceli 
beldesi Akkuyu mevkiinde at-
mak, 1976’dan günümüze 
kadar hükümetlerin, En-
erji Bakanları’nın en büyük 
hayaliydi. Bu hayalde en fa-
zla ısrar eden ve ‘sonuç alıcı’ 
adımlar atan hükümet ise AKP 
hükümeti oldu. 
Akkuyu Nükleer Güç San-
trali projesinin geçmişi 1976 
yılına dayanıyor. Bugün, AKP 
hükümetine ‘yasal zemin’ 
hazırlayan düzenleme, 1976 
yılında, CHP hükümeti 
zamanında yapıldı, Akkuyu’ya 
nükleer santral yer lisansı ver-
ildi. Yer lisansının verildiği 
dönemde, nükleer santralin 
ya da diğer kirletici/tehlikeli 
sanayi yatırımlarının çevre ve 
insan sağlığına etkilerinin tam 
olarak bilinmediğini ya da dev-
letin bildiğini, sivil toplumun 
ise bilmediğini söylemek müm-
kün. O dönemde Mersin’in bir-
çok bölgesine, deniz kıyıları ve 
verimli tarım arazileri de dâhil, 
sanayi yatırımları için lisans 
verildiğini, o sanayi tesisler-
inin, tüm olumsuzluklarına ve 
atık sorunlarına rağmen hâlâ 
faaliyetini sürdürdüğünü de 
vurgulayalım. Yani 1970’ler, 
Mersin’in doğudan batıya 
her kilometrekarede ağır 
sanayi/enerji tesisleri için 
değerlendirilmek istendiği 
yıllardı.

Nükleer santral projesi, hem 
ekonomik olarak maliyetli 
olması, hem de Türkiye’nin bu 
konuda ‘acemi’ olması nedeni-
yle, biraz şans eseri yani, uzun 
süre sürüncemede kaldı. Türk 
hükümetleri, nükleer santral 
projesi için ihaleye çıkma, 
yatırımcı arama faaliyetlerine 
girdiğinde Çernobil faciası 
yaşanmış, dünya ve Türkiye ka-
muoyu nükleer santralleri sor-
gulamaya başlamıştı.

Çeşitli tarihlerde, farklı hükü-
metler tarafından Akkuyu 
Nükleer Santrali için ihaleye 
çıkıldı ancak bu ihaleler sonuçsuz 
kaldı. Ve süreç o kadar uzadı ki 
santral sahasında işe alınanlardan 
bazıları emekli oldu!

Küresel sermayeyle ilişkiler, 
ihale yasalarıyla ilgili ‘incelikler’ 
konusunda hayli ustalaşmış 
olan ve ‘büyük Türkiye’ ide-
aliyle seçimlerde hayli başarılı 
olan AKP hükümeti, nükleer 
santral ihalesi konusunda da 
diğer hükümetlerden daha 
istekliydi. Yargı denetimine 
açık, ihale yasalarına göre 
yapılması gereken, yap-işlet-
devret modelli bir ihale yerine, 
devletlerarası anlaşma yolu-

na gitti ve Rusya ile anlaşma 
imzaladı. Artık nükleer san-
tral konusunda en büyük adım 
atılmıştı. Rus devlet şirketi 
Rosatom, %100 Rus sermayeli 
ancak Türk kanunlarına tabi 
bir anonim şirket kuracak, 
bu şirket nükleer santralin 
kurulum, işletim ve söküm 
işlerini yapacak, işletim süres-
ince Türkiye’ye enerji satacaktı. 
Şartları vardı elbette. 

En büyük şartı, VVER 1200 
tipi santrali kurmaktı. Bu san-
tral dünyada ilk kez Türkiye’de 
denenecekti. Şirket santra-
lin hem işletme, hem ‘askeri’ 
güvenliğini sağlayacaktı, bu-
nun için Türkiye’den İncirlik 
Üssü’ne benzer bir imtiyaz is-
tiyordu. Atıkların saklanması 
ve taşınması konusunda da 
sorumluluğu alıyordu ama 
ÇED raporunda bu sorunu 
nasıl çözeceğini net bir şekilde 
anlatmaktan imtina ediyordu. 

AKP hükümeti şartları kabul 

etti elbette. Hatta bürokra-
si organlarına bir yazı da 
yazıldı ve ‘iş ve işlemlerin 
hızlandırılması’ istendi. Bu 
yazı sayesinde olsa gerek, ÇED 
raporu tamamlanmadan Ak-
kuyu Nükleer Santral sahasında 
inşaat çalışmaları başladı. 
Soranlara ‘taş ocağı işletiyoruz’ 
denilmek kaydıyla…

Çevreciler ve yöre halkı ne di-
yor?

AKP’nin iktidara gelmesinin 
ardından, senelerce sürünce-
mede kalan beş ihale denemesi 
başarısız olan Akkuyu nükleer 
santrali projesi ivme kazandı, 
proje için somut adımlar atıldı. 
Ama ilginç bir şekilde nükleer 
santral hazırlıklarıyla çevre-
cilerin ve yöre halkının santrale 
tepki eylemleri ters orantılı 
ilerledi. Yani santral için so-
mut adımlar atıldıkça nükleer 
karşıtı eylemlerin tonu düştü, 
katılımcı sayısı azaldı.
Mersin’de nükleer karşıtı 

mücadele, en ‘parlak’ 
dönemini 1990’lı yıllarda 
yaşamıştı. Meslek odalarının, 
sendikaların, çevre dernekler-
inin, hukukçuların, yöre 
halkının, yöre belediye 
başkanlarının, siyasetçilerin 
katılımıyla platformlar ku-
ruldu. Bu platformlar, hem 
Mersin şehir merkezinde, hem 
santralin yapılacağı Büyükeceli 
beldesinde eylemler düzen-
liyordu. Kefenli yürüyüşler, 
zincirli yürüyüşler, bisikletli 
geziler gibi medyatik eylemler-
in yanı sıra, Büyükeceli’de her 
yaz düzenlenen şenlikler gibi 
yöre halkını bilgilendirmeye 
dönük eylemler yapılıyordu. 
Şenliklerde tanınmış sanatçılar, 
sendikacılar, sivil toplum 
örgütleri liderleri konuşmalar 
yapıyor, yöre halkı da bu 
şenliklere hem izleyici, hem 
konuşmacı olarak katılıyordu. 
Halk, santrali istemediğini her 
fırsatta dile getiriyordu. 

2000’li yıllara gelindiğinde, 
ilk kopuşlar belediye 

başkanlarından geldi. 
Senelerce nükleer 
karşıtı mücadeleye 
destek veren kimi 
belediye başkanları 
önce nükleer karşıtı 
örgütlerden koptu, 
sonra nükleer lobiler-
inin propagandasını 
yapmaya başladı. 

Her yaz yapılan Akkuyu 
Şenlikleri’ne katılım gi-
derek düşüyor, şehir 
merkezindeki nükleer 
karşıtı eylemlere 
katılım azalıyordu. ‘Bu 
santral kurulmaz artık’ 
düşüncesi hâkim olma-
ya başlamıştı. 

2010 yılında, Rusya ile Tür-
kiye arasında anlaşma 
imzalandığında Mersin 
şehir merkezindeki nükleer 
karşıtları yeniden eylem-
lerin dozunu artırmaya 
başladı. Yürüyüşler, imza 
kampanyaları, meclis önü 
eylemleri yapıldı ama 
devletlerarası anlaşma engel-
lenemedi. 

Bu anlaşma, senelerdir ‘ha 
oldu ha olacak’ endişesiyle 
yorulan, bir yandan nükleer 
karşıtlarının, bir yandan 
nükleer lobilerinin ‘bilgi 
bombardımanına’ maruz ka-
lan, yorulan bölge halkının 
gardını düşüren son darbe 
oldu. Çünkü anlaşma yapılır 
yapılmaz Rus şirket bölgede-
ki faaliyetlerine başladı. 
Artık ‘nükleerciler’ soyut, 
ne olduğu belirsiz adamlar 
değildi. Yöreye gelmiş, halkla 
temas etmiş, bilgilendirme 
büroları açmış, spor kulüpleri 
kurmuş, halka iftar vermiş, 
öğrencilere kırtasiye malze-
meleri dağıtmışlardı.

‘Karnımı sen mi 
doyuracaksın’

Ama yöre halkını en çok et-
kileyen argümanları binlerce 
kişinin iş bulacağı, yörede 
herkesin refaha kavuşacağı 
yönündeki argümanlarıydı. 
Şirketin her açıklamasında, 
santralin kurulum ve söküm 
aşamasında çalışacak işçi 
sayısı mutlaka vurgulanıyor, 
yöre halkının işe gireceği, yöre 
işadamlarının ihale alabileceği 
mesajı işleniyordu. Bu mesa-
jlar o kadar etkili oldu ki yöre 
halkından bazı kişiler nükleer 
karşıtlarına tepki gösterirken 
şöyle diyordu, “Karnımı sen 
mi doyuracaksın!”

Bir zamanlar nükleer santrale 
karşı çıkan, daha sonra nükleer 
karşıtlarından uzaklaşan 
MHP’li belediye başkanı ise 
bir telefon görüşmemizde 
şöyle demişti bana, “Bu artık 
devlet politikası oldu. Dev-
let bunu yapacak. Bize düşen, 
bu saatten sonra, burada biz 
yokmuşuz gibi çalışmalarını 
engellemek. Bizi de dikkate 
almaları lazım.” Başkanın, 
“Bizi de dikkate almaları 
lazım,’ sözüyle kast ettiği, 
güvenlik kaygısı değildi 
kuşkusuz. İşe alımlarda söz sa-
hibi olmak istiyordu!

Özetlersek, bir zamanlar san-
trale karşı olanların sayısının 
hayli yüksek olduğu yöre-
de, Rus şirketin çalışmalara 
başlamasının ardından, san-
trale karşı olanların sayısı hızla 
düştü. Yaz aylarında yöreye 
gelip çalışma yapan nükleer 
karşıtları halkın gözünde ‘bir 
avuç yabancıydı’ artık.  Çünkü 
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yöre halkı, nükleer santrali is-
tiyordu! İkna olmuştu!

Nükleer karşıtları ağırdan 
aldı

Yöre halkının, “Nükleer san-
tral iyidir, refah getirir,’ di-
yecek kadar ikna olması, Rus 
şirketin, bu işi siyasi bir alan 
olarak gören AKP örgütlerinin 
halkla ilişkiler çalışmasının 
kendileri açısından başarıyla 
sonuçlanmasıydı elbette. 
Peki, Mersin’in genelinde, 
Büyükeceli’ye hayli uzak olan 
şehir merkezinde nükleer 
karşıtlığı neden azalmıştı, 
eylemler neden coşkusunu 
yitirmişti, nükleer santral 
Mersinlilerin büyük kısmının 
gündeminden niye çıkmıştı? 
Burada iğneyi çevrecilere, 
nükleer karşıtlarına, plat-
formlarda yer alan örgütlere 
batırmak gerekecek.

Öncelikle, nükleer karşıtı 
yapıların, “Bu santral ku-
rulmaz,” diyerek meydanı boş 
bıraktığını söylemekte fayda 
var. Nükleer karşıtı örgütler ve 
eylemler sürekli kılınamadı, 
konu Ankara’nın gündemine 
geldikçe dirilen, gündemden 
düşünce yeniden uyuyan bir 
örgütlülük ortaya çıktı. Bu 
dirilme, yeniden uyuma hali 
Nükleer Karşıtı Platform’a 

destek veren kurumların, işi 
ağırdan almasına neden oldu. 
Kimi kurumlar temsilci bile 
göndermez oldu. Birçok kurum 
eylem kararlarına onay verdi 
ama katılmadı. Kimi zaman 
on kişiyle, kimi zaman (çok 
nadir) on bin kişiyle eylemler 
yapıldı ama eylemlerin adeta 
seriye bağlanması, sokakta 
ya da medyada karşılığı ol-
mayan eylemlerin yapılması, 
nükleer karşıtlarının ortak 
bir gündem yaratamaması, 
NKP’nin kurumsal bir kimlik 
kazanamaması, yöre halkını 
ve Mersinlileri ‘kazanmaya’ 
yönelik eylem ve çalışmalar 
yerine bürokratik işleyişi ve 
siyaseti hedef alan dilekçe, 
imza kampanyası gibi eylem-
lerin yapılması… Ve daha 
onlarca sebep, hem nükleer 
santrali Mersinlilerin gün-
deminden çıkardı, hem de 
nükleer karşıtlarını ‘ufak bir 
grup’ algısına sıkıştırdı. 

Özetle, Rus şirketin bilg-
ilendirme büroları eliyle, Rusya 
gezileri, balık avlama yarışması, 
fantastica yarışması vs. gibi 
ekstrem projelerle yürüttüğü, 
hükümetin AKP örgütleri eli-
yle desteklediği halkla ilişkiler 
çalışması, nükleer karşıtlarının 
klasikleşmiş eylemlerini unut-
turdu, söylemlerini ‘duyulmaz, 
anlaşılmaz’ hale getirdi. 

Halktan kopmuş, iletişim 
mecralarını kullanamayan, 
sivil toplum örgütlerinden 
destek alamayan, çarpıcı slo-
ganlar üretmekte bile zor-
lanan NKP’nin bürokratik 
işleyişi ve siyaseti hedef alan 
dilekçe, imza kampanyası gibi 
eylem tarzlarına yöneldiğini 
söylemiştik az önce.  Bu 
bürokratik mücadelenin bile ne 
kadar ağır yürüdüğüne dair bir 

örnekle bitirelim yazıyı:

21 Şubat 2008 tarihinde Mer-
sin İmece gazetesinde benim 
imzamla yayınlanan habere 
göre, dönemin NKP Sözcüsü 
olan Kamer Gülbeyaz şöyle 
demiş, “Akkuyu’da nükleer san-
tral kurulmasına olanak veren 
yer lisansına karşı otuz iki yıl 
boyunca dava açılmamış. Yer 
lisansına imza atan Prof. Tolga 
Yarman bile bugün Akkuyu’da 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Bafra Kuş Cenneti’ne kadar 
uzanacak olan sahil yolu inşaatı Mimarlar Odası ve vatandaşların tepkilerine 
rağmen hızla devam ediyor. Samsun’un Atakum ilçesinde çevre ilçelerden ve 
Samsun’dan gelen vatandaşların sahilden faydalandığı, denize girilebilen tek 
alan olarak kalan bu bölge, sahil yolu inşaatı nedeniyle moloz ve kayalarla 
doldurularak tahrip ediliyor.  

Projeye karşı tepkilerini “Sahilime Dokunma” isimli kampanyalarıyla sosyal 
medya üzerinden duyurmaya çalışan vatandaşlar, projeyle birlikte Samsun’da 
denize girilebilecek alan kalmayacağını belirtiyorlar. 

Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından yapılan açıklamada ken-
tin Doğu Park, Batı Park dolgu alanları, liman, oteller, raylı sistem, gar 
binası gibi pek çok uygulamayla zaten denizden koparıldığı, halkın deni-
zle buluşabildiği tek alan olan bu sahil bandında da taşıt yolu çalışması 
yapılarak halka hizmet vermesi gereken bu alanın yok edildiği ifade edili-
yor. 

Ayrıca Mimarlar Odası Samsun Şubesi, çevreye, şehircilik ilkelerine ve yasal-
ara aykırı bulunmuş olan bu yol inşaatının durdurulması için gerekli yasal 
işlemi başlattıklarını da belirtti.  

Geçtiğimiz günlerde Global Witness örgütünün 1988 yılında öldürülen 
yaşam savunucusu Chico Mendes’in 25. ölüm yıldönümünde yayınladığı 
Deadly Environment (Ölümcül Çevre) isimli rapora göre, 2002-2013 yılları 
arasında kalan on bir yıllık sürede otuz beş ülkede dokuz yüz sekiz kişi yaşam 
alanlarını, doğayı ve toprağını korurken öldürüldüğü açıklandı.

Sadece 2012 yılında yüz kırk yedi kişinin öldürüldüğüne dikkat çekilen 
raporda dünyadaki ekoloji mücadelesinin her geçen gün daha da çok yaşam 
mücadelesi haline geldiğinin altı çizildi. Rapordaki bilgilere göre ölenlerin 
altı yüz elli altısının failleri bulunmazken, otuz sekiz kişinin katiline ulaşıldı. 
Ancak sadece altı kişinin katiline yani toplam ölümlerin sadece yüzde birine 
ceza verildi.  

En şiddetli mücadeleler yerel halkın topraklarını koruması ve ağaç 
katliamlarıyla ilgili yapılırken en çok ölümün gerçekleştiği mücadelelerin ise 
Latin Amerika ve Pasifik ülkelerinde gerçekleştirildiği saptandı.

Rapora göre şiddet olaylarının büyük bir kısmı, sermaye güçleri ve şirketlere karşı 
yaşam alanlarını, sularını ve topraklarını korumak isteyen yerli halkın başına 
geliyor. Devletler tarafından bu kapitalist güçlere karşı yerel halkın hukuki olarak 
yeterince korunmamasının da küresel çevre krizini tetiklediği belirtildi.

On bir yılda dokuz yüz sekiz çevreci öldü Sahilime dokunma! 

santral kurulmasına karşı. 
Yarman’ın imzasını çekmesi 
hukuksal olarak geçerlilik 
taşır mı, bu sıralar bu konu 
üzerinde düşünüyoruz. Yer 
lisansına karşı dava açıp 
açamayacağımız konusunda 
inceleme yapıyoruz.”
Peki, Akkuyu Nükleer San-
tralinin yer lisansının iptali 
talebini içeren, dava ne zaman 
açıldı?
2014 yılında!
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Nükleersiz bir yaşam için sokaklardaydık

26 Nisan 1986’da Ukrayna’nın 
Çernobil şehrindeki Nükleer 
Güç Reaktöründeki kaza 
sonucu ortaya çıkan ve et-
kilerinin yaklaşık 25 bin yıl 
süreceği öngörülen felaket 
geçtiğimiz günlerde 28. yılını 
doldurdu. Meydana gelen pat-
lama sonrasında ortaya çıkan 
radyasyonlu ölüm bulutları o 
günden sonra tüm canlılara 
ve doğaya ölüm taşıdı. Bilim-
sel araştırmalara göre hala da 
taşımaya devam ediyor.
O gün nasıl gerçekleri sak-
layan, bilimi ve adalet sistemini 
baskılarıyla susturmaya çalışan 
siyasetçiler ve devlet görevli-
leri varsa bugün de olanları ba-
site indiren, görmezden gelen 
zihniyet ile aynı tavır devam 
ediyor.
Her nasıl ki onlar bu bakış 
açısıyla Sinop’ta, Mersin’de 
ve Trakya’da nükleer santral 
yapmak için türlü yollar deni-
yorlarsa, yaşam savunucuları 
da her geçen gün artan bir 
kalabalık ve gelişen bir bilin-
çle direniyor ve doğalarını, 
yaşamlarını, geleceklerini sa-
vunmak için örgütleniyor.
İşte bu mücadele ruhuyla 
ülkemizin de birçok farklı 
noktasında binlerce insanın 
katıldığı eylemler, mitingler ve 
konferanslar düzenlendi. Bun-
lardan başlıcalarını aşağıda si-
zin için değerlendirdik.

Sinop - Nükleer Santral 
İstemiyoruz Eylemi

26 Nisan 1986’da gerçekleşen 
Çernobil nükleer felaketinin 
28. yılında Sinop'ta bin-
lerce kişinin katıldığı bir 
miting düzenlendi. Birçok 
şehirden otobüslerle Sinop'a 
gelen nükleer karşıtları eller-

indeki döviz ve pankartlarla 
Uğur Mumcu Meydanı'nda 
düzenlenen "Nükleer Santral 
İstemiyoruz Mitingi"ne katıldı.
Mitingde konuşan Nükleer 
Karşıtı Platformu Zeki Karataş, 
"Sinop İnceburun’u da içine 
alan 60 kilometrelik alanın yok 
edilmesine izin vermeyeceğiz. 
Ormanlarımızın kesilerek ka-
tledilmesine izin vermemeli-
yiz" 
"Çernobiller bir daha 
yaşanmasın" demek için 
toplandıklarını belirten 
Karataş Mitinge katılmak için 
Mersin, İzmir, İstanbul, An-
kara, Trabzon, Ordu, Giresun, 
Samsun, Denizli, Kastamonu, 
Amasya, Çorum, , Yalova ve 
Tunceli'den gelen herkese 
teşekkür etti.
"Nükleere inat, yaşasın hayat" 
sloganların atıldığı mitingde, 

pandomim gösterisinin yanı 
sıra Praksis müzik grubu da bir 
konser verdi.

İstanbul - Yaşamı yok eden 
enerjilere hayır!

25 Nisan günü Kadıköy Boğa 
Heykelinde saat 19.00’da 
bir araya gelen yaşam 
savunucuları, “Yaşamı yok 
eden enerjilere hayır” diyerek 
herkesi mücadeleye çağırdılar.

Çağrıcılar arasında gazetemi-
zin yanı sıra yirmiye yakın 
grubun bulunduğu eylemde 
yaşam savunucuları, “Nükleere 
inat yaşasın hayat”, “San-
tral yapma boşuna yıkacağız 
başına” sloganlarıyla Kadıköy 
Altıyol’dan Rıhtım’a doğru bir 
yürüyüş gerçekleştirdi. 

Rıhtım Meydanı’nda, “Üzer-
inden yirmi sekiz yıl geçmes-
ine rağmen Çernobil nükleer 
katliamının etkileri halen 
sürüyor. Karadeniz başta ol-
mak üzere Asya ve Avrupa 
kıtalarının tamamında yüksek 
oranda artış gösteren kanser 
vakaları, ölü ve sakat doğumlar 
bu katliamın yalnızca insanlar 
üzerindeki etkilerini göster-
mektedir. Bölgede yalnız 
yaşam değil ölüm de imkânsız 
hale gelmiştir. Çernobil 
yakınlarında yer alan kızılçam 
ormanlarındaki ağaçlar 
yaşamını yitirmesine karşın 
halen çürüyememişlerdir 
bile. Tüm bunlara rağmen ne 
yazık ki Çernobil, nükleer 
katliamların sonuncusu 
olmadı. Günümüzden otuz yıl 
sonra da Sinop’ta gerçekleşecek 
sızıntının, Akkuyu’da meydana 

gelecek kazanın, İğneada’da 
patlayacak reaktörün 
yaşamlarımızı yok etmem-
esi için şimdiden mücadele 
etmeliyiz’ açıklamasında bu-
lundu. Basın açıklamasının 
ardından santral sızıntısını 
simgeleyen duman ve siren 
sesleri eşliğinde hazırlanan mi-
zansen sonrası eylem sonlandı.

İstanbul -  Nükleere inat 
yaşasın hayat

26 Nisan günü’de yine Kadıköy 
Boğa Heykelinde saat 19.00’da 
bir araya gelen Karadeniz 
İsyandadır Platformu üyeleri ve 
yaşam savunucuları “28 yıldır 
sevdiklerimizi, dostlarımızı, 
yakınlarımızı toprağa koy-
maya devam ediyoruz. 28 yıl 
geçmesine rağmen hala her 
gün nükleere ve bunu başımıza 
bela eden sisteme lanet edi-
yoruz.” sözleriyle doğayı ve 
yaşamı savunmak için bir 
araya geldikleri eylemde hep 
birlikte "nükleer santrallere 
hayır" diye haykırdılar. Baha-
riye Caddesi’nden Mehmet 
Ayvalıtaş Meydanı’na dek 
süren yürüyüşte “Nükleere 
inat yaşasın hayat”, “Diren Sin-
op/Akkuyu, İstanbul seninle”, 
“Akkuyu/Sinop Çernobil ol-
mayacak”, “Nükleer santral is-
temiyoruz” sloganları atıldı.

Mersin-  Nükleere Hayır 
Yürüyüşü

Mersin Büyükşehir Belediyesi 
önünde bir araya gelen nükleer 
karşıtları, burada sloganlar 
atarak Akkuyu NGS Toplum 
Bilgilendirme Merkezi önüne 
kadar yürüdü. 
Grup adına açıklama yapan 
Mersin NKP Sözcüsü Saba-
hat Aslan, Çernobil Nükleer 
Santral Felaketi sonucunda at-
mosfere salınan radyasyonun, 
Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan 
atom bombalarının 200 katı 
olduğu belirtti. Aslan “Çer-
nobil Faciası'nın zararlarını, 
dünya 28 yıldır hala çok ağır 
ödüyor. Buna karşın Çernobil 
sanığı olan Rusya Akkuyu ve 
Fukişima'nın sanığı Japonya 
Sinop'ta ülkemizi felakete 
sürükleyecek nükleer santral 
kurmak için çalışmaktadır. 
Çernobil Felaketi; dünyaya 
nükleer santrallerin çok 
pahalı, güvensiz, çevre ve in-
san sağlığına telafisi mümkün 
olmayan zararlar veren ve bu 
zararların kuşaklar boyu, bin-
lerce yıl devam ettiğini, çok 
büyük ve geri dönülmez bir 
çevre kirliliği ve çok yüksek 
toplumsal maliyetlere ned-
en olduğunu bilimsel olarak 
kanıtlamıştır. Başta Akkuyu'da 
ve Sinop'ta olmak üzere ül-
kemizin hiçbir yerinde nükleer 
santrallerin kurulmasına, 'Çer-
nobil Bir Daha Asla' sloganı 
ile izin vermeyeceğiz" diye 
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26 Nisan 1986’da Ukrayna’nın Çernobil şehrindeki Nükleer Güç Reaktöründe 
meydana gelen kaza sonucu ortaya çıkan ve etkilerinin yaklaşık yirmi beş bin 
yıl süreceği öngörülen felaketle ilgili yapılan araştırmalarda her gün yeni bir 
korkunç bulgu elde ediliyor.
Oecologia adlı doğa bilimi dergisinde yayınlanan rapora göre patlamadan 
sonra tüm ağaçların kırmızı renge dönüşerek öldüğü Kızıl Orman’da, bi-
yologlar yaptıkları araştırmada, ağaçların hiçbirinin çürümediğini belirledi. 
Doğanın ayrışmasıyla görevli bazı mikroorganizmalar ve bakteriler radyasyo-
nun etkisiyle görevini yapamadığından yaşamını tamamlamış organik mad-
delerin tekrar toprağa dönüşmediği ve bunun sonucu olarak da ağaçların 
toprağın üzerinde çürümeden olduğu gibi durduğu gözlendi.
Biyologlar yaptıkları araştırmada radyasyonsuz bölgelerden alınan yaprak 
örneklerini Kızıl Orman’a, Kızıl Orman’dan aldıkları yaprakları da radyasy-
onsuz bölgeye yerleştirdiler. Dokuz ay süren araştırma sonucunda Kızıl 
Orman’daki yaprakların normal bir alana göre yüzde 40 daha az çürüdüğünü, 
radyasyonsuz doğal ortama bırakılan yaprakların ise yüzde 70 ile 90 oranında 
çürüdüğünü gözlemledi.
Araştırmacılar Kızıl Orman’da meydana gelebilecek olası bir yangında 
ağaçlarda bulunan radyoaktif maddelerin dumanla birlikte çevredeki yaşam 
alanlarına ulaşabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı. 
Aynı araştırma kapsamında doğal ayrışmayı sağlayan bakterilerin yokluğu 
nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin çürümeyerek başkalaşım 
geçirdiği ayrıca bölgedeki kuşların daha küçük beyne sahip olduğu ve burada 
örümcek ve sineklerin de normalden daha az görüldüğü belirtildi. 

Gazetemizin geçen ayki sayısında ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından “Bir 
ağaç sizden, bir orman bizden” sloganıyla düzenlenen ODTÜ Ağaçlandırma 
Şenliği’nden sizlere bahsetmiştik.  20 Nisan 2014 Pazar günü, Ahlatlıbel’de ilk 
fidan dikme şenliğinin yapılmasının planlandığını ve tüm doğaseverleri bu 
kampanyaya destek olmaya davet ettiğimizi de ayrıca iletmiştik. 
Ağaçlandırma şenliği planlandığı tarihte düzenlendi ve ODTÜ ormanına 
12 bin adet yeni ağaç fidanı daha dikildi. Tüm gün değişik etkinliklerle 
devam eden şenlikte dikilen fidanlara can suyu verildikten sonra etkinlik 
sonlandırıldı. 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, şenlik sırasında dikilen fidanlarla ilgili 
olarak, "Gereksiz ve hoyratça kesilen 3 bin ağaç yerine, 300 bin ağaç dikm-
eye karar verdik. Bu ağaç dikimini de geçtiğimiz ekim ayında başlattık. İlk 
etapta 7 binden fazla ağaç diktik. 3 Kasım'de Eymür Gölü'ndeki etkinlikte de 
7 bin 500 ağaç diktik, bugün yapılan şenlikte de 12 bin ağaç dikeceğiz ve 18 
Ekim'den bu yana diktiğimiz ağaç sayısı 62 bine ulaşacak" dedi. 
"17 tane alan belirledik, bu alanlara bir yıl içinde toplam 300 bin ağaç dikmeyi 
hedefliyoruz. Bu tür alanlara hep birlikte ağaç dikeceğiz. Sizlerin katılımı, bi-
zlere büyük bir güç veriyor. Kampanya, bir ay önce başladı ve hızla yayılıyor. 
Ümit ediyorum, kampanya süresi içinde 300 bin ağaç hedefini kolaylıkla 
geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir ağaç sizden, bir orman bizden

Çernobil’de ağaçlar çürüyemiyor

konuştu.
Ankara - Çernobil’in 28.  
Yılında Nükleer Enerji ve 
Türkiye Paneli
Çernobil nükleer faciasının 
yıldönümü nedeniyle Ankara’da 
22 Nisan Salı günü, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Çevre 
Topluluğu’nca “Çernobil’in 28. 
Yılında Nükleer Enerji ve Türkiye” 
konulu panel gerçekleştirildi. Elek-
trik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve 
Yeşil Gazete Yazarı Koray Doğan 
Urbanlı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı panele ilgi yoğundu. 
Felaketin üzerinden bunca yıl 

geçmesine rağmen, etkilenen 
alanın ve insan sayısının ha-
len net olarak bilinmediğini 
belirten Koray Doğan Urbanlı, 
felaket sonrasında atıkların 
kapatıldığı binlerce ton ma-
teryalin otuz yıllık ömrü 
olduğunu ve iki yıl sonra yani 
2016’da ömrünü dolduracağını 
vurguladı. Kapitalist sistem 
içerisinde enerji talebinin 
durdurulamayacağını belirten 
Urbanlı, daha fazla enerji 
yatırımının yerine tüketimde 
azaltıma gitmeliyiz diyerek 
konuşmasını sonlandırdı. 
Cengiz Göltaş ise, 1970’lerde 

nükleer enerji santrallerinin ku-
rulmaya başlandığını ve o dönem-
de popüler olan bu yatırımların 
2000’li yıllarda on katına 
çıkacağının öngörüldüğünü 
ancak aksine yeni nükleer san-
trallerin sadece gelişmekte olan 
ülkelerde kurulmaya devam 
ettiğini, gelişmiş ülkelerin san-
tralleri tek tek kapattığını söyl-
edi. Hükümetin “Nükleer san-
tralin gerekliliği ve yaygınlığı” 
zemininde nükleer santral 
yatırımlarını meşrulaştırmaya 
çalıştığını ancak bunun tama-
men yanlış olduğunu söyleyen 
Göltaş, “Türkiye’nin nükleere 
ihtiyacı yoktur.” dedi.
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Radyasyon nedir?

Radyasyon dalgalarla hareket 
eden bir enerjidir. Buna gö-
zle görünen ışıklar, ultraviyole 
ışıklar, radyo dalgalarının değişik 
formları ve parçacıklar dâhildir. 
Değişik tip radyasyonun değişik 
özellikleri vardır.

İyonize edilmemiş radyasy-
on, molekülleri sarsabilir ve 
hareket ettirebilirken; iyonize 
edilmiş radyasyon, moleküllerin 
bütünlüğünü bozar ve öngörül-
emez kimyasal reaksiyonlara 
neden olur. İyonize edilmiş 
radyasyon bu reaksiyona enerji 
dalgalarıyla beraber parçacıkları 
da dâhil eder. İnsanoğlu iyonize 
edilmiş radyasyonu göremez, 
hissedemez, tadamaz, koklay-
amaz ve duyamaz. Kaçınılmaz 
olarak maruz kalınan iyonize 
edilmiş radyasyon kozmik 
ışınlardan ve doğal maddeler-
den gelir. İnsanın radyasyona 
maruz kalması vücutta değişime 
ve kansere neden olur. Doğal 
olan radyasyona ek radyasyon, 
önlenebilir hastalıklar dik-
kate alındığında, sonuçları 
bakımından düşündürücü 
olmuştur.

İyonize edilmiş radyasyon nere-
den gelir

İyonize edilmiş radyasyon, sa-
bit bir duruma ulaşmak için 
hareketli bir atomun çekirdeği 
tarafından üretilen enerji ve 
maddedir. Bu enerji alt atomik 
formdaki parçacıkları (Alfa ve 
Beta) ve dalgaları (Gama ve X 
ışınları) bırakır. Birçok element 
ve atomları radyoaktif değildir. 
Uranyum, radyum ve toryum 
doğada radyoaktif element 
olarak bulunur.

İnsanoğlu doğada daha önceleri 
bilinmeyen bazı radyoaktif el-
ementleri (radyoaktif çekirdek) 
nükleer reaktör ve nükleer bom-
ba üretmek ve denemek yoluyla 
doğaya salmış ve salmaya devam 
etmektedir. Uranyum ve toryum 
gibi doğada radyoaktif olarak 
bulunan elementler, madencilik 
ve endüstriyel olarak işlenmeleri 
vasıtasıyla doğal yaşamın içeri-
sine bırakılmıştır. Bu maddeler, 
birkaç örnek hariç, kuvars ve kil 
tabakalarının altında –insanlar 
biyosferi kirletmeden ve tonlar-
ca çıkarılmadan önce– jeolojik 
olarak izole edilmişlerdi.

Atom enerjisi, bomba yapımı ve 
yeniden üretimi gibi çok zayıf 
bir şekilde tasarlanmış ve uygu-
lanan yeni teknolojilerin, biz ve 
bizden sonrakiler için radyoak-

tif artıkların izole edilmesini 
sağlayan sağlam metotları yok-
tur.

A’dan X’e

Alfa parçacıkları yüksek ener-
jili ve geniş alt atomik yapılardır. 
Çok uzağa gidemezler ve bir 
kâğıt parçası ya da insan de-
risi onları durdurabilir. Buna 
rağmen Alfa parçacıkları sert 
çarpar, hücreleri parçalayarak 
büyük bir hasara neden olabilir. 
Solunum ya da ağız yoluyla ya 
da başka bir yolla (vücuttaki her-
hangi bir kesik) bir kere vücuda 
alındığında, organların ve kanın 
hücrelerini parçalayacak güç 
ve enerjisini salıvererek doku-
larda büyük oranda tahribata 
neden olur. Sadece bir tek Alfa 
parçacığının bir izi bir hücreye 
fazla dozda radyasyon gönderir. 
Plütonyum Alfa yayıcı bir el-
ementtir. Diğer Alfa yayıcısı el-
ementler radon gazı, uranyum ve 
amerikyumdur.

Beta parçacıkları ise 
elektronlardır. Alfa 
parçacıklarının bir kesimidir, 
daha uzağa gidebilir ve daha te-
sirlidir. Beta parçacıkları enerji 
seviyelerine bağlı olarak vücu-
dun içinde ve deride risk yaratır. 
Dış hasar, Betanın derinin 
altındaki en hassas yüzeye doğru 
temas etmesi sonucunu göster-
ir. Solunum ya da ağız yoluyla 
alınan Beta parçacıklar yayan 
radyoizotopları çok risklidir.

Yarım inçlik plexiglas ya da 
su kalkanı genel olarak bir 

Beta parçacığını durdura-
bilir. Strontium-90 ve trityum 
Beta parçacıkları salıveren 
radyoizotoplardır. Nükleer 
reaktörlerin normal çalışması 
esnasında düzenli olarak bırakılır. 
Vücudumuz yanlışlık yaparak 
sıklıkla strontium-90’ı kalsiyuma 
benzeterek kemiklerimizde to-
plar ve yeni hücreler yaratır. Bir 
defa oraya ulaştığında kemik 
ve kan kanseri (lösemi) riskini 
yükseltir. Herkesin vücudunda 
nükleer bomba denemelerinin 
sonucu olarak strontium-90 
vardır. Trityum, normal hidro-
jenin birleştirdiği radyoaktif hi-
drojendir. Hidrojen doğada bu-
lunan en verimli elementlerden 
biridir. Bileşeni sudur ve genetik 
yapımızın (DNA) yastığıdır. Tri-
tyum su ile birleşebilir, çok yakın 
mesafede DNA’mıza yayılır.

Gama ışınları çok çabuk tesir 
eden radyasyon tipidir ve ancak 
yolu üzerinde çok kalın bir engel 
varsa durdurulabilir. Sezyum-137 
çoğunlukla nükleer reaktörlerde 
yayılan bir gama ışını yayar. Po-
tasyumu taklit ederek kaslarda 
birikir. Lodin-131 ve lodin-129 
da gama ışını yayıcısıdır. Bomba 
denemeleri ve Atom reaktörleri 
yoluyla doğaya salınır. Radyoak-
tif izotoplar tiroitte toplanır, beta 
ve gama izotoplarını etrafındaki 
dokuya yayar. 
X-ışınları gama ışınlarına benzer 
fakat genellikle (bir radyasyon 
izotopundan ziyade) bir mak-
ine tarafından elektrikle üretilir. 
Genellikle tıbbi diyagnoz süre-
cinde ortaya çıkar. X-ışınlarından 
da korunmak gerekir. Tıbbi 

araçlar tarafından üretildiklerin-
den nükleer artık bırakmazlar.

Yarı-ömür ve bozulma zincirleri

Farklı radyoizotopların farklı 
yarı-ömürleri vardır. Yarı-ömür 
bir sonraki aşama olan sabit hale 
gelmeye doğru bir radyoaktif 
elementin bozulmasını yarıya 
indiren zamana denir. Bazı rady-
oizotoplar bir tek adımda bozu-
lup sabit bir elemente dönüşür. 
Bazı elementlerin, uranyum 
gibi, sabit hale gelmeleri uzun 
ve karmaşık bir süreç olabilir. 
Uranyum-238’in yarı-ömrü 
dört buçuk milyar yıldır. Aşağı 
yukarı dünyanın ömrü kadar... 
Anlatıldığı gibi sonuca yani sa-
bit bir forma ulaşmasından önce 
on yedi bozulma aşaması vardır. 
Yarı-ömür saniyelerin bölüm-
lerinden (Polonyum-214, .00016 
saniye), günlere (Lodine-131,  
8.04 gün), milyar yıllara (Urany-
um-238, 4.5 milyar yıl) kadar 
ölçülebilir. Bir radyoizotopu ori-
jinal radyoizotopundan biyolojik 
olarak daha aktif ve daha uzun 
yarı-ömrü olan bir diğer elemen-
ti bozabilir. Mesela xenon-135 
(dokuz saat yarı-ömürlü) üç 
milyon yarı-ömrü olan sezyum-
135’i bozabilir. Sezyum potasyu-
mu taklit edip, kaslarda toplanır. 
Xenon-135 nükleer reaktörlerde 
düzenli olarak salınır. Tehlike 
yaşının yarı-ömrün 10-20 katı 
olduğu anlatılır. Bu, radyoaktif 
elementlerin verilen miktarda 
bozulmasının ve keşfedilme du-
rumunun ne kadar uzun zaman 
alacağını göstermektedir.

Bazı radyoaktif atomlar bir çeşit 
radyasyondan daha fazlasını 
bırakır. İnsanoğlunun Pesblend 
denilen bir maden cevherinden 
elde edip konsantre ettiği rady-
um, alfa ve gama bırakır. Fransa’da 
araştırmacı fizikçi Curie’ler 
radyumu keşfettiler. Öldürücü 
etkisi olduğu bilinmiyor ya da 
inanılmıyordu. Bu element hali 
vakti yerinde insanlarca günlük 
yaşamda kullanılmaktaydı. Su 
ve ağız yoluyla, saatlerin yüzey-
lerinin boyanmasından dolayı 
saatlerin cepten taşınması gibi 
yollarla insanlar radyumun et-
kilerine maruz kaldı ve kuvvetten 
düşüren hastalıklara ve kötü 
ölümlere yakalandılar. Marie 
Curie, aplastik lösemiden (kan 
kanseri) öldü. Muhtemelen rady-
umun özünü çıkarma çalışmaları 
sırasında radyumdaki radyoak-
tif izotopların etkisine maruz 
kalmıştı. Defteri bugün bile teh-
likeli derecede radyoaktiftir.

Biyoyoğunlaşma

İnsanın artan miktarda rady-
oaktif materyal kullanmasıyla 
birlikte daha fazla radyoizo-

topu devamlı surette çevreye 
salınmakta. Bir kere biyos-
fere salındı mı içme suyuna, 
ota, ete, sebzelere yayılmakta. 
Hayvanların besin zincirin-
den daha fazla yararlanması, 
radyoizotopların konsantra-
syonunun daha fazla olması 
demektir. Radyoizotopların 
biyoyoğunlaşması süreci, besin 
zincirinin en üstünde beslenen 
insanlar olarak, çok tahrip edici 
sonuçlara neden olabilir ve oluy-
or da.

“Manyak Adam Kütüphanede...”

İyonize edilmiş radyasyon doğal, 
kimyasal ya da biyolojik fonksi-
yonlardan daha fazla enerjiyle 
canlı dokularımızda dolaşmakta. 
Bu ekstra enerji genetik maddi 
yapımızı, bizi insan yapan doku-
muzu acımasızca parçalıyor. Yaşlı 
ya da bağışıklık sistemi zayıf olan 
insanlar iyonize edilmiş radyasy-
onun etkilerine daha açık. 
Çocuklar ve henüz doğmamış 
olanlar özellikle büyürken çabuk 
ve çok üreyen hücre bölün-
melerinden dolayı radyasyona 
karşı daha savunmasız. Kanser, 
özellikle kan kanseri (lösemi), 
lenf kanseri, akciğer kanseri, 
sert tümörler iyonize edilmiş 
radyasyonla bağlantılı. Doğum 
arızaları, down sendromu, 
damak ve dudak yarığı, kon-
jenital form bozukluğu, omur-
ga bozukluğu, böbrek, ciğer 
tahribatı ve daha bir sürü hastalık 
bununla bağlantılı.

Radyasyonun kalıcı ve tahmin 
edilemez bir şekilde genlerimizi 
bozduğu ve onun yavaş yavaş 
zayıflamasına katkı sağladığına 
dair birçok delil var. New Scien-
tist bir rapordan alıntı yaparak 
radyasyona maruz kalmakla 
genetik ve kromozomsal düzen-
sizlik denen kanserden ziyade 
“olası mekanizma” adı verilen 
hastalıklardan bahseder. Bun-
lara yetersiz gelişme, kalıtsal 
hastalıklar, hızlı yaşlanma, ve 
bağışıklık kabiliyetini yitirme 
gibi spesifik olmayanları da dahil 
eder.

Yaşayan bir varlığın genetik 
materyali bir kütüphane binası 
gibidir. Hastalıklara karşı kend-
ini savunma mekanizmasının 
olduğu, vücudun ve onun 
ürünlerinin birçok önemli 
açıklamasının bulunduğu bir 
bina… Eğer iyonize edilmiş 
radyasyonun genlerimizi 
kurcalamasına izin verirsek, sa-
dece kanser yoluyla bu kuşak 
için değil, gen dönüşümü ve 
birbirini takip edecek hastalıklar 
yoluyla gelecek kuşaklar için de, 
radyasyon geri dönülmesi müm-
kün olmayan bir tahribata neden 
olabilir.

Radyasyon gerçeği
Çeviri: Alişan Şahin          “Kanser riski sıfır olan düşük dozlu radyasyon veya 

radyasyon tehlikesine karşı güvenli bir seviye yoktur.” 
Sağlık Fiziğinin Kurucusu Dr. Karl Morgan
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   Şu an beslenme biçimimiz değiştiğinden dolayı 
hastalanıyoruz. Artık aramızda güçlü hiç kimse yok 
ve herkes hastalıklı gibi görünüyor. Sıkıntılarımızı 
unutmamız için içmeye mecbur bırakılıyoruz.

için sekiz yıl içinde Şili sahill-
erinde üç milyon kürklü fok 
balığını sopalayarak öldüren 
canlı düşmanlarıdır.** Daha 
fazla üretim için milyonlarca 
hektar toprağı zehirleyen ve 
ormanları yok eden şirket 
sahipleridir. Kısacası bin-
lerce doğa katliamına sebep 
olan gözü dönmüş sermaye 
babalarıdır. Daha da açarsak 
dünyadaki en zengin beş yüz 
kişinin gelirinin, en yoksul 
dört yüz on altı milyonun ge-
lirinden fazladır, dünya nüfu-
sunun yüzde kırkını oluşturan, 
günde iki doların altında bir 
gelirle yaşamaya çalışan 2.8 
milyar yoksul ise dünyadaki 
toplam gelirin sadece yüzde 
beşine sahiptir, varlıklı sınıf ise 
yüzde doksan beşine. Bunlara 
savunmasız gezegenin asıl sa-
hipleri(!) de diyebiliriz.

Altı bölümden oluşan kitap-
ta çarpıcı rakamlar ve ilginç 
tespitler yer almaktadır. 
Yazar kitabın var olma nedenini 
iki tespite dayandırır: 

1-Gezegenin çevrebilimsel du-
rumu öyle hızlı kötüye gidi-
yor ki bu facianın bilincinde 
olan milyonlarca dünya 
vatandaşının -genel kitleye göre 
sayıları çok azdır- çabaları bu-
nun önüne geçemiyor.
2-Bugünkü insan toplumlarını 
yöneten toplumsal sistem olarak 
kapitalizm, insan varlığının 
saygıdeğerliğini ve bekasını 
korumak için yapılması 
kaçınılmaz değişikliklere kör 

bir şekilde karşı koymaktadır.
 
Uygarlık tehdit altında!
Dünyayı ekolojik felaketin 
eşiğine getiren kapitalist sistem, 
son günlerde meydana gelen 
toplumsal mücadele hareketler-
inin hedef tahtasına konulmuş, 
doğanın ve insanlığın 
sürüklendiği ekolojik krize 
karşı verilen yaşam mücadeles-
ini de meşru kılmıştır.

Kapitalizmle felaketi 
özdeşleştiren yazar, “Tehlikeli 
bir zamandayız ve felakete 
doğru sürükleniyoruz. Felaket, 
araç olarak sadece açgözlülüğe, 
ideal olarak sadece tutuculuğa, 
düş olarak sadece teknolo-
jiye sahip olan egemen bir 
tabakanın yürüttüğü sistem-
den kaynaklanmaktadır,” diyor 
ve kapitalizmin gelişmesinin 
göstergesi olan ekonomik 
büyüme kavramının da peşine 
düşüyor. Bu büyümeye pa-
ralel seyreden yoksulluk ve 
açlık çeken nüfustaki devasa 
artışa da dikkat çekiyor. Eğer 
durdurulmazsa, bu aşırı ve 
eşitsiz tüketimin doğanın ve 
insanlığın sonunu getirecektir.

Kitapta önemle üzerinde 
durulan konulardan biri 
de iklim değişikliği ve tür-
lerin yok olması yani küre-
sel biyoçeşitlilik bunalımının 
yaşanmasıdır. Canlı türlerinin 
kitlesel olarak yok olmalarının 
jeolojik zamanlardaki ora-
na göre yüz kat fazla olması 
veya 1980’den beri ekva-

tordaki yağmur ormanlarının 
yüzde otuz beşinin, mercan 
adalarının yüzde yirmisinin 
yitirilmiş olması felakete ne 
kadar yakın olduğumuzu 
gösteren örneklerden sadece 
birkaç tanesi. İleride herkese 
yetecek yer, yiyecek kısacası 
doğal kaynak olamayacağı için 
şiddetli savaşların çıkacağı da 
belirtiliyor.     

Peki, yazarın bu duruma çözüm 
önerisi nedir?
Yazar toplumsal mücade-
leyle çevresel mücadelenin 
sistem karşıtlığı üzerinden 
yapılmasını, eşitsizliği azalt-
maya yönelik bir politikayla 
kollektif hizmetlerin güçlendi-
rilmesini yani “sol”un yeniden 
hareketlendirilmesini ve 
medyanın özgürleştirilmesini 
bir çözüm yolu olarak öne 
sürüyor. Fakat en başından 
beri kapitalizmin dünyaya ve 
insanlara verdiği zararlardan 
bahsederek kitaba başlayan 
yazar, sonlara doğru bu mü-
cadelenin sosyalizm temelli 
yapılamayacağını bize hisset-
tirip, solun reel sosyalizmle 
beraber gücünü kaybederek 
pasifleştiğini, yüzünü ekoloji 
mücadelesine dönmekte çok 
geç kaldığını belirterek acil bir 
kurtuluşun yine sistem içinde 
“sosyal kapitalizmle” mümkün 
olacağının -yazar Obama’nın 
seçilmesini umutla karşılıyor- 
ip ucunu vererek bizi çelişki 
içinde bırakıyor. En başından 
beri sorduğu sorulara çevre 
ve sosyal eşitsizlik merkezli 

ikna edici cevaplar veren yazar 
kitabın sonunu tekrar kapi-
talizme bağlamasıyla bize eko 
sosyalizmi bir seçenek olarak 
görmediğini ifade etmiş oluyor.

Özgürlükçü gençler olarak, 
doğanın talanına karşı politik 
tavrımızın, verdiğimiz mü-
cadelenin yazar kadar iyim-
ser olmadığını söyleyebiliriz. 
Ekoloji ve insanlık krizlerinin 
başlıca nedeninin kapitalizm 
olduğu ve ekolojik bir toplum 
yaratmanın ilk şartının da kapi-
talizmden kurtulmak olduğunu 
belirterek bunun antikapital-
ist bir mücadele anlayışından 
geçtiğini öngörüyoruz.

Doğanın son hızla yok 
edildiği şu zamanlarda gü-
zel bir dünyanın hayalini 
kuran insanlara, kaybedecek 
zamanımız olmadığın kazana-
cak zamanımızın olduğunu 
söyleyerek Bertol Brecht’in 
Şu sözleriyle sesleniyorum, 
“Savaşırsanız kaybedebilirsi-
niz, ama savaşmazsanız çoktan 
kaybetmişsinizdir.”

*4 Aralık 1984’te, ulusüstü bir 
Amerikan şirketi olan Union 
Carbide’ın Hindistan’ın Bho-
pal şehrindeki pestisit üretim 
tesisinden 46.3 ton MIC (metil 
izosiyanitin) sızması olayı. 
MIC:Pestisitlerin ve Her-
bisitlerin yapımında kullanılan 
basit ama etkili bir molekül. 
Canlı organizmalar üzerinde 
ölümcül etkileri vardır. (K,Joel-
Doğanın Düşmanı kitabından 
alıntı)

** Foster, John Bellamy. 
Savunmazsız Gezegen. İstanbul: 
Epos Yayınları,2008.
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Özlem Bayat        “Tehlikeli bir zamandayız ve felakete doğru sürükleniyoruz. Felaket, araç olarak 
sadece açgözlülüğe, ideal olarak sadece tutuculuğa, düş olarak sadece teknolojiye 
sahip olan egemen bir tabakanın yürüttüğü sistemden kaynaklanmaktadır.”

Kamerun’da eko muhafızlar ve 
askerler, onların topraklarında 
yaratmış oldukları Milli 
Park’ta avlandıklarından için 
ormanda yaşayan Baka ‘Pig-
melerini’ taciz ediyor, işkence 
ediyor ve hatta öldürüyorlar.  
Bir hükümet görevlisi kaçak 
avcılık yapıldığına dair bilgi 
almak için pigmelere işkence 
yapıldığını açıkça itiraf etti.

Pek çok doğasever koruma 
alanlarının bozulmaması için 
turizm hariç tüm insan faali-
yetlerinden uzak tutulması 
gerektiğine inanıyor. Bu 
düşünceye katılmıyoruz, 
bir hakikat olarak bulgu-
lar kabile insanlarının en iyi 
doğa koruyucuları olduğunu 
göstermiştir. Dünya’nın en 
zengin ekolojik bölgeler-
inin yüzde yetmişinin yerli 
toplulukların yaşadığı yerler 
olması bir tesadüf değildir. Bu 
ilişkiye rağmen kabile ce-
maatleri, bu doğal alanların 

güya korunması ve turizme 
açılması için topraklarından 
tahliye ediliyor ve bu alan-
lardan yasaklanıyorlar.
Kamerun’daki milli parklar, 
Bakaların rızası alınmadan, 

atalarından kalma topraklar üz-
erinde kurulmuştu. Bol çeşitli 
orman ürünlerini toplayan ve 
avlayan Bakalara, ilaçlarını 
topladıkları, yiyecekleri için 
avlandıkları ya da evlerini inşa 

“Zenginler dünyamızı nasıl 
mahvediyor?” sorunun asıl 
sahibi, 1957 yılında Fransa’da 
doğmuş gazeteci yazar Herve 
Kempf ’dir. Çernobil felaketin-
den sonra çevrebilim konularına 
el atan yazar, 1989’da çevre der-
gisi Reporterre’i yayımlamaya 
başlar. Yazar, iklim değişiklikleri 
ve genetiği değiştirilmiş organ-
izmalar hakkındaki yazılarıyla 
tanınır. Zenginler Dünyamızı 
Nasıl Mahvediyor kitabında 
da iklim değişikliği ve çevre 
felaketlerinin dünyaya ege-
men olan oligarşiyle ilişkisini 
incelemiştir. Peki, kimdir bu 
“oligarşi” sınıfı? 

Bu aşırı zengin, ayrıcalıklı sınıf, 
dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde yedisidir, yani beş yüz 
milyon kişi. Bu kişiler bir ge-
cede Hindistan’ın Bhopal 
kentinde yaklaşık sekiz bin 
kişinin uykusunda ölmesine ve 
beş yüz binden fazla insanın 
yaralanmasına neden olan* sa-
nayi baronlarıdır. Zevki ve kârı 

etmek için malzeme aldıkları, 
hatta atalarının mezarlarını 
gözettiklerinden dolayı suçlu 
muamelesi yapılıyor.

Topraklarından ayrılmak kabile 
insanlarını dünyalarından ayrı 
tutmak demektir.  Bakalı Mbaya 
Gaston da sözleriyle bunu 
destekliyor: “Şu an beslenme 
biçimimiz değiştiğinden dolayı 
hastalanıyoruz. Tenlerimiz köy 
yaşamını ve güneşi sevmez. 
Biz ormanda sağlıklıyız ve 
kilo alıyoruz.  Artık aramızda 
güçlü hiç kimse yok ve herkes 
hastalıklı gibi görünüyor. 
Sıkıntılarımızı unutmamız için 
içmeye mecbur ediliyoruz.”

Hükümetlerin ‘doğal ko-
ruma alanlarını’ kulla-
narak topraklara el koymayı 
meşrulaştırması, dünya 
çapındaki kabile insanları için 
yaşamayı daha da zor hale 
getiriyor. Kabileleri koruma 
alanlarından çıkarmak sadece 
onların haklarını çiğnemek 
değil, aynı zamanda çevrenin 
korunması amacına da za-

Zenginler dünyamızı nasıl mahvediyor

Pigmelere işkenceyi durdurun! rar vermektedir. Bu nedenle 
kampanyamızın başarıya 
ulaşması için desteğinize 
ihtiyacımız var.

Sizlerin katkılarıyla kabile ce-
maatlerinin topraklarındaki 
haklarını güvence altına alacak 
ve onların insan haklarına saygı 
göstermek için uluslararası 
teşkilatlar nezdinde kampan-
yalar düzenleyeceğiz. Ayrıca 
doğanın korunması için yapılan 
önemli yardımların şiddet ve 
acı vermeden kullanılmasını 
sağlayacağız.

Bize lütfen yardım edin.  Düny-
ada kabile cemaatlerinin savu-
nucusu olan tek örgütlenmeyiz 
ve kabile cemaatlerinin insan 
haklarını koruyup onlara saygı 
gösteren bir dünyaya sahip ol-
uncaya kadar durmayacağız. 
Hiçbir miktar küçük değildir.

Yönetici Stephen Corry
Web site: http://www.survival-
international.org/
Yardım için: https://www.sur-
vivalinternational.org/donate 
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Öfkelerini haklı hale getirmeyi 
meziyet sanan, tabiatı kontrol 
ederken dahi yıkıcılıktan taviz 
vermeyen, etten kemikten ko-
stümlere sahip, huzursuzluk 
sendromu yaşayan otoriterler, 
rüzgâr tanrısı Boreas’ın kales-
ini, koyunu işgal etmişlerdi. 
İşgalciler iç seslerini dinlemeyi 
bırakmışlardı.  Bir ataerkil 
kral, bomba sesleriyle girmişti 
Boreas’ın koyuna. Geçeceği 
alanları, ağaçları, patikaları 
patlatıp yok ederek kendine yol 
yapmıştı. Bu krallar eşlerini, 
halklarını ve çocuklarını 
işkencelere maruz bırakıp köl-
eye çevirdikleri gibi Boreas’ın 
yaşadığı toprakları, ormanları, 
koyları da düşmanları sayarak 
çağın savaş makineleriyle yok 
edip, ölü doğa perilerini de 
resim yapar gibi yıkıntıların 
üzerine serpmişlerdi.

Yaşam kaynaklarının, insanın 
ve tüm canlılığın özünü 
şırıngalarla çekip yerine, kana 
bulanmış bir ahlak ve adalet 
sistemi oluşturmuşlardı. Çek-
tikleri insanlık özünün yer-
ine onlara nefret, kin, üstün-
lük,  saldırganlık, korku, kana 
bulanmış ahlak gibi vesveseleri 
aşılamaya kalkışıyorlardı.

 Rüzgâr tanrısı ve çocukları, 
kral ve soydaşlarının 
yaptıklarına sinirlenmek ye-
rine, iyotlu bir rüzgâr estir-
erek onları kendilerine get-
ireceklerini ummuştu. Poyraz 
rüzgârıyla yanmış yüreklerini 
ve ısınmış beyinlerini serinlet-
meyi denemişlerdi.  Göklerde 

uçuşan küçük çocuklar ne 
olduğunu anlayamadıkları,  
kaçık bir inşaatçının akıl dışı 
eseri olan “Üçüncü Köprü” 
adlı geçiş yolunun ayaklarına 
çarpmışlardı. Bu ayaklar,  
rüzgâr tanrısı ve ailesinin ko-
yunda, kendi zamanlarındaki 
yedi başlı yaratıklardan, doy-
mak bilmeyen devlerden daha 
korkunç gözüküyordu. Bunu 
bir “Dybbuk” efsanesine ben-
zettiler. Efsaneye göre bu 
yaratık, iyi ve dürüst insanların 
ruhlarında kendisi için yer 
bularak, onlara kontrolleri 
dışında kötü şeyler yaptırırdı. 

Yıkım ve karmaşa Dybbuk’un 
ele geçirdiği insanları git-
tikleri her yerde takip ederdi. 
Varlığını, ruhlarını ele geçirdiği 
insanlar aracılığıyla belli eder 
ve o insanlardan geriye kalan 
sadece kırılmış bir ruh ortaya 
çıkarırdı. Bu koyda, yaşadıkları 
zamanların en tehlikeli yaratığı 
dahi bu kadar akıl dışı bir 
katliama sebep olmamıştı. Bu 
koyun etrafına yapılan yıkım 
sadece onların geçmişine değil, 
koca bir şehrin can damarına 
da atılmış bir kılıç darbesiydi. 

Boreas’ın akıllı çocukları bu 
etten kemikten oluşmuş, gözleri 
ışıl ışıl parlayan, çalışmaktan 
bıkmamış koyun yeni ve 
yaşlı sakinlerine hayranlıkla 
bakıyor ve bu olan bitene 
nasıl maruz bırakıldıklarını 
anlamaya çalışıyorlardı. 
Düşündüklerinde anladılar 
ki köyün sakinleri onların 
gördükleri kadar, mutluluğu 
hak ettiklerinin farkında 
bile değillerdi. Bu hastalıklı 
krallar gezegenin her yer-
inde olduğu gibi bu insanları 
da köleleştirmiş, onlara 
kendi varlıklarının ne an-
lama geldiğini dâhi olduğunu 
unutturmuşlardı. 

Rüzgâr tanrısı ve ailesi köylül-
eri hayretle dinledi. Köylüler 
hipnoz olmuş gibiydi, olan 
biten yağmadan rahatsız ol-
mak yerine, aklını yitirmiş 
krala köylerini altın tepside 
sunar hale gelmişlerdi. Yüz 
haneli köyde sadece üç aile 
bu kralın yağmasına karşı 
durarak olana bitene sey-
irci kalmak yerine seslerini 
çıkarıyordu. Ne yazık ki onlar 
da kimse tarafından önemsen-
miyor hatta yok sayılıyorlardı. 

Araç kullanmayan köy halkı, 
yapılacak olan geçiş yolu-
nun onlara ne bir zararı ne de 
yararı olacağını söylüyordu, 
rüzgârın çocuklarının dahi 
hızını kesen “Üçüncü Köprü” 
adı altındaki yıkımın.  Oysaki 
kralın hırslı kabilesi onların 
yeşil ve maviyle iç içe geçmiş 
küçücük evlerine bile göz 
dikmişti. Bu evlerden birinde 
oturan “Memnune Teyze” adlı 
köyün en yaşlı sakinlerinden 
birisi olan ve yalnız yaşayan 
bir kadının hayatına usulsüzce 
dâhil olmuşlardı. Bunu ya-

Boreas’ın eski koyu, üzgün Garipçe
Firuze Güzelmeriç     Araç kullanmayan köy halkı, yapılacak olan geçiş yolunun onlara ne bir 

zararı ne de yararı olacağını söylüyordu, rüzgârın çocuklarının dahi hızını 
kesen “Üçüncü Köprü” adı altındaki yıkımın. Oysaki kralın hırslı kabilesi 
onların yeşil ve maviyle iç içe geçmiş küçücük evlerine bile göz dikmişti.

panlar, çağın insanının kitle 
iletişim aracılığıyla tanıdığı 
“yaptık oldu” sloganıyla şehri 
yağmalayan, gösterişli ve içi 
boş yaşantılarıyla göz boy-
ama konusunda ünlenmiş 
kral soytarılarıydı. Parselcil-
er sırayla, kapı kapı dolaşıp 
insanların çaresizliklerinden 
faydalanıyor, umutlarına, 
geçmişlerine ve barınaklarına 
bedeller biçerek onları ellerin-
den almaya çalışıyordu.  Yılların 
insanı, yaşlı ve yalnız Memnune 
Teyze gece çalan kapı sesini ve 
seksen yaşındaki memnuniyet-
sizliklerini doğanın sesi olmuş 

eski tanrılara fısıldayarak, 
korkuyla anlatıyordu. Mem-
nune Teyze kendisine büyük 
tekliflerde bulunanlara, “Peki 
benim maneviyatıma karşılık 
gelecek bir maddeniz var mıdır 
evlat,” diye sormuştu. Tabii ki 
yoktu.

Gözü körleşmiş soytarıların  
“gelişim” adı altında 
uyguladıkları bu projeler 
rüzgâr tanrısı ve ailesini git-
tikçe sinirlendiriyordu.  Şehrin 
merkezinde bu yıkımlara 
karşı çıkan, pırıltılı bir ahlak 
anlayışıyla başkaldıran kitleler-
in olduğunu duyduklarında 
h e y e c a n l a n m ı ş l a r d ı . 
Anlayamadıkları bu tüketimin 
sonunu getirmeye çalışan bu 
insanlar, yıllardır kırsallarda 
ya da şehir merkezlerinde 
koşturulmaya zorlanmış, iç 
sesleri kısılmış, bozuk bir 
lunaparkı andıran yaşam 
alanlarında var olma mücade-
lesi vermekteydi. İç seslerini 
tamamen kapatmadıkları için 
gezegenin dört bir yanında 
müzikleriyle eşsiz bir senkron 
oluşturuyorlardı. Bunu kend-
ileri ve insan soydaşlarının huz-
uru için yapıyorlardı. Betondan 
duvarlara çarpsalar da bu toplu 
hareketler sonlanmıyordu, in-
san ve doğa var oldukça da 
sonlanmayacaktı. Çünkü bilge-
lik ve inanç,  makineleşmenin 
etkisi dışında yayılan, kontrol 
edilemeyen bir güce sahipti. 
İç seslerin buluşması, doğanın 
akışıyla uyum içinde,  görsel ve 
işitsel olarak tutkulu bir sevgi 
şölenine dönüşüyordu.  Maki-
nelerin ve mekanik otoriter 
kralların devri büyük bedeller 

ödenerek de olsa sarsılıyordu. 
İnsanlar aklın yoluyla ilerlerk-
en sahte zevklerden arınıyor, 
düşündüklerinin ve hisset-
tiklerinin farkına varıyorlardı. 

Boreas ve ailesi, Kuzey 
Ormanları’ndan sert bir rüzgâr 
estirerek atmosferde kayboldu. 
Gündüz oldukça sert esen rüz-
gar, geceye doğru hafifleyerek 
kesildi yeni adı “Garipçe” olan 
balıkçı köyü semalarından. 
Ve şimdi üzgün Garipçe 
yeşillerinin arasındaki gri 
tonlardan arınma umuduyla 
kurtarılmayı bekliyor.
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İzmir de 29 Mart’ta insanların 
eğlenmesi için hayvanlara 
zulüm edilen sirki protesto et-
mek amacıyla bir araya gelen 
hayvan özgürlüğü aktivistler-
ine sirk görevlileri tarafından 
saldırı yapıldı. İçlerinde siv-
illerin de bulunduğu sekiz 
dokuz kişilik grup ellerindeki 
sopalar ve satırlarla üçü ağır ol-
mak üzere birçok aktivisti ağır 
şekilde yaraladı. Bunun üzer-
ine İzmir hayvan özgürlüğü 
aktivistleri ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

İzmir’de bir sirki protesto ederk-
en ciddi bir saldırıya uğradınız. 
Olay nasıl meydana geldi kısaca 
anlatır mısınız?

Bizler o gün sirkin önüne 
gidip bir ajitasyon ve açık 
hava sergisi açmak istiyor-
duk. Gayet barışçıl bir şekilde 
hazırlıklarımız başlarken 
Milano Sirki çalışanları sergiye 
saldırarak fotoğrafları yırttılar, 
diğerleri de sözlü ve fiziksel 
taciz de bulundular. Ardından 
bir arbede yaşandı ve bize çivili 
sopalarla, kalaslarla saldırdılar. 
Öz savunmaya geçen aktiv-
istlere karşı şiddetini arttıran 
yetkililer en son baltalarla 
çıktıklarında polis gelmişti. 
Polis eşliğinde bir saldırı daha 
oldu. İçeride pankart açmak 
isteyen arkadaşlarımız linç 
ediliyordu. Anlayacağınız bir 
işkenceci bir diğer işkenceciyi 
koruyordu fakat yılmadık, er-
tesi gün tekrar gittiğimizde 
sirkin önüne sivil polisler ve 
çevik kuvvet konuşlanmıştı. 
Geldiğimizde önümüze barikat 
kurdular. Bildiri dağıtıp, çocuk-
lar ve aileleriyle ilişkilenip, 
meselenin pedagojik boyu-
tundan tahakküm ilişkisine 
kadar onlarla sohbet ettik. 
Bunun üzerine birçoğu geri 
gitti. Paralarını geri almak için 
sirk yetkilileriyle kavga eden-
ler dâhi oldu. Ertesi gün bir 
kez daha gittik ve sömürüsüz 
bir eğlencenin mümkün 
olabileceğiniz gösterdik. Ve-
gan - vejeteryan bir paylaşma 

masası açtık. Müzik ve çeşitli 
etkinliklerle aktivitemizi 
çeşitlendirdik. İki gün boyunca 
gişe kapalı kaldı. Sonrasında 
sirk toplandı ve gitti. O an için 
biz kazanmıştık. Bu etkin-
lik hayvan sömürüsüne karşı 
verilen mücadelede ısrarın ve 
doğru kullanılan dilin ne kadar 
kıymetli olduğunu bir kez daha 
bize göstermiş oldu.

Neden sirki protesto ettiniz?

Sirkler bir işkencehanedir. 
Bizler kendimizi otoritenin 
ve tahakkümün karşısında 
konumlandırırken, türcü bir 
yaklaşımda bulunmamız ka-
bul edilir değildir elbette. Bu 
bağlamda böyle kör göze par-
mak bir otoritenin, kendinden 
güçsüz olduğu için “eğitilip”, 
ıstırap içinde hayatını devam 
ettiren hayvanlara yaptığı 
zulme ve hayvanların da 
ıstırabına sırt çevirmek bir 
anti-otoriterin mücadelesini 
sorgulaması gerektiği anlamına 
gelir. Sirkler, mezbahalar, hay-
vanat bahçeleri ve daha nice-
leri gösteri dünyasının modern 
hapishaneleridir. Yaratmak 
istediğimiz özgür, eşit dünyayı 
yaratabilmemiz için bu 
işkencehaneleri etkisiz hale ge-
tirmek gerekir. Bunun yöntemi 
yine aktivistlerin aldıkları karar 

doğrultusunda belirlenir. Fakat 
kaçınılmaz olan mücadeledir.

“Son kafes kırılana dek” 
oluşumu olarak hangi fikir ve 
kaygılarla bir araya geldiniz?

İzmir’deki hayvan özgürlüğü 
aktivistlerini bir arada to-
plamak, başta sirkler olmak 
üzere hayvan sömürüsü ya-
pan kurum ve oluşumların 
protestolarını gerçekleştirmek 
ve iletişimimizi sağlamak için 
bir araya geldik.

Sizce hayvanlar neden ve ne 
şekilde suistimal ediliyor?

Hayvanlar insandan aşağı 
bir varlık gibi algılanıp 
mülkleştiriliyor. Günümüzde 
artık hiçbir koşulda ihti-
yaç duyulmamasına rağmen 
faytonlarla sömürülen atlar, 
zulüm ve işkenceyle eğlence 
metasına dönüştürülen sirk 
hayvanları, kozmetik ve ilaç 
sektöründe kullanılan deney 
hayvanları, havuzlarda (hap-
ishanelerinde) yaşayan yu-
nuslar ve foklar, süt sektöründe 
suni döllenme adı altında 
gerçekleşen tecavüzlere maruz 
kalan inekler, damak zevkimiz 
için öldürdüğümüz hayvanlar 
ve daha fazlası... Gözlerimizi 
kapatmadığımız her anda bu 

zulmü görebiliriz.

Hayvanların üzerinde kurulan 
tahakkümün son bulması ya 
da en aza indirilmesi için ak-
tivizmin dışında alternatif mü-
cadele yöntemleri de olabilir 
mi?

Hayvan hakları aktivizmi te-
melde hayvanların kapital-
ist sistemin malları haline 
gelmesiyle savaşmak ve onları 
meta olmaktan kurtarmakla 
ilintilidir. Hayvanları tüket-
memek, hayvan deneyleri ile 
üretilen ürünleri almamak 
(deri, kürk, ipek vb.) hay-
vansal ürün kullanmamak, 
hepimizin yapabileceği ba-
sit değişikliklerdir. Sistemin 
dayattığı AVM kültürü yer-
ine geri dönüşümü sağlayan 
bitpazarlarına gitmek, alışverişi 
en aza indirgemek, tüketimi 
azaltmak mücadeleye katkı 
sağlayan hareketlerdir.

Hayvan özgürlüğü mücade-
lesinde veganizmin yeri 
nedir?

Faşizm ilk olarak bir hayvan 
olan insanın diğer hayvan-
lara tahakküm kurmasıyla 
başlamıştır. Türcülükle 
başlayan faşizm ırkçılık ve 
cinsiyetçilikle kendini tekrar 
tekrar var etmiştir. Veganizm 
işte tam da bu noktada devr-
eye girer. Vegan kişi hayvan eti 
yemez, hayvansal ürün (Süt, 
yumurta, deri, ipek, yün vb.) 
kullanmaz ve hayvanların acı 
çektiği deneyler sonucu elde 
edilmiş ürünleri kullanmayı 
reddeder. Sebze ile doyabi-
lecekken damak zevki için 
zulme ortak olmaz. Hayvan 
sever, hayvan yemez. Kendi-
ni ifade edemeyen canlıların 
yaşam hakkı için mücadele 
eder.

Doğadaki birçok canlı bir birini 
yiyerek beslenebilirken, İnsanı 
bu besin zincirinden ayıran 

Son kafes kırılana dek
Elif Doğruatar

özellik nedir?

Doğanın bir parçası olan insan 
doğaya hükmederek, doğanın 
lideri olmaya çalışmaktadır. 
İnsan hepçil bir hayvandır. 
Sanılanın aksine etçil değildir. 
Keskin bıçak, silah ve ok kul-
lanmadan elleri ve dişleriyle bir 
hayvanı parçalayıp yiyemez. 
Toplayıcılıkla bu güne gelen in-
san yarattığı makine ve silahl-
arla doğayı talan etmektedir.

Genel olarak Türkiye’deki hay-
van özgürlüğü hareketini nasıl 
yorumluyorsunuz?

Türkiye’de hayvan özgürlüğü 
hareketi son yıllarda gittikçe 
artan bir kitleyle varlığını 
sürdürmektedir. Daha 
önce bireysel çabalarla, az 
sayıda insanın katılımıyla 
gerçekleştirilen protesto ve ey-
lemlere son iki yıldır yüzlerce 
insan dâhil olmuştur. Vejetar-
yen ve vegan insanların sayıca 
artmasıyla hareket kendini be-
denen somutlaştırmıştır.

Basında ve yayında hayvan 
özgürlüğü hareketinin yeri sizce 
nedir?

Basın sistemin diliyle hareket 
ettiği için sistem karşıtı bir mü-
cadele olan hayvan özgürlüğü 
mücadelesine dair haberleri 
elbette göstermeyecektir. Biz 
kendi haberleşme ağlarımızla 
alternatif basınımızı 
oluşturarak varlığımızı ka-
muoyuna duyurmaktayız. 
Mücadelemizi sanal alanda da 
somutlaştırmaktayız.

Hayvan özgürlüğü ve ekoloji 
mücadeleleri birbirinden 
ayrı tutulabilir mi? Ya da 
aralarında herhangi bir bağ 
var mıdır? 

Hayvan özgürlüğü mücade-
lesinin dâhil olmadığı bir 
ekoloji mücadelesi amacına 
ulaşamayacaktır. Doğa üz-
erinde kurulan tahakkümle 
savaşan ekoloji mücadelesi ta-
hakkümü yaratan kapitalist sis-
temle savaşmadan ve bu tahak-
kümün bedelini canıyla ödeyen 
hayvanları mücadelesine dâhil 
etmeden varlığını sürdüremey-
ecektir. 

Aynı şekilde diğer toplumsal 
özgürlük hareketleriyle bir 
bağı var mıdır, olmalı mıdır? 
Eğer var ise pratikte ne şekilde 
karşılık bulmalıdır? 

Hayvan özgürlüğü mücadelesi 
hayvanlara uygulanan faşizmle 
mücadele hareketidir. Kendi 
içindeki faşizmi yenemeyen 
ırkçı, cinsiyetçi, türcü insanlar 
hayvan hakları için mücadele 
vermezler. Bu nedenle hayvan 
özgürlüğü aktivistleri toplumsal 
özgürlük hareketleriyle de ortak 
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Bu sayfalarda sanatla diren-
menin hikâyesi anlatılacaksa 
ilk söz mutlaka Şili diktatör-
lerine karşı “Venceremos” 
yani “Biz Kazanacağız” diye 
haykırarak dudaklarında bir 
direniş melodisiyle aramızdan 
ayrılan sanatçı Victor Jara’nın 
olmalıdır. 

Tarih boyunca sanatın büyüsü 
direnenlerin en büyük gücü, 
direnilenlerin ise en korkulu 
rüyası olmuştur. İşte bu ned-
enle Jara’nın, Pinochet güçleri 
tarafından tutuklandığında 
gitarının yanında olması nasıl 
tesadüf değilse -gardiyanların 
ölüm tehdidine rağmen- diğer 
tutukluların da coşkuyla eşlik 
ettiği melodileri çalmasına 
engel olabilmek için ellerinin 
kırılması bir o kadar tesadüf 
değildi. Artık gitarını çalama-

Sanat ve DireniŞ ilişkisi
Başak Şahindoğan        “Sanat direnmektir.” Gilles Deleuze

yan Victor Jara’nın bu durumda 
bile şarkı söylemeyi sürdürmesi 
üzerine öldürülerek ellerinin 
kesilmesi ve diğer tutuklu-
lara ibret olsun diye tribünlere 
asılması sanatın direniş gücünü 
gösteren acı bir hikâyedir. Jara 
toplumsal bellekte bir mücadele 
gücü yaratmış ve bu etkiyle yeni 
sanatçılar onun kaldığı yerden 
direnişinin sözcüsü olmaya de-
vam etmiştir.

“Sanat dünyayı yansıtan 
bir ayna değildir, dünyayı 
biçimlendireceğiniz bir çekiçtir.”  
Vladimir Mayakovski

Sanat en genel anlamda hayatta 
var olmuş, var olan ve var ola-
bilecek her şeyin tanığı ve bu 
tanıklığın estetik yansımasıdır. 
Sanat tarihinin insanlık tarihi-
yle birlikte yazılması da bu ned-
enledir.  Dünyayı değiştirmek 
ve tarihe tanıklık etmek 
amacıyla yola çıkıldığında sanat 
hiç bir zaman tarafsız değildir. 
Sanatçı çağına tanıklık ederk-
en, özgürlüğünü ve etkinliğini 
kontrol altına almaya çalışan 
sisteme, kendisine ve topluma 
dayatılan yaptırımlara karşı 
muhalif bir tavır sergilemek 
zorundadır. Siyasi yaklaşımlar 

ve neoliberalizmin toplum-
sal baskısı, sınırlamaya çalışsa 
da, özündeki direnişten doğan 
sanat toplumsal gerçeklikle 
bütünleşerek var olmaktadır. 

“Mücadele bir çember gibidir, 
her noktasında başlar ama asla 
bitmez…” Suncomandante Mar-
cos

Sanat eylemsel ve işgalcidir. 
Zamanı ve mekânı kendi 
özgürlük sınırlarıyla işgal 
eder. Bu yönüyle de direnişle 
iç içedir; direncin en estetik 
enstrümanıdır. Direniş sanatı, 
yalnızca eserler değil, eserlerin 
direnişi doğuracağı mekânlar 
da üretebilmektedir. Direniş 
nasıl ki kendini ifade edebilmek 
için sanatın diline muhtaçsa 
sanatta her zaman direnişin 
gücüne muhtaçtır. Bu nedenle 
sanatçıyı direnişin bir parçası 
haline getirmek için mutlaka 
üretken kanallar inşa edilme-
lidir. Böylece direniş hem bir-
çok kanalla genişleyerek kole-
ktif bir yapı alacak, hem de 
gelecek yaşamlara gerçekliği 
bozulmadan ve anlamını yitir-
meden iletilebilecektir. Sanat 
yoluyla yapılan üretimler 
direnişin geleceğe aktarılan 
önemli bir uzantısıdır.

“İster bir karakter yaratsın, ister 
yeni bir yöntem keşfetsin, ister 
karmaşık bir durumun özünü 
yakalasın, sanatçı bir eylem 
adamıdır.” Joseph Conrad

Tarih boyunca tüm direniş 
biçimleri arasında en güçlü 
olanlar, şüphesiz halkın 
kendiliğinden örgütlendiği, 
karşı koyuşu kendi direniş 
dilini kullanarak ifade ettiği 
direnişler olmuştur. Bu dönem-
lerde sanatçıların ürettiği işleri 
kapsayan direniş sanatı, isyan 
ve sivil itaatsizlik eylemler-

inde sanat, toplum ve eylem 
arasındaki sınırları ortadan 
kaldırmıştır. Bu dil sokaklarda, 
meydanlarda ya da köylerde 
sanatla birlikte ortaya çıktığında 
direniş sürecine katkısının yanı 
sıra toplumsal belleğin yeniden 
yapılandırılmasıyla da geçmiş 
ve gelecek arasında köprü 
oluşturacaktır. Direniş bu hali-
yle dünyadaki en sanatsal et-
kinlik haline gelecektir.

Andre Malraux’ın “ölüme 
direnen bir yaratıcılık” olarak 
ifade ettiği sanat, tiyatrodan, 
müziğe, resimden, heykele, 
fotoğraftan, grafitiye, şiirden 
edebiyata kadar her biçimi-
yle toplumda nasıl bir değişim 
yaratılabileceğini tarih bo-
yunca birçok defa göz önüne 
sermiştir. 

Eugène Delacroix’nin Halka Yol Gösteren Özgürlük isimli eseri

“Sanatçının dünyayı değiştirmek 
için sözcüklerden, renklerden, 
notalardan başka bir gücü yok-
tur.” Jean-Luis Joubert  
 
Fransız ressam Eugène 
Delacroix’nin 1830 yılında 
yaptığı Halka Yol Gösteren 
Özgürlük adlı çalışması, 
Fransız Devrimi’ni anlatan 
en önemli yapıtlardan biridir. 
Kral X. Charles’ın devrilmesi-
yle son bulan üç günlük halk 
ayaklanmasının anlatıldığı 
bu resimde seçilen figürler ve 
kullanılan simgeler son derece 
önemlidir. Resimdeki ana figür 
olan ayakları ve göğsü çıplak 
kadın figürü özgür Fransa’yı 
temsil etmektedir. Elindeki 
üç renkli Fransız bayrağı, 
devrimin üç temel kavramı olan 
eşitlik, kardeşlik ve özgürlüğü 
simgelemektedir.  

Direnişçilere barikatları 
aşmada öncülük eden kadın 
figürünün solundaki silindir 
şapkalı erkek burjuva sınıfını, 
onun solundaki erkek ise işçi 
sınıfını temsil ederken, sağ 
taraftaki çocuk yoksulları 
simgelemektedir.  
Önde, solda yerde yatan gece-
likli figür, baskıcı rejimin gece-
leri bastıkları evlerde zulme 
uğrayan ezilen muhaliflerdir 
ve Delacroix’ye göre muhalifler 
bu direnişin önemli nedenler-
inden biridir. Sağda ölü veya 
yaralı olarak çizilenler, krali-
yet kuvvetlerinin yenilgisini 
temsil etmektedir. Resmin 
yarattığı ana etki direnen 
halkın barikatları aşarak büyük 
kararlılıkla özgürlüğe yürüme-
sidir.

Diego Rivera’nın Cephanelik isimli eseri

“Sanat da, hayat gibi, özgür 
olmalıdır” George Santayana 
 
Pablo Picasso’nun Guer-
nica adlı çalışmasında, 1937 
yılında İspanya’da Bask bölges-
inin merkezi olan Guernica 
şehrine faşist diktatör Gen-
eral Franco’nun yaptığı saldırı 
resmedilmiştir. Picasso Alman 
uçaklarının bombalarıyla ye-
rle bir olan şehrin ve asker-
ler tarafından vahşice maki-
neli tüfeklerle taranan masum 
insanların yok edilişini protesto 
etmek için resmine şehrin adını 
vermiştir. Ancak kübist sanatçı 
resminde o gün yaşananları 
birebir anlatmak yerine 
acının duyularla hissedilm-
esini istemiştir. Resmin tam 
ortasında mızrak saplanmış 
atın acı içinde kişnemesi, 
elindeki gaz lambasıyla 
pencereden kendini içeriye at-
maya çalışan kadının telaşı, atın 
altında elindeki kırık kılıçla 
parçalanmış askerin cesedi, sol-
da kucağındaki ölü bebeğini tu-
tan annenin feryadını duymak 
mümkündür. Ayrıca resimde 
İspanya’nın simgesi bir boğanın 
yanında silik bir şekilde 
görülen barış kuşu sanatçının 
karamsarlığını yansıtmaktadır. 

“Çağdaş köle, kendisinin kesin-
likle özgür olduğunu zanneder,” 
Guy Debord

Diego Rivera, Cephanelik 
(The Arsen al) adlı duvar res-
minde, 1910 yılında Meksika’da 
Porfirio Díaz’ın diktatörlüğünü 
devirmek amacıyla devrim-
ciler tarafından başlatılan ve 
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Sanat ve DireniŞ ilişkisi
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Mehmet Aksoy’un 1 Mayıs 1977 isimli eseriSami Musa ve Mohammad Khatib’in eserlerinden örnekler

yedi yılın sonunda devrim-
cilerin iktidarı ele geçirmesiyle 
sonuçlanan direniş sürecini 
resmetmiştir.  Ressam bu süreç 
boyunca devrimin nasıl olması 
gerektiğini anlatan birçok du-
var resmi daha yapmıştır. Mek-
sika halkını ve devrimini or-
taya koyan bu eserde ressamın 
işçi hareketine ilgisi, devrime 
bağlılığı ve devrimci arkadaşları 
görülmektedir. Ortada eşi Fri-
da Kahlo kırmızı gömleği ile 
maskulen bir devrimci olarak, 
elindeki silahları devrim için 
savaşan işçilere dağıtırken 
resmedilmiştir. En sağda erkek 
arkadaşı Julio Antonio’nun 
yanında elindeki fişeklikle ay-
akta duran fotoğrafçı Tina Mo-
dotti ise Kahlo’nun tersine fem-
inen bir figür olarak çizilmiştir. 
Beyaz şapkayla resmedilen kişi 
Küba Komünist Partinin ku-
rucusu olan Mella’dır. Arkada 
ise orak-çekiç amblemiyle 
devrimin simgesi komünizm 
bayrağı dalgalanmaktadır. 

“Sanat, özgürlük tarafından 
emzirildikçe büyür” Schiller
 
Türk heykeltıraş Mehmet 
Aksoy’un 1 Mayıs 1977 isim-
li heykeli tarihe “Kanlı 1 
Mayıs” olarak geçen Taksim 
Meydanı’nda İşçi Bayramı 
sırasında otuz dört kişinin 
hayatını kaybettiği yüz otuz 
altı kişinin yaralandığı olayı 

anlatmaktadır.
1 Mayıs 1977 günü İşçi 
Bayramı’nı kutlamak için Tak-
sim Meydanında bir araya 
gelen yaklaşık beş yüz bin 
kişinin üzerine birçok nok-
tadan ateş açılmış ve polis 
panzerleri kaçışan kalabalığın 
üzerine doğru sürülmüştür. Bu 
durum karşısında panzerler 
altında kalarak, ezilerek ve vu-
rularak otuz dört kişi hayatını 
kaybetmiş, yüz otuz altı kişi de 
yaralanmıştır. Ateş açanların 
kimler olduğu hiçbir zaman 
tam olarak belirlenememiş ve 
olay halen aydınlatılamamıştır. 
Mehmet Aksoy, 1979 yılında bu 
olay anısına yaptığı heykelinde 
yerde cansız olmasına rağmen 
dimdik yatan bedenin zayıf ve 
genç gövdesine karşın iri ve 
yaşlı elleriyle hem işçi sınıfının 
zorlu yaşam mücadelesini 
hem de güçlü duruşunu tem-
sil etmektedir. Ölmüş bedeni 
kucaklayan anne figürünün 
de elleri ve yüzü heykelin en 
önemli detaylarıdır. Eller-
indeki kırışıklıklar Anadolu 
kadınının yıpranmışlığını 
simgelerken, alnındaki çizgiler 
bu erken kaybedişin yaşattığı 
derin acıyı yüzü kapalı olduğu 
halde göstermektedir. Heykelin 
ayaklarından ortaya çıkan, yüzü 
embriyo şeklinde ve gövdesi 
tam oluşmamış ama yine de 
dimdik duran çocuk heyke-
linde ise bu bedensel ölümün 

bir yok oluş olmadığı, sınıfsal 
mücadelenin yenilenerek ve 
güçlenerek devam edileceği 
anlatılmıştır. Sanatçının tüm 
çabalarına rağmen bu heykel 
yasak ve baskılar nedeniyle 
Taksim’de sergilenememiştir.   

“İnsan dünyayla en sağlam bağı 
sanat aracılığıyla kurar.” Johann 
Wolfgang Von Goethe  
 
Filistinli aktivistler Sami Musa 
ve Mohammad Khatib gündüz 
sokaklarda İsrail askerine dire-
nirken aynı zamanda Gazze’de 
İsrail Ordusu’ndan arda kalan 
silah ve mühimmatları topla-
yarak bu materyallerden ek-
spresyonist sanat eserleri üret-
mektedir. Sanatçılar eserlerini 
askerlerin geride bıraktıkları 
dikenli telleri, mühimmatları, 
Gazze Duvarı’na ait parçaları 
ve gazeteciler tarafından 
kullanılan malzemeleri kul-
lanarak üretmektedir. Khatib, 
eserlerini “Biz sadece Filis-
tin topraklarında yaşanan 
vahşete dikkat çekmiyor, aynı 
zamanda direnişi, sanatla 
birlikte sürdürüyoruz. İsrail 
askerlerinin Filistin’i işgali 
esnasında bizi öldürmek için 
kullandığı bu araçları, şimdi 
biz sanat eserine dönüştürerek 
onlara doğrultmak istiyoruz. 
Tek istediğimiz biraz umut ve 
bağımsızlık. Umarım bu sanat 
eserleri halkımızın alışılagelmiş 

direnişine farklı bir hava katar” 
sözleriyle açıklamaktadır.

Doğa, direniş ve sanat ilişki-
sine dair

“Doğaya karşı olan hiçbir şey 
uzun zaman yaşayamaz.” 
Charles Darwin

Doğa tüm renkleri ve büyüsüyle 
yaşamımıza sunulmuş güzellik 
ise sanat da bu güzelliğin yaygın, 
özgür ve kolektif kılınabilmesi 
için yapılan estetik bir eylem-
dir. Yaşamın doğayla birlikte 
sürdürülebilirliğini savun-
mak mutlaka sanatla iç içe bir 
yaşamı savunmaktadır.

Doğa ve sanatın en temel or-
tak özelliği her ikisinin de 
ortaya koyduğu eylemlerle 
kendi güzelliklerini kend-
isinin örgütlemesidir. İnsan, 
bu eylem ve örgütlenme 
hikâyesi içerisinde doğanın 
korunabilmesi için sanatı en-
strüman olarak kullanan bir 
direniş figürüdür. Özellikle son 
yıllarda kapitalizm ve neolib-
eral politikalar doğayı ve yaşam 
alanlarını yok etmek üzerine 
kurulmaktadır. Emperyalist 
güçlerin politikaları ise her ne 
pahasına olursa olsun doğanın 
tüm kaynaklarını sömürmek 
üzerinden şekillenmektedir. 
Tüm bu nedenle de yaşam 
savunucuları gerek sokaklarda 

ve meydanlarda isyanlarla ger-
ekse köylerde ve dağlarda ey-
lemlerle yaşam alanlarını ko-
ruyabilmek için direnmektedir. 
Bu direnişler sanat kanalıyla 
kolektif bir biçimde kendi dil-
ini geliştirmektedir. Taksim’de 
geçtiğimiz yıl, Mayıs ayında 
Gezi Parkı’ndaki ağaçları ko-
rumak için başlayan ve bostan-
larla forumlarla halen süren 
eşi görülmemiş bir isyan olan 
Haziran Direnişi tüm süreçleri 
ve artık herkesin bildiği san-
atsal enstrümanlarıyla bunun 
en güzel örneğidir. Ayrıca 
bir grup sanatçının başlattığı 
“Doğa İçin Çal” projesi de 
doğa katliamlarına dikkat 
çekmek için üretilen bu an-
lamdaki müzikal bir direniş 
çalışmasıdır. Son olarak An-
adolu topraklarının birçok 
noktasında sularını, havalarını 
ve tüm yaşam alanlarını ko-
ruyabilmek için yerel mücadele 
veren halkın dövizlerindeki, 
köy evlerinin duvarlarındaki 
yazılar, attıkları tüm sloganlar 
doğa için direnişin en güzel 
sanat eserleridir.

Bu yazı tarih boyunca “daha 
yaşanılası bir dünya için” eller-
indeki tüm imkânlarla direnen-
lere, bu yolda bedel ödeyenlere, 
bedel ödemeyi göze alanlara 
küçük bir teşekkür göndere-
bilmek için kaleme alınmıştır. 
İyi ki varlar ve hep var olacaklar.



Kaz Dağları bölgesinde 
yapılmak istenen altın madeni 
ve termik santraller için mü-
cadelesini sürdüren köy halkı ve 
Türkiye’nin her yerinden gelen 
yaklaşık bin beş yüz doğasever, 
Çanakkale Bayramiç Evciler 
Köyü’nde buluştu. Mücadele 
için Ankara’ya yürüyen Çoban 
Kezban noktayı “Kaz Dağları’nı 
vermeyeceğiz” diyerek koydu.  

Doğaya yapılan saldırılarla 
rant kavgasının her geçen gün 
arttığı, gelişme adına bölge 
halklarını çevre felaketiyle karşı 
karşıya bırakarak yaşamlarını 
tehdit etme noktasına getiren 
proje ve şirketlere karşı direniş 
Türkiye’nin her yerinde devam 
ediyor. Ünlü Yunan düşünür ve 
şair Homeros’un “Bin pınarlı 
İda Dağları” olarak anlattığı 
Kaz Dağları’nda yapılmak is-
tenen altın madeni ve termik 
santraller için Çanakkale Bay-
ramiç Evciler Köyü’nde adeta 
bayram havasında geçen bir 
dayanışma günü düzenlendi. 

Bin beş yüz doğasever buluştu

Çanakkale Çevre platformu, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği, Düş Yola, Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği, Bayramiç Yeniköy 
Ekolojik Yaşam ve Tohum 
Derneği, Zirve Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü - Bursa Nilüfer 
Kent Konseyi Uludağ Çalışma 
Grubu, Bozcaada Forumu’nun 
27 Nisan 2014 düzenlediği et-
kinlikte Türkiye’nin her ilin-
den gelen yaklaşık bin beş yüz 
kişilik doğasever grubu, Kaz 
Dağları’nın kuzey yamacında 
kamp kurdu. 

Evciler köyünde kurulan 
pazardan alış veriş yapan çevre 

gönüllüleri bölgede yapılmak 
istenen projeleri protesto 
etti. Çevreciler “Altın’cı Filo 
Kaz Dağları’ndan defol”, 
“Kaz Dağları bizimdir, bi-
zim kalacak” ve “Termik san-
trale hayır”, “Taksim’den Kaz 
Dağları’na direniş” sloganları 
atıldı. 

Kaz Dağları’nın üstü daha 
değerli

Etkinliğe katılan sivil to-
plum kuruluşlarının temsil-
cileri kısa konuşmalar yaptı. 
Yeniköy Ekolojik Yaşam ve 
Tohum Derneği Başkanı 
Mustafa Ülgen konuşmasında, 
Kaz Dağları’nda altın madeni 
çıkarmanın doğaya ve köylüye 
hakaret olduğunu belirtirk-
en yerin üstünün, altından 
daha değerli olduğunu söyl-
edi. Ülgen, dünyanın en gü-
zel kirazları ve elmasının bu 
coğrafyada yetiştiğini ifade etti 
ve "Bu doğayı katletmeyelim" 
dedi. 

Doğa talanı her yerde

Trek 5000 Doğa Yürüyüşleri 
Grubu’nu temsilen konuşan 
Güven Yüksek ise Kaz 
Dağları’na yönelik yapılan 
talanı yakından tanıdıklarını, 
bildiklerini söyledi. Yüksek, 
Türkiye’nin hemen her bölges-
inde Alakır Vadisi’nden, Er-
ciyes Dağı’na kadar bu talana 
şahit oluyoruz diyerek, “Bu 
bölgedeki halkların her zaman 
yanında olacağız ve bu daha 
başlangıç mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.” dedi.

Kaz Dağları’na saygı yürüyüşü
Etkinlik öncesinde Kaz 
Dağları’nın kuzey eteklerinde 
kamp alanında buluşan doğa 
yürüyüşü ve dağcılık ekip-
leri 26 Nisan Cumartesi günü 
bir zirve etkinliği düzenledi. 
1726 metredeki Sarıkız zir-
vesine yapılan bir yürüyüş ile 
Kaz Dağları’nın sahip olduğu 
muhteşem doğa ve ende-
mik bitki örtüsü yürüyüşe 

Kaz Dağları’nda mücadele sürüyor
Önder Kiremitçi

katılanları büyüledi. Protesto 
gösterisi öncesinde yapılan 
bu yürüyüş “Kaz Dağları’na 
ve doğaya saygı” niteliğinde 
gerçekleşti ve yaklaşık on saat 
süren zirve yürüyüşü çadır 
kampında son buldu.  

Çoban Kezban konuştu

Evciler köyünde yapılan pro-
testo gösterilerinde konuşan 
bir diğer isim ise köylüler 
arasında sembol bir isim haline 
gelen Çoban Kezban’dı. Protes-
to eylemleri sırasında Ankara 
TBMM’ye yaptığı yürüyüşle 
tanıdığımız Çoban Kezban kısa 
ama öz konuştu. “Kaz Dağları 
bizim, kimseye vermeyeceğiz,” 
diyerek kalabalıktan büyük bir 
alkış aldı.

Köylü milletin efendisi

Protesto toplantısında dile ge-
tirilen en önemli konulardan 
biri ise tarım ve hayvancılığın, 
ülkemizin toplumsal refahı 

ve üretimi açısından önemine 
yapılan vurguydu. Türkiye’nin 
AB ve IMF’nin dayatmaları 
sebebiyle tarım toplumu ol-
maktan çıkarılmaya çalışıldığı 
ve tarım nüfusunun yüzde 
beş oranına düşürülmeye 
çalışıldığı vurgulandı. 

Türk Tabipler Birliği Raporu

Türk Tabipler Birliği Kaz 
Dağları ve Çanakkale Yöre-
si Madencilik Girişimleri 
Raporu’nu yayınladı. Çanak-
kale Belediyesi’nin katkılarıyla 
şekillenen ve Çanakkale 
Kaz Dağları’nda son on 
beş, yirmi yıllık dönemde 
yaşananları özetleyen rapor, 
maden şirketlerinin ÇED 
raporlarından aldığı kapsamlı 
planlar ve madencilik yapılmak 
istenen bölgeleri gösteren hari-
talarla en ince detaylarına ka-
dar kamuoyuna sunuldu.
 
Raporun sonuç bölümünde 
yaklaşık yirmi yıldır devam 
eden mücadelenin artık çok kri-
tik bir aşamaya geldiğine, köy-
lerde suların hastalık taşımaya 
başladığına, çocukların ishale 
yakalandığına ve hayvan ölüm-
lerinin artığına dikkat çekiliyor. 
Raporun devamında bölgede 
yaşanacak sorunlara ve yaşamı 
tehdit edecek noktalara dik-
kat çekiliyor ve sorunlar şöyle 
sıralanıyor: 
Yer altı ve yer üstü su 
kaynaklarının kirlenmesi
Su rezervlerinin tükenmesi
Ağır metal içeriklerin ve asidik 
suların toprağı kirletmesi
Gürültü ve toz kirliliği
Kaza ve yangın riskleri
Ormanlık alanların yok edilm-
esi
Su, toprak, hava kirliliği
Biyoçeşitlilik ve bitki örtüsü 
kaybı
Bölge halkında hastalıkların 
ortaya çıkması


