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Ve Artık Şafak Vakti!

Geri dönüşüm heykeller

İnsan İslam ve Halife 
Egemen mi Gözetmen mi?

Geri dönüşüm, çöp olarak bir kenara attığımız 
ama aslında hala kullanılabilir durumda olan 
maddeleri farklı amaçlarda kullanarak bir 
değişim yaratmanın en iyi yoludur.  Sayfa 38

Manevi ekoloji yeryüzüne 
bir ilahi emanet olarak ba-
kar. Dahası manevi ekoloji 
insanı bu dünyanın efendisi 
değil Allah’ın yarattığı yer-
yüzünün çobanı olarak 
tanımlar. Sayfa 31

Yalnızca yerellerimiz değil kentlerimiz de büyük bir kuşatmanın pençesinde. Dört bir yandan saldırıya uğruyoruz. 
Emek sineması, Haydarpaşa Garı, Haliç Tersaneleri, Gezi Parkı, ODTÜ Ormanı, Atatürk Orman Çiftliği, Kuzey 
Ormanları ve son olarak da Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı ve Validebağ Korusu örneklerinde olduğu gibi kentlerimi-
zin tarihsel dokusu, doğamız, meydanlarımız, kamusal alanlarımız, parklarımız, bostanlarımız, korularımız kuşatma 
altında. Kuşatma sürdükçe direniş de büyüyor.  

Validebağ gönüllüleri, otopark şantiye alanını çevreleyen bari-
yerleri yıktı! Birkaç gün sonra polisin zor kullanarak alandan 
uzaklaştırmak istemesine rağmen gönülüler alana girdi ve fi-
dan dikimi gerçekleştirdi. C. Sami Yılmaztürk’ün yazısı Sayfa 6

Gezi sürecinde, Park’a yapı 
yaptırmadı bu halk. Demek 
ki umudu yitirmemek gerek. 
Direnmek, daha güçlü 
direnmek için de dayanışmak 
gerek. Haliç Dayanışması bu 
nedenle var.  Sayfa 8

Şehir büyümek zorunda gibi 
ilerliyor dağ yamaçlarına. 
Biraz ötede termik santralin 
bacaları şehre karanlığını sa-
lıyor. Doğa, boynunu bükmüş 
insanlığın yaptıklarına, tek 
esinti yok tarlalarda. Sayfa 8

Oysa Moda Bostan mücade-
lesinde gördük ki halkın gü-
cü vakıfları, kiracıyı, kira 
kontratını hiçleştirebiliyor. 
Moda Bostan mücadelesinin 
ekoloji mücadelesine umutlu 
bir deneyim kazandırdığı 
muhakkak.  Sayfa 5

Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi, Atatürk Orman Çiftliği
için beş dilde mektup hazırlı-
yor. “Binayı kullanmayın, ka-
bullere katılmayın, hukuksuz-
luğu kabul etmeyin.”  Sayfa 7

Kazdağı Doğal ve KültürelVarlıkları Koruma Derneği, Kuzey 
Ormanları Savunması ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ayrı 
ayrı üç ekoloji ve dayanış-ma kampı gerçekleştiriyor. Burdur, 
kuruyan Burdur Gölü için yas tutuyor.  Sayfa 2

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararlarına 
göre 18 Haziran 2014’ten 10 
Ağustos 2014’e kadar altmış-
altı proje için dört binden 
fazla parsel için acel kamulaş-
tırma kararı verilmiştir.
Sayfa 12

Gezi Ruhu Arhavi’de, selam olsun Direniş Evi’nin çivilerini 
çatanlara. Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı için ÇED toplantısı 
yapılamadı, yapılmazdı! İstanbul’da içinde öğretmenlerin 
yararlandığı bir konak ve müştemilatları olan, şehrin ortasın-
da muhteşem bir koruluk. 3500 metrekare alana beton dök-
meye hazırlanmışlar ki Gezi Ruhu devreye girmiş. Sayfa 4

Haliçte Neler 
Oluyor?

Soma Tarım 
Gözlemleri 

Moda Bostanı 
umudumuz oldu

Acele 
Kamulaştırma

Eylül Ayı Ekoloji ve Dayanışma Kampları

Mimarlar Odasından 
Atatürk Orman Çiftli-
ğindeki hukuksuzluga 
karşı beş dilde mektup
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1. Kazdağı Ekofestivali (3-7 Eylül 2014)
Ekolojik bilinçle, sanatla, konserlerle, üretimle dolu Ekofest, 3-7 Eylül tarihleri arasında Kazdağı’nda bağbozumu şölenlerine ev sahibi yapacak.

Gel de sabah tazeliğinde doğadaki söyleşilere katıl
Gel de gündüz diriliğini atölyelerde yaşa
Gel de akşam serinliğinde konserlere bırak kendini
Gel de günün yorgunluğunu gecenin kamp ateşinde unut
Gel ve yaşa

Kazdağı, altın madenciliği ve termik santrallerden sonra şimdi de HES tehdidi altında. Bin pınarlı Kazdağı’nın güzelim dereleri, şelaleleri HES’lere ve 
sözde içme suyu barajlarına kurban edilecek. En güzel vadiler, hatta bazı köyler sular altında kalacak. Kazdağı’nda, Zeytinli Çayı’ndan Mıhlıçayı’na kadar 
bütün akarsular bundan böyle özgür akamayacak.

Sözün özü, dünyayı anlayan, doğayla ortak hareket eden bir festival nasıl olmalı dedik ve koyulduk yola. Doğaya, topluma ve insana emek sarf etmiş 
insanlarla el ele, kol kola, omuz omuza bir güzelliğe yürüyoruz. Bu güzelliğe giden eski ve yeni patikaları Türkmenlere, Yörüklere, Tahtacılara, meşelere, 
çamlara göknarlara, kuşlara, sincaplara, kekiklere, koyaklara sorduk. Sordukça tarlaları zirai ilaçla, suni gübreyle, kimyasalla yanıp tükenmiş çiftçiler, 

güvenilir gıda bulamayan tüketiciler gördük.
HES’lere, madenlere ve barajlara karşı yollarda nöbet tutan köylüleri, erkekleri ve kadınları, sesini duyuramayan muhtarları bulduk.
EKOFEST yörenin, bölgenin, ülkenin ve gezegenin cömert elini tutmak için beklediğimiz fırsat!
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen KAZDAĞI EKOFEST, tüm köylü ve kentlileri, doğa dostlarını, gencini, yaşlısını, erkeğini, kadınını kucaklaşmaya çağırıyor!

Kuzey Ormanları Savunması Kampı (5-7 Eylül 2014) 
Haydi, elini ver: Son nefes kaynağımızı savunmaya, yine ormana gidelim!
Kuzey Ormanları Savunması 5-6-7 Eylül’de İstanbul Belgrad Ormanı, Kurtkemeri’nde üç günlük doğa kampı düzenliyor.
İstanbul halkı, Marmara halkı, haydi elini ver:
Kuzey ormanlarında gümbür gümbür çalışan dozerlere karşı son nefes kaynağımızı savunmak için.
Gölümüzü, suyumuzu kurutanlara karşı, “Kuzey ormanları yoksa su da yok,” demek için.
Marmara Bölgesi’nin son doğal varlıklarına savaş açanlara karşı İğneada’dan, Saray’dan, Sapanca’dan, Ağva’dan gelen yaşam savunucularıyla buluşup…
Kuzey ormanlarında üçüncü köprü, maden ocağı, özel su şirketi, üçüncü havalimanı projeleriyle yaygınlaşan büyük çevre kırımına dur diyecek bir 
mücadeleyi büyütmek için yine ormana gidelim!
Çadırını, uyku tulumunu, matını, bisikletini, sazını, sözünü al, sen de gel! Ortak sofralarımızla, şarkılarımızla, çocuklarımızla yaşam savunucularının 
kardeşliğini büyütelim. Doğayla barışık bir hayatın mümkün olduğunu gösterelim.
Öfkeni, neşeni, direncini al, sen de gel! Ormanları katledenlerin, suları kurutanların, kuşları öldürenlerin yalanlarına karşı atölyelerimizde, 
forumlarımızda hakikatin gücünü büyütelim. Bilimi, sanatı, sporu ve eylemi, yaşamı ve geleceğimizi savunmak için birleştirelim! Umudunu, haya-
lini, direniş öykünü al sen de gel! Dozerlerle, yalanlarla, parayla yaşamı teslim almaya çalışanlara karşı İstanbul’dan İğneada’ya, Kocaeli’nden Yalova’ya 
direnişi, mücadeleyi, umudu büyütelim! Yaşamın boyunduruğa sığmayacağını gösterelim!
Kuzey ormanları senin, Kuzey Ormanları Savunması sensin!

Hasankeyf Dayanışma Kampı, BarajaRock (19-21 Eylül 2014)
Hasankeyf ’te 19-21 Eylül 2014 tarihleri arasında, Hasankeyf ’le Dayanışma Kampı düzenliyoruz. Hasankeyf ’i Yaşatma Girişimi olarak bizim 
yüklendiğimiz en temel görev, gerçekleştirildiği takdirde Ilısu Barajı’nın sular altında bırakacağı Hasankeyf ’in ve Dicle Vadisi’nde yer alan adı Hasan-
keyf kadar tanınmayan daha pek çok kültür-doğa mirasının, buralarda yaşayan halkların, diğer canlıların ve gelecek nesillerin sesi olmaktır. 19- 21 
Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kampın esas amacı ise bu sesi yükselterek hem daha çok sayıda insana hem de daha farklı kesimlere 
ulaştırmaktır. Ilısu Barajı’nın yapımı şimdiye kadar bu topraklarda emsali görülmemiş bir başarıyla -merkezi hükümetin var gücüyle karşı çıkmasına 
rağmen- ilki 2001’de ve ikincisi de 2009’da olmak üzere iki kez durduruldu. Amacımız, uluslararası ölçekte kazanılan bu emsalsiz başarının ülke 
çapında da yakalanması ve diğer bölge halklarına da umut olması amacıyla bu topraklarda yaşayan ve Ilısu Barajı benzeri “Yıkım Projeleri”ne hayır 
diyen tüm bireylerin ve halkların bir araya gelmesi ve bu birleşmeden doğacak kolektif bilginin güce dönüşmesidir.
Hem bu kampla hem de girişimimizin genel duruşuyla hedeflediğimiz kitle tek kelimeyle “herkes”tir. Yani doğa ve insan severiyle sevmeye yönelmiş; 
genci, orta yaşlısı ve ruhu genç adı yaşlısı ile her yaştan, her cinsel kimlikten, her millet ve halktan tüm bireyler, topluluklar, organizasyon ve kurumlar 
kampımızın ve bu kamptan doğacak yeni bir duruşun bileşenlerini oluştursunlar istiyoruz.  Çünkü biz bunun bir “yaşatmak ya da yok etmek” kararı 
olduğuna ve dolayısıyla kategoriler üstü bir dev kitleyi ilgilendirdiğine inanıyoruz.
Dicle Nehri’nin sesini Rock müziğiyle harmanlayacağız. Rock müziğinin direniş ruhunu, Hasankeyf ’e sahip çıkmaya çeviriyoruz. Hep beraber 
evrene gücünü paylaşımdan, dayanışmadan, direnişten alan büyük bir titreşim yayacağız. Sen de bizden biriysen ve Baraja karşı ROCK diyorsan seni 
de aramıza bekliyoruz.

Göle Yas Buluşması - Su Orucu etkinliği (27 Eylül 2014)
Burdur Gölü kuruyor ve yirmi sene içinde tümüyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama Burdur Gölü’nün kuruması yalnızca gölün kuruması 
anlamına gelmiyor, Burdur Gölü havzasında tarım yapılamaması, içme sularının kalmaması hatta tüm dünyadaki temiz su kaynaklarının tükenişi ve 
milyonlarca insanı bekleyen susuzluk anlamına geliyor. 
Biz Lisinia Doğa, Göle Yas Belgesel ekibi ve Göle Hayat Derneği bu duruma dikkat çekmek için tüm dünyadan insanları “Göle Yas” buluşmasına dav-
et ediyor ve kuruyan Burdur Gölü’nü anlamak, ona dert ortağı olmak için vicdanı olan herkesi 27 Eylül 2014 günü su orucuna katılmaya bekliyoruz. 
27-28 Eylül’de yapacağımız Göle Yas Buluşması bir şenlik değil toplu bir yastır. Çünkü kuruyan gölün şenliği olmaz, yası tutulur. 
Bir günlüğüne de olsa susuzluğu anlamak için susuz kalmayı deneyin. Yalnızca su içmemek değil, evinizde, tarlanızda, tuvaletlerinizde, mutfağınızda 
yani yaşamınızın her anında su kullanmamak için çaba gösterin. 
Ve susuz geçireceğiniz 27 Eylül’ün ardından 28 Eylül 2014 Pazar günü bir gün önce kullanmadığınız, içmediğiniz, tüketmediğiniz suları en 
yakınınızdaki göle, akarsuya dökün. 

Biz 27 Eylül’de sanatçı dostlarımızla bir günlük su orucumuzun ardından içmediğimiz, kullanmadığımız, tüketmediğimiz sularımızı bize katılacak 
göl dostlarıyla birlikte Burdur Gölü Halk Plajından, göl için söylenen şarkılar ve göl üzerinde edilen danslarla Burdur Gölü’ne dökeceğiz. 
Biz kuruyan Burdur Gölü için mücadele edenler, tüm dünyadan suları için mücadele edecek yüreği olan gönüllüleri 27 Eylül’de bir gün sürecek su 
orucu eşliğinde “Göle Yas” etmeye davet ediyoruz.

Eylül ayı ekoloji ve dayanışma kampları
     Eylül ayı boyunca Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kuzey Ormanları Savunması ve Hasankeyf ’i 
Yaşatma Girişimi ayrı ayrı üç ekoloji ve dayanışma kampı gerçekleştiriyor. Burdur, kuruyan gölü için yas tutacak. 
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Ekoloji Gündemi

Validebağ Gönüllüleri adında bir oluşum var. Gönüllüler bir araya gelerek Validebağ 
Korusu’nu koruma kararı almışlar. Çünkü koru saldırılara karşı savunmasız kalmış. 
Bir araya gelerek, bir posta oturan yedi derviş gibi, “gönül bağı” ile birbirlerine 
bağlanmışlar. Onların arasında kurulan iletişim iktidarın (padişah) diliyle değil gönül 
(derviş) diliyle kuruludur, aşkın diliyle.

 İktidarın (padişah) dili için insan, insanın kurdudur (Homo homini lupus).

Aşkın (derviş) dilinde ise insan bir diğer insanın yüzünde kendini, hatta tanrıyı görür 
(Homo homini deus).

 İşte gönüllülerin kullandığı iletişim dili aşkın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın, 
feragatin, diğerkâmlığın dilidir: vicdanın, onur ve adaletin dili. Gönüllüleri bir arada 
tutan bu güç öyle bir güçtür ki buna ancak “kayıp bilgelik” diyebiliyoruz. O kaybolan 
kadim bilgelik ki bizler onu Bergama’da fark etmiş, Munzur, Peri Suyu ve Karadeniz 
vadilerinde görmüş, Gezi Parkı sürecinde 
büyük bir şaşkınlık ve sevinçle bulmuş 
ve doyasıya yaşamıştık! Tepeden tırnağa 
çiçek açmış bir ağaç gibi, ışık içinde.

 Fihi Mafih’te bir anlatı vardır: Burada 
gönül dostları olan dervişler bağ ve 
bahçelerde süsenler, sümbüller ve laleler 
arasında yaşayan tutiler, bülbüller ve 
sülünler gibidir. Her birinden başka bir 
koku, başka bir güzellik, başka büyü-
leyici bir şarkı yayılır etrafa. Ve bir sülün 
şöyle seslenir komşularına, “Dostların 
arasında olmak, bu sarhoşluk veren gü-
zel kokular ve şarkılar arasında hayatı 
bir şölen içre yaşamak varken neden 
yılanların, akreplerin, çıyanların, leş 
kargalarının arasında yaşayayım ki? 
Bilmez miyim o çıyanlar arasında hu-
zur yoktur bana, bilmez miyim hangi 
‘güvenli’ deliğe sığınsam orada bir akrep 
bulur beni”

Validebağ gönüllüleri bir araya 
geldiklerinde o gönül bahçesinin koku-
sunu içlerine çekerler. Arhavi’de direniş 
çadırını kuranlar günlerce o bahçenin 
şarkılarıyla kendilerinden geçmediler 
mi? Boğazpınarlılar köylerini ışık ve 
şarkılarla dolu olan o bahçelerden birine 
dönüştürmediler mi?  

 İktidarın dili akrebin dilidir oysa 
-teşbihte hata olmasın- yılanların, çıyanların, leş kargalarının dili. Orada insan 
insanın kurdudur; o diğerinin başını ezmeye, diğeri öbürünün gözünü oymaya, 
ayağını kaydırmaya, öbürü ötekinin malını çalmaya, evini gasp etmeye, yurdundan 
etmeye çalışır; çekişerek, itişerek, hırlaşarak! 

Ağustos-Eylül (yedinci ve sekizinci) sayımızda kentsel dönüşüm projelerine dikkat 
çeken ekolojik hareketleri ön kapakta yerellerdeki gelişmeleri ise arka kapakta bir araya 
getirmeye çalıştık. Yaşam savunucuları geçtiğimiz iki ay içinde önemli kazanımlara 
imza attı; özellikle Arhavi’de, Mudurnu’da, Taşava’da, İstanbul’da (Moda Bostanı, 
Validebağ Korusu ve Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı) ataktaydı ve zafer kazandılar. 
Bu sevindirici gelişmeler yaşanırken devlet ve şirketlerin saldırılarını bazen  küs-
tah bir şekilde açıkça, bazen de hukuk yoluyla kamufle ederek yoğunlaştırdıklarına 
tanık olduk. Arhavililer, AKP’li Belediye başkanının, HES şirketi MGN Holding’in 

Yeşil DireniŞ

“yedi derviş bir posta oturur iki padişah bir cihana sığmazmış”

tüm olanaklarını seferber ederek gerçekleştirdiği ve fakat bölge halkının katılım 
sağlamamasıyla boşa düşen “HES istiyoruz mitingi”, Zonguldak’ta Reis Enerji 
şirketinin bir gazete yayımlayarak, “Kendimizi savunmasını ve dövüşmesini de bili-
riz,” sözleriyle halkı tehdit etmesi not edilmesi gereken önemli gelişmelerdendir. Peri 
Suyu’nda ve Alakır’da Danıştay’ın durdurma kararına rağmen şirketlerin çalışmaları 
sürdürmesi hatta Peri Suyu’nda Limak Holding’in köyleri boşaltmaları için halka 
tebligat gönderme pervasızlığında bulunması önemle kaydedilmelidir. Doğal SİT 
alanlarının HES projelerine, hayvancılığı öldürecek olan meraların kentsel dönüşüm 
projelerine açılması ise geçtiğimiz günlerin en yaşamsal ekolojik gelişmeleridir. Son 
olarak, yeraltı ve yerüstü sularımızı özelleştirilecek olan tasarının TBMM’ye sunulma 
aşamasına getirilmiş olduğunu dikkatle not etmeyi unutmayalım.

 Hiçbir şey bütün bunların ne anlama geldiğini Borçka’da yaşananlar kadar güzel 
ifade etmez: Dereye bırakılan yüzde on civarında can suyu dereyi bataklık haline 
getirince  köyü sivrisinek basar. Köylüler, dereye iki saat kadar su bırakılırsa dere 

yatağının temizleneceğini düşünerek bele-
diyeye başvururlar. Belediye şirkete du-
rumu iletince şirketin yanıtı olumlu olur, 
şirket “Tabii ki bırakalım ama saati yüz 
bin lira. Kaç saat istiyorlarsa hesaba para 
yatırsınlar suyu dereye bırakalım,” der. 

Bizler sivil, halktan, sıradan insanlarız. 
Sivil itaatsizleriz. Haksızlığa, gaspa, 
kötülüğe başkaldıranlarız! 

Bugünün gönül erleri, Bedrettinleri, 
yaşam savunucuları olarak bizler, bir 
mahallede oturan komşularız, dereleri 
başında nöbet tutan köylüleriz, inşaatta, 
madende, tarlada çalışan işçileriz; yaşam 
alanlarını bedenleriyle korumaya kararlı 
olan kişileriz. Tomalar, akrepler, çelik ya 
da plastik mermili silahlar, biber gazları, 
yasa ve yönetmelikler, dozer ve kepçe-
lerle üzerimize gelenler onlardır; bizleri 
yaşam alanlarımızdan çıkarıp atmaya, 
ormanlarımıza, parklarımıza, sularımıza 
konmaya çalışanlardır.

Paolo Virno, Habermas’ın “iletişimin 
çatışmayı azaltıcı rolü” olduğu 
varsayımını eleştirirken şunları 
söylemiştir, “Dil ve iletişim, insanlar 
arası saldırganlığı hafifletmek şöyle 
dursun, bu saldırganlığı haddinden fa-
zla radikalleştirmektedir.” Zamanımızın 
iletişim olanaklarıyla kurulabilen ağlar, 

gönül bağıyla kurulacak dil ile birlikte düşünüldüğünde gücümüzün ürkütücü po-
tansiyeli daha berrak bir şekilde görülür. Yeşil DireniŞ işte bu dil ve iletişimin zemini 
olmaktadır. 

 O kaybolan bahçeyi (kayıp bilgeliği) tam da o elimizden kaçarken bulduk. 

O hayallerimizde değil elimizi uzattığımızda dokunabileceğimiz yerdeymiş meğer.

Gönül “bağ”ımız, kayıp bilgeliğimizdir!

Ormanlar, vadiler, dereler, meydanlar, parklar, korular

Kaybolan gönül bahçelerimizdir.
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Cem Tüzün

    Tüm bu şiddete rağmen biz kazandık. Huku-
ken kazandık. Tarih ve insanlık önünde kazandık. 
Yalnız Gezi Parkı değil kazandığımız. Yeni bir 
mücadele dili kazandık. Dayanışmalar, dostlar 
kazandık. Hukuk deneyimleri kazandık. İletişim 
yetenekleri kazandık. 

Gezi’de kazanılan 
kent ve doğa hakkı...
Bir hafta içinde tanıklık ettiğim, 
Gezi kadar popüler olamayan, 
ama Gezi kazanımlarıyla güçle-
nen üç kent ve doğa hakkı mü-
cadelesine dair notlar…

“Bunların derdi 3-5 ağaç değil,” 
diyorlardı. Hâla daha diyorlar. 
Haklılar da.

Gerçekten 3-5 ağaçtan öte 
dertlerimiz yok değil. Ama mut-
laka 3-5 ağacın her biri, dalına 
konan her bir kuş, yaprağını yi-
yen böcek de bizden.

27 Mayıs 2013 gecesi Gezi 
Parkı’na yürürlükte olan 
yasalara, kendi hazırladıkları 
imar planlarına, kurullarda 
baskıyla onaylattıkları uygu-
lama projelerine bile aykırı 
bir şekilde tecavüz ettiler. Bi-
zler, yani, 3-5 ağaç ve ötesinde 
derdi olanlar o gece diren-
meye karar verdik. 

“Ağaçları, yeşili, parklarda nefes 
alma hakkımızı yok edemezsi-
niz. Yasalara, imar planlarına, 
koruma ilkelerine, mevzuata uy-
mak zorundasınız,” dedik.

Bibergazları, TOMA’lar, kim-
yasal silahlar, palalar, plastik 
mermiler, gerçek mermiler… 
Yiten canlar, solan gözler, 
dağlanan yürekler... 

3-5 ağacı ve onun ötesinde, 
parkımızı, nefes alma hakkımızı 
ve hatta yasaları, hukuku dert 
etmenin nasıl bir şiddetle 
yanıtlandığını uzun uzadıya an-
latmaya gerek yok.

Ama tüm bu şiddete rağmen biz 
kazandık. Hukuken kazandık. 
Tarih ve insanlık önünde 
kazandık. Yalnız Gezi Parkı değil 
kazandığımız. Yeni bir mücadele 
dili kazandık. Dayanışmalar, 
dostlar kazandık. Hukuk dene-
yimleri kazandık. İletişim yet-
enekleri kazandık. 

Gezi Parkı ile ilgili yaşanan nere-
deyse tüm süreçlere doğrudan 
tanıklık edip, içinde yer aldıysam 
da, Gezi’de yaşananlar milyon-
larca insan tarafından izlendi, 
yazılı ve görsel olarak ortaya 
çıkan belgeleri saymak olanaksız. 

Yazımın bundan sonraki 
bölümünde, bir hafta içinde 
tanıklık ettiğim, Gezi kadar 
popüler olamayan, ama Gezi 
kazanımlarıyla güçlenen üç kent 
ve doğa hakkı mücadelesine dair 
notları aktarmak istiyorum.

Arhavi-Kavak’ta Direniş Evi
Arhavi’de yaşayıp doğasından 
vazgeçenler, müteahhit firmada 
iş bulacağız ya da müteahhit 
firmayla iş tutacağız diye HES 
yapılmasına onay veriyor. Onay 
verenler kimliklerini gizliyor. 
İmzasız metinler, duyurular... 

Kim olduklarını gizlemeye 
çalışanlar dışındaki nere-
deyse herkes HES’lere karşı. 
Fındık, çay üretenler. Dere-

lerinde, şelalelerinde sularla 
kucaklaşanlar. Evlerinde pınar 
sularını içenler. Sular azalıyor, 
kirleniyor. Paralı hale geli-
yor. Herkes bunu görüyor. 
Görüyor görmesine de, onların 
da çoğunluğu boyun eğme 
eğiliminde bu talana, kirlenm-
eye, yok etmeye. 

Dikyamaç’tan aşağıya indiğimiz-
de, Kavak’ta dere kenarında 
ahşap bir ev çatıldığını gördük. 

Önünde HES projesine karşı 
pankartlar. Direniş evini önce 
dere kenarına yapmışlar. Yık-
tırmış devlet-müteahhit ikilisi. 
Dere kenarındaki bahçenin sa-
hibi, “Benim arazimde yeniden 
yapalım,” demiş. Tam o gün 
tanıştık. Telaşlılar. Akşama 
köylülere film gösterimi yapı-
lacak. Ali İsmail, Ethem, Ab-
dullah... Hepsinin ruhu yardım 
eder size diyerek ayrıldık. Çok 
değil, iki gün sonra haber geldi: 
Rize idare mahkemesi Kavak 
Hidroelektrik Santralı ÇED 
raporuna yürütmeyi durdurma 
kararı vermiş. Süreci o ana kadar 
sessizce kaygıyla izleyen Arhavi-
liler dereler gibi çağlayıp, sokak-
lara aktılar. Gezi ruhu Arhavi’de. 

Selam olsun Direniş Evi’nin 
çivilerini çatanlara.

Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı 
için ÇED toplantısı yapılamadı
Yapılamazdı!
Beyoğlu’nu tarihsel olarak şekil-
lendiren ve hâla kimliğini be-
lirleyen en önemli etken doğal 
bir liman sahip oluşudur. Galata 
Limanı zaman içinde Haliç ter-
saneleri ile Haliç’e doğru, Salı 
Pazarı iskeleleri ile boğaza doğru 
uzamıştır. Limanı kontrol eden 
Galata Kulesi etrafında çeşitli 
elçilikler kurulmuş, değişik 
dillerden, dinlerden insan-

lar bölgeye yerleşmiştir. Kül-
türel zenginlikler, hoşgörüyü 
beslemiştir. Yüzyıllardır ülkenin 
en önemli sanat, kültür merkezi 
olagelmiştir.

Bu nitelikleriyle Beyoğlu 1993 
yılında kentsel koruma alanı 
ilan edilmiş ve koruma altına 
alınmıştır. Bunun bir gereği 
olarak koruma amaçlı imar 
planları hazırlanmalıdır. Uzun 
yıllar bu görevini yerine ge-
tirmeyen belediye tuhaf bir 
plan hazırlamıştır. Koruma 
amaçlı başlığı taşıyan imar 
planı bazı alanları ya koruma 
planı dışına almış ya da koruma 
mevzuatından müstesna tutacak 
kayıtlar düşmüştür. Nereleri ko-
rumadan müstesna tutmuştur 
bakalım: Emek Sineması, Ser-
kildoryan, Tarlabaşı, Galata 
Kulesi çevresi, 6. Daire (tari-
hi belediye binası) çevresi, 
Salı Pazarı Limanı, Roma 
Hamamı’nın bulunduğu arkeo-
lojik koruma alanı, Perşembe 
Pazarı, Haliç Tersaneleri, tarihi 
Park Otel alanı, Bedrettin Ma-
hallesi. Beyoğlu’nu bilenler 
inanamayacaklar. Bu saydığım 
yerler koruma planı kapsamı 
dışında ya da istisna yapılaşma 
ayrıcalıkları verilecek alanlardır. 
Yapılan başvurular sonucu bu 
saçmalık yargı tarafından iptal 
edilmiştir. 
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Moda Bostanı umudumuz oldu

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde yer alan Eski Sabit Pazar, halk inisiyatifiyle bostana çevrilmiş ve “Moda Bostanı” adıyla anılmaya başlamıştı. Tıpkı Kuzguncuk 
Bostanı gibi Moda Bostanı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Kuzguncuk'taki gibi tarihi bir bostan olmamakla birlikte artık bostan işlevini ve halkın deprem için 
toplanma alanı olma görevini üstlenmiş. Merkezi bir yerde olduğundan rantçıların iştahını kabartan bir arazi burası.
 
Arazi öyle kıymetli ki üzerine bir çivi bile çakmadan bir sürü para kazanılabilir. Zira Moda'da çok ciddi bir park problemi var. Vakıflardan araziyi kiralayan kişi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği ruhsatla, 31 Temmuz günü otopark yapımına başlamak istemişti. Bunun üzerine semt halkı hemen organize olarak 
bostanlarını koruma altına aldılar. Önce çalışmalar geçici olarak durduruldu. Bostanda çadırlar kuruldu, nöbete başlandı, forumlar düzenlendi. Mahalle sakinleri 
kiracıyı tanımadı ve orayı kamusal alan olarak sahiplendi. Nihayetinde Kadıköy Belediyesi, yeşil alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “otopark” 
ruhsatının iptal edildiğini açıkladı. 

Kuzguncuk Bostanı da Vakıflar tarafından geçtiğimiz bahar kiraya verilmiş, ihaleyi Üsküdar Belediyesi kazanmıştı. Bir kültür varlığı, tarihi bir bostan olarak 
değerlendirilmesi gereken bostanın önünde yeni bir süreç var. Zira Üsküdar Belediyesi içinde bostan alanı da olacak bir mesire yeri yapma faaliyetine muhtemelen 
eylül ayında başlayacak.

Bostan kısmı kiralanabilir hobi bahçelerine dönüştürülecek ve sembolik bir işlev halini alacak muhtemelen. Oysa Moda Bostan mücadelesinde gördük ki halkın 
gücü vakıfları, kiracıyı, kira kontratını hiçleştirebiliyor. Bu güç her şeyin üzerine çıkabiliyor. 
Moda Bostan mücadelesinin ekoloji mücadelesine umutlu bir deneyim kazandırdığı muhakkak. 

İşte bu nedenle, Beyoğlu’nun 
bütüncül bir koruma planı 
hazırlanıncaya kadar, Salı Paza-
rı’nın yapılaşmaya açılmasına 
yol açacak kaçak göçek düzenle-
meler  yapılamaz. Yapmaya kalk-
tıklarında tıpkı Gezi’de, Arhavi’de 
olduğu gibi di-re-ne-ce-ğiz.

Validebağ Korusu
İstanbul’da içinde öğretmenlerin 
yararlandığı bir konak ve 
müştemilatları olan, şehrin 
ortasında muhteşem bir ko-
ruluk. Konağın önü özellikle yaz 
aylarında düğünler için kiraya 
verilmeye başlanmış. Önce biraz 
beton dökülmüş. Ardından be-
ton genişletilmiş. Üzeri mermer-
le kaplanmış. Yetmeyince biraz 
daha genişletilmiş. Yakın çevre-
deki ağaçlar beton ve mermerler 
içinde kalmaya, yüzyıllık ağaçlar 
kurumaya başlamış. İşletmeciler 
memnun, kesip oraları da mer-
mer kaplarlar. Düğün için kiraya 
verilen ikinci bir alan açılmış. 
Otopark alanları yetmem-
eye başlamış. 3,5 dönüm arazi 
arabalara otopark olsun diye 
ağaçlardan arındırılmış. Sözde 
koruma komisyonu yapılan her 
işe ya gözünü yummuş, ya onay 
vermiş.

3500 metrekare alana beton dök-
meye hazırlanmışlar ki Gezi 
Ruhu   devreye   girmiş.    Valide-
bağ    Gönüllüleri’nin     çağrısına

kulak verenler girmiş korulu-
ğa, beton dökülecek yere 
yerleştirilen demir donatıları 
elleriyle sökmüşler, toplamışlar 
bir kenara. Müteahhit şaşkın, 
belediye şaşkın. Onlar şaşkın 
şaşkın düşünürken, bu kez 
yurttaşlar bir kez daha girmiş 
ve başlamışlar demirden, beton-

dan arındırdıkları yere sökülen, 
kesilen ağaçların yerine fidanlar 
dikmeye.

Kentlerimize, doğamıza yapılan 
tecavüzlere izin vermeyeceğiz.
D-İ-R-E-N-E-C-E-Ğ-İ-Z

Saygı, sevgi ve dayanışmayla.
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C. Sami Yılmaztürk, 
TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

          Koru yaklaşık 65.000 insanın yaşadığı Altunizade, Barbaros, Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinin akciğeridir. 
Koru’da yaşları on beş ile dört yüz arasında değişen 7123 adet ağaç bulunmaktadır. Bunların arasında yüzün üzer-
inde farklı cinste anıtsal ağaç olduğu tespiti bizzat İBB tarafından yapılmıştır.

Validebağ Korusu’nda 
ne yapılmak isteniyor?

İş makinelerinin Validebağ 
Korusu’na girdiği ve beton 
dökmek için hazırlık yapıldığı 
bilgisi kısa zamanda yayılmıştı. 
15 Ağustos’ta koruda eşiyle 
yürüyüş yapan gönüllülerimiz-
den Ülkü ablamız ilk müda-
haleyi yapmış, iş makinelerini 
durdurmuş, hukuk dışı her 
müdahalenin ön saflarında 
gördüğümüz, bugün aramızda 
olmayan Nimet Ablamız gibi 
korunun gerçek sahipleri-
nin, kullanıcısı vatandaşlar 
olduğunu herkese göstermişti. 

Bu andan itibaren semt sakin-
leri haberdar edildi.  Basına 
çağrılar yapıldı, sosyal medya 
aracılığıyla tüm kentliler 16 
Ağustos günü desteğe davet 
edildi.

Adile Sultan Kasrı’nda zaten 
uzun süredir bir inşaat vardı. 
Korunun Tophanelioğlu Cad-
desi üzerindeki taş duvarları 
yıkılmış, yerine beton duvar 
yapılmıştı. Kasır ve diğer kül-
tür varlıklarının çevresin-
deki zemin toprak ve beton 
dökülerek yükseltilmiş, düşük 
kotta kalan Adile Sultan Kasrı 
yağmur vs. tehditleriyle karşı 
karşıya kalmıştı. Şimdi de 
doğal zemin beton kaplanarak 
daha büyük, daha da büyük 
otoparklar yapılmak isteniyor-
du. İşte Ülkü Ablamız, bu alana 
dökülecek beton için hazırlık 
yapan araçları ve çalışmayı 
durdurmuştu.

16 Ağustos 2014 tarihinde bir 

araya gelen semt sakinleri bir 
gün sonra daha geniş çevrelere 
bu yanlış, hukuksuz gidişe 
karşı nasıl tavır alınacağına 
birlikte karar vermek üzere 
çağrı yapılmasına karar verdi. 
17 Ağustos 2014 tarihinde bir 
araya gelen yüzü aşkın meslek 
odası, STK, parti temsilcisi ve 
semt sakini tartışmalar ve oy 
birliğiyle tabi zemine beton 
dökmek üzere serilmiş çelik 
hasırları toplayıp bir kenara 
koyarak buraya beton döke-
mezsiniz deme kararı verdi. 

Validebağ Korusu neresidir?
İstanbullularca Validebağ 

Korusu olarak isimlendiri-
len Adile Sultan Korusu, 
Üsküdar’da, Çamlıca Tepesi’nin 
eteğinde yer alan 354.076 m2 
yüz ölçüme sahip bir koru-
dur. 1600’lü yıllardan itibaren 
saray erkânı tarafından önce 
avlak, daha sonraları da yazlık 
mekân olarak kullanılmaya 
başlanmış, bu amaçla da 
ağaçlandırılmıştır.

Mülkiyeti hazineye ait olup, 
1927 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın kullanımına 
tahsis edilmiş olan Koru’da 
Öğretmenevi olarak hizmet 
veren Adile Sultan Kasrı, 

Abdülaziz Av Köşkü, Çamlı 
Köşk gibi tarihi eserler 
bulunmaktadır. 

Validebağ Korusu’ndaki ağaç 
türleri
Koru yaklaşık 65.000 insanın 
yaşadığı Altunizade, Barba-
ros, Acıbadem ve Koşuyolu 
mahallelerinin akciğeridir. 
Koru’da yaşları on beş ile dört 
yüz arasında değişen 7123 adet 
ağaç bulunmaktadır. Bunların 
arasında yüzün üzerinde farklı 
cinste anıtsal ağaç olduğu 
tespiti bizzat İBB tarafından 
yapılmıştır.

Validebağ Korusu’ndaki kuş 
türleri ve diğer canlılar
Geçmişten bu yana koruda 
kuş sayımı yapılmaktadır. Bu 
tespitler Validebağ Gönüllü-
leri’nin arşivlerine eklenmek-
tedir. 2000 yılından bu yana 
yapılan bu tespitlere göre yüz 
yirmi altı tür kuş sürekli olarak 
ya da göçmen kuş olarak bu 
korudan yararlanmaktadır.

Koru ayrıca çok sayıda kedi 
ve köpek çeşidinin yanı sıra 
sincap, kirpi, kaplumbağa, 
kertenkele, kelebek,  vb. çok 
zengin doğal yaşam canlısı 
barındırmaktadır.  

Validebağ Korusu ve koruma 
ilişkisi
Validebağ Korusu ve çevre-
sindeki az yoğunluklu, yeşil 
dokunun büyüklüğü, Çamlıca 
eteklerindeki konumu, ulaşım 

ilişkileri ve kent içinde bu ka-
dar geniş bir boşluk! kamu 
idarecilerinin ve yatırımcıların 
dikkatini çekmiştir. Bu nedenle 
de sekiz yüz dönüm civarında 
olan korudan geriye bugün üç 
yüz elli dört dönüm bir alan 
kalmıştır.

Validebağ  Korusu   1600  yılla-
rından bu yana kullanılmak-
tadır. Bu geçen dört yüz yıl bo-
yunca, özellikle de Cumhuriyet 
sonrasında 1927 yılından iti-
baren içindeki tarihi mimari 
değerlerle birlikte yapılan ila-
ve  binaların  Cumhuriyet  Tür-
kiye’sine sosyal, ekonomik ve 
kültürel olarak kattığı değer 
azımsanmayacak kadar büyük-
tür. 

Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nin başvuru-
sunu değerlendiren T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı - İstanbul  
III  Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu 
25.04.1996 tarih ve 8006 sayılı 
kararıyla tümü korunması 
gerekli kültür ve tabiat varlığı 
olarak tescillenir.
 
Bu süreçte çevredeki semt 
sakinlerinin Validebağ Gönül-
lüleri adı altında bir araya 
gelerek yaptığı başvuru neti-
cesinde T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı-İstanbul III 
Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu, 
16.07.1999 tarih ve 11088 sayılı 
kararında Validebağ Koru-
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          Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde mahkeme 
kararına rağmen inşaatı tamamlanan Başbakanlık binasına ilişkin uluslararası 
kampanya başlatacak.  

Mimarlar Odası’ndan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki hukuksuzluğa karşı beş dilde mektup: 

“Bu bina yasadışı. Buraya ayak basmayın!”
Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, yabancı ülkelerin devlet 
başkanlarına, büyükelçiliklere, 
misyon şefleri ile resmî   kurum-
larına AOÇ mektupları gön-
derilerek, “Kabullere gitmeyin,” 
çağrısı yapacak. Yurt içinde 
resmi kurumlar, valilikler, mu-
halefet partilerin tümü için de 
aynı çağrı tekrarlanacak. 

Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan, “Atatürk Orman 
Çiftliği’ndeki hukuksuzluğu 
kabul etmeyin, kabullere git-
meyin mektubu göndereceğiz,” 
dedi. Candan, mektubun me-
kânsal boyutta Türkiye ile ilişki 
kurabilen tüm kurumlara ve 
kuruluşlara gideceğini söyleye-
rek şöyle devam etti: “Atatürk 
Orman Çiftliği, on dört Hyde 
Park, on Central Park, dokuz yüz 
yirmi Gezi Park büyüklüğünde 
bir alan. Cumhurbaşkanlığı 

sunu 1. Derece Doğal Sit Alanı 
olarak tespit ve ilan eder.

Doğal Sit alanı kararı 
alındığında belirlenen sınırlar 
koruya komşu parsellerde 
mevzuatın dışına çıkarılarak 
koruma bandı daraltılmaya 
çalışılmış, koruma kurulu 
da bu plana onay vermişti. 
Bu karar sonrasında “17 
Aralık rüşvet ve yolsuzluk” 
dosyaları nedeniyle sahibi bir 
süre gözaltında tutulan Taş 
Yapı tarafından yapılan be-
ton yığını bu karardan sonra 
sorunsuz olarak yükselmeye 
başladı! Bu karar Mimarlar 
Odası’nın açmış olduğu dava 
sonucunda iptal edildi, fakat 
beton yığını emsal olarak yük-
selmeye ve koruya şimdiden 
zarar vermeye başladı bile.

Koruya yönelik rant beklenti-
leri
Validebağ Korusu 1999 
yılında yaşanan Marmara ve 
Düzce depremlerinde çevre 
semt insanlarının aynı za-
manda toplanma alanı olarak 
değerlendirilmiştir.
SİT alanı kararı alındıktan 

binası olarak kullanılırsa Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm diploma-
tik görüşmeleri ve kabulleri bu 
mekânda yapılacak. Binanın 
kullanılmaması ve meşruiyet 
kazanmaması için çağrılarımızı 
yapacağız; beş dilde çağrılar 
yola çıkacak. Uluslararası 
arenaya taşıyacağız. Misyon 
şeflerine, yabancı ülkelerde dev-
let başkanlarına, büyükelçiliklere 
mektup göndereceğiz. Sadece 
yurtdışı değil, yurtiçindeki tüm 
kurumlara, valiliklere, mu-
halefet partilerinin hepsine, 
‘Binayı kullanmayın, kabullere 
katılmayın, hukuksuzluğu 
kabul etmeyin,’ çağrılarını 
göndereceğiz. Atatürk Orman 
Çiftliği sadece Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin, meslek 
odalarının sorunu değildir, 
artık tamamen hukukun katle-
dilmesi sorunudur. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hukuksuz bir 
binadan yönetilmesi sorunudur.”

sonra koru içerisindeki Ab-
dülaziz Av Köşkü’nün ahır 
binası “restorasyon” adı altında 
yıkılarak, yerine binayla ilgisi 
olmayan daha büyük bir bina 
yapılmıştır. Adına “izci evi” 
dedikleri bu yapı bugün kaçak 
olarak varlığını sürdürürk-
en, etrafına ek barakalar 
yapılmaya devam edilmiştir. 
Bu yapılar otopark ihtiyacını 
doğurmakta ve doğal yapıya 
zarar vermektedir. Bu konu 
Validebağ Gönüllüleri’nin 
takibi sonucunda kaçak yapı 
koruma kurulunun günde-
mine gelmiş 07.09.2005 tarih 
ve 917 sayılı kararla yapının 
yıkılması ve izci kamplarının 
koruda düzenlenmemesi kararı 
alınmışken, İzci Evi varlığını 
her yıl genişleyerek sürdür-
meye devam etmiştir.

Adile Sultan Kasrı Öğretmen 
Evi bugün düğün salonu olarak 
kullanılmaktadır. Huzurevinin 
bitişiğinde açık alandaki yüksek 
müzik korudaki doğal yaşama 
da büyük zarar vermektedir. 
Bu organizasyonların kapa-
sitesini artırmak amacıyla ko-
ruma kurulunun izni olmadan 

doğal zemin yükseltilerek tari-
hi kültür varlığıyla ilgisi bulun-
mayan bir kaplama yapılmıştır. 
Bu işlemler yapılırken etrafta-
ki birçok ağaç zarar görmüş 
ve kurumuştur. Bu konuda 
Validebağ Gönüllüleri’nin çok 
sayıda başvurusu cevapsız 
kalmış, inşaat bittikten sonra 
koruma kurulu konuyu gün-
demine alabilmiştir.

Üsküdar Belediyesi’nin, 2006 
yılından bu yana aslında ko-
ruda birtakım projeleri vardı. 
Bu amaçla korunun devri için 
bir protokol gerçekleştirmiş, 
yargı bu protokolün geçer-
siz olduğuna hükmetmişti. 
Bu sefer de korunun tah-
sis işleminin İBB üzerinden 
yapılması gündeme gelmişti, 
bugünlerde bu tahsisin 
gerçekleştirildiğini öğrendik 
basından. 

Ayrıca belediye 2014 yerel 
seçimleri önce ve sonrasında 
koruda birçok organizasyon 
gerçekleştirmeye başladı. Bu 
organizasyonlarda araçlar 
koruda piknik yapılan alan-
lara kadar sokuluyor, bugüne 

kadar hiç araç girmeyen 
alanlar yüzlerce araçlarla 
eziliyordu.

Bu süreçte Validebağ Gönül-
lüleri bu gidişe dur diyebilmek 
amacıyla imza kampanyası 
başlattı. Bugün itibariyle sosyal 
medyada toplanan imza sayısı 
40 bin, ıslak imza ise 10 bini 
aşmış durumdadır.

İşte bu ortamda şantiye 
elemanlarının birinci etap 
olduğunu söylediği 45x75 me-
tre ebatlarında bir alana mıcır 
döken araçların girişi, kep-
çelerin çalışması ve mıcır üzer-
ine beton dökmek için hazırlık 
amacıyla çelik hasır döşenmesi 
üzerine semt sakinleri hukuk 
tanımaz gidişe dur deme kararı 
aldı.

Aynı akşam, 17 Ağustos ak-
şamı tüm semte çağrı çıkarıldı. 
Yaklaşık iki yüz kişi katıldı. Bu 
duruma dur demenin tek yolu 
kaldığına karar verilerek, suç 
unsuru olan çelik hasır kaldırıp, 
bir kenara yerleştirildi. Semt 
sakinlerinin çağrısı üzerine 20 
Ağustos 2014 tarihinde başta 

Validebağ Gönüllüleri olmak 
üzere, çok sayıda meslek odası, 
semt dayanışması ve siyasi 
parti temsilcilerinin katıldığı 
bir forum gerçekleştirdi. Bu 
formda hukuk dışı işlemin 
derhal durdurulması kararı 
alındı ve tüm perde duvar-
lar söküldü. Son olarak 31 
Ağustos 2014 tarihinde de 
birçok gönüllünün katımıyla 
bu alana fidanlar dikildi. Bu 
sırada çok sayıda polisin de 
alanda bulunması hem bizim 
hem de kamuoyunun tepkisine 
neden oldu.

Hukukun bittiği yerde 
vatandaşlar direniş hakkını 
kullandı.
Üsküdar Belediyesi’ni, İstan-
bul Valiliği’ni ve Milli Eğitim 
İl Müdürlüğü’nü 1. Derece 
Doğal Sit Alanı olan Validebağ 
Korusu’nun bütüncül ve 
katılımcı bir planlama anla-
yışıyla korunması konusunda 
davranış göstermeye ve hukuk-
suz inşaat ve girişimlerini 
durdurmaya davet ediyor, 
onayımız olmayan hiçbir faali-
yete izin vermeyeceğimizi 
bilmelerini istiyoruz.
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Söyleşi: 
Bahar Nihal Ersözlü

Haliç’te neler oluyor?
Yeşil DireniŞ olarak, Haliç 
Tersaneleri’nin süreci ve bölgede-
ki kentsel dönüşümler hakkında 
Haliç Dayanışması’ndan Doç. 
Dr. Gül Köksal ile söyleşi yaptık. 

Haliçport adıyla bilinen Haliç Yat 
Limanı ve Kompleksi Projesi ne 
zaman gündeme geldi? 
Proje geçen yıl Temmuz ayında 
ihale aşaması sırasında görünür 
oldu. Ancak çok daha öncesin-
de, yani 1980’lerden itibaren, 
Haliç Tersaneleri bütünlüğü, 
çeşitli projeler ve girişimlerle 
tehdit altındaydı. 1980’lerde 
önce alandaki üretim faaliyeti 
zayıflatıldı, bu arada Tersane 
çalışanlarının teorik ve pra-
tik eğitimi birlikte aldığı okul 
kapatıldı, ardından 1990’larda 
alan özelleştirme sürecine girdi 
ve bu süreçte farklı işlevler alması 
yönünde girişimler başladı; özet-
le 2013 yılının Temmuz ayına 
kadar alanın atıl ve üretimsiz 
kalması için hiç abartısız bir 
tabirle ciddi uğraş verildi. Bu 
konuda Haliç Dayanışması’nın 
bileşeni olan Gemi İnşa 
Mühendisleri Odası’nın önem-
li raporları var. Bir ara Haliç 
Köprüsü’nün açılmaması ya da 
Tersanelerin Haliç’i kirletmesi 
yönündeki söylemlere karşılık 
olarak Oda’nın hazırlamış 
olduğu araştırmalar, dosyalar da 
var.  

Haliç Dayanışması bu projenin 
ortaya çıkmasıyla mı oluştu? 
Haliç Dayanışması, Haliçport 
ihalesinin adı duyulur duyulmaz 
hızla oluştu. Biliyorsunuz 2013 
yılı Mayıs ayındaki Gezi Direnişi 
kent savunması konusunda 
çok güçlü bir ivme yaratmıştı. 
Temmuz ayının başlarında 
Hükümet’in aynı Gezi Parkı’na 
yaptığı gibi kapalı bir sistemle ve 
sırf imara açma arzusuyla proje 
üretme arzusu Haliç Tersaneleri 
için de gündeme gelince, bu 
alanı çok iyi tanıyan, yıllardır 
hakkında çalışma yapan kişi ve 
kurumlar hızlıca bir araya geldik 
ve Dayanışma’yı oluşturduk. 
İhale’nin yapıldığı gün 
Dayanışma’nın bileşeni Mimar-
lar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi ihalenin usülsüzlüğüne 
dair bir basın açıklaması 
yaptı, ardından yürütmenin 
durdurulması talebiyle dava açtı. 
Bu arada Haliç Dayanışması 
hem basın açıklamaları ve pa-
nellerle hem de konuyla ilgili 
milletvekillerine bilgi vererek, 
sürecin görünür olmasını, ka-
muoyunun haberdar olmasını 
sağlayacak çalışmalarda bulun-
du. Çünkü her şey o denli hızlı 
ve kapalı süreçlerle işliyor ki ve 
aynı zamanda kentin her yeri 

öyle acımasızca yağmalanıyor ki 
sosyal medya hızlı bilgi aktarımı 
sağlasa bile her şeye yetişmek 
mümkün olamıyor, bu nedenle 
görünürlük ve bilgi aktarımı, 
paylaşımı çok önemli.  

500 yılı aşkın bir süredir üretimi 
devam eden Tersane-i Amire’nin 
tarihi önemi nedir ve şimdi neye 
dönüştürülmek isteniyor? 
Haliç Tersaneleri sizin de 
dediğiniz gibi altı asırdır kesinti-
siz üretim yapan, Bizans ve belki 
de daha önceki dönemlerden 
itibaren yerleşilmiş, üzerine 
Osmanlı Devleti’nin tersanesi 
inşa edilmiş, Cumhuriyet döne-
minde geliştirilmiş, gemi üretim, 
bakım, onarımı yapılan bir yer. 
Sadece üretim alanı demek de 
yeterli değil, eğitim, sosyal tesis, 
yaşam da içinde. Kasımpaşa, ter-
sanelerle birlikte şekillenmiş, ter-
saneler tüm kente deniz ulaşım 
aracı olan gemi dışında da hizmet 
etmiş, uluslararası bilgi akışı 
ve birikiminin olduğu bir alan. 
Haliç’in kuzey kıyısında Atatürk 
Köprüsü’nden Hasköy’e dek 
uzanan kıyı şeridinde yaklaşık 
2 km’lik bir alan. Buranın öne-
mi sadece Türkiye için değil, 
dünya için yüksek. Dünyada bu 
şekilde yaşayan tek tesis! Şimdi 
alanı parçalayıp, Haliç Ter-
saneleri bütünlüğünün Camialtı 
ve Taşkızak Tersaneleri kısmını 
imara açacak bir proje yapılmak 
isteniyor. Dikkatinizi çekerim, 
tersanelerin iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi gibi bir niyet yok, 
hâlihazırda üretim-eğitim faali-
yetinin –bilinçli olarak yok 
edilme çabalarına rağmen–  ha-

len sürdüğü bir yeri atılmış gibi 
gösterip, tahrip edip ya da tahrip 
edilmesine izin verip, bir kamu 
malını, kamunun haberi ol-
madan, uzmanlara danışmadan 
birilerine satıyorsunuz. Neden? 
Burayı çeşitli işlevlerle kullan-
mak için. Bu ihale sürecinde, 
ihale dosyasına alanın nitelikleri, 
neden koruma altında olduğuna 
dair belgeler, tescilli yapıların 
rölöveleri, restitüsyon projeleri, 
alana dair özgün araştırmalar vs. 
hiçbirini koymuyorsunuz, alanı 
incelemek, sorgulamak gibi bir 
derdiniz yok. Tek dert, buranın 
alelacele imara açılması. Acele 
diyorum çünkü ihale 49 yıllığına; 
bunun ilk 4 yılı proje ve uygu-
lama! Bakın, sadece proje bile 
değil, uygulama da içinde, kaç 
dönümlük alandan, kaç kilomet-
relik kıyı şeridinden, karşısında 
tarihi yarımada, arkasında 
Kasımpaşa, Okmeydanı, İstan-
bul’un göbeğinde söz ediyoruz. 
Baştan yanlış. Tabii ihalenin 
asıl amacının arkasındaki 
Okmeydanı’nı kentsel dönüşüm 
adı altında bambaşka bir hale 
getirip, tersanelerle kıyıya aç-
mak, Galataport ile birleştirme 
gibi niyetleri de vurgulamak 
lazım. Şimdi ihale ilk gündeme 
geldiğinde yat limanı, alışveriş 
merkezi, cami vb. işlevler vardı. 
Projeyle ilgilenen ofislerin 
bu denli çiğ bir yaklaşımla 
i ş l e v l e n d i r m e y e c e ğ i n i 
sanıyorum, ancak ne denli iyi 
bir proje üretilirse üretilsin, 
içinde bir yılı aşkın bir süredir 
buranın savunmasını yapan 
Dayanışma’nın olmadığı, yani 
kamunun olmadığı, tersane 

üretiminin ele alınmadığı, tü-
ketim yerine üretim ve kente 
artı değer meselesinin dikkate 
alınmadığı bir çalışmanın sağlıklı 
olmayacağını düşünüyorum. Za-
ten başından beri şeffaf olma-
yan bu sürecin, proje üretim 
sürecinin de kapalı kapılar ar-
dında olması, ofislerin birbirle-
rine rakip bir biçimde üretimde 
bulunması, bu gizlilik hiç manalı 
şeyler değil. Bu kadar kapalı 
süreçlerden herkesin yararına 
bir sonuç beklemek de saflıktan 
başka bir şey olamaz.    

İhaleyi kim satın aldı? Kentlinin 
taleplerini dinlediler mi? 
İhaleyi Tamince’nin oluştur-
duğu bir konsorsiyum aldı ve 
tabi ki kentliyi dinlemediler. 
Tamince’nin Haziran 2014’de 
bir gazeteye açıklaması 
oldu, “Burada en iyi ofislerle 
çalışıyoruz, zaten ilgili ko-
ruma kurulları var, onlar da 
değerlendirecek, en güzeli yapı-
yoruz, bitince göreceksiniz,” 
içerikli bir açıklama. Kime göre 
iyi, güzel? Neden her şey bittik-
ten sonra göreceğiz? Kimin malı 
burası? Bu ofislerin sözkonusu 
alan için yeterliliği nedir? Ne-
den bu ofisler de diğer onlarcası 
değil? Kim belirledi bunu? 
Ölçütler neler? Ne denli bir 
birikimle, altyapıyla ne kadarlık 
bir zamanda, hangi yaklaşımla, 
nasıl bir süreçte ele alıyorlar, 
daha onlarca soru, hiçbirinin 
açıklamasını bilmiyoruz. Or-
tada birtakım ofis adayları var 
sadece. Anlaşılan Tamince’ye 
proje sunup kendilerini beğen-
dirmeye çalışıyorlar, Tamince 

de huzuruna sunulan bu pro-
jelerden birini beğenince, artık 
Tamince de başka hangi mer-
ciye bunu soracak bilmiyo-
rum, tabi bu arada sözkonusu 
mercilerin projeyi kendilerine 
göre revize etme ihtimali de 
var, uygulamaya geçerlerken 
göreceğiz biz de, bizim adımıza 
neye karar vermişler…

Projenin mimarları belli oldu 
mu? Onların projeye yaklaşımı 
hakkında düşüncelerinizi alabilir 
miyim?
Tamince’nin açıklamalarından 
proje mimarlarının kesin 
olmadığını, beş, altı mimarlık 
ofisinin proje üzerinde çalıştığını 
anlıyoruz. Mayıs ayında Haliç 
Dayanışması’nın bileşeni Mi-
marlar Odası İstanbul Büyük-
kent Şubesi’nde, “Haliç’te 
Neler Oluyor” isimli bir panel 
gerçekleştirdik. Panelin forum 
bölümüne katılan bazı mimari 
ofisler proje adayı olduklarını 
ifade ettiler, ancak kesin olarak 
başka bir bilgi aktarmadılar. Bi-
reysel konuşmaları halk karşıtı 
birşey yapmak istemedikleri 
yönündeydi. Bu panel ve foru-
mun tamamını Oda’nın web 
sayfasından izlemeniz mümkün.

Projenin kamu yararına aykırı 
olması nedeniyle Mimarlar 
Odası’nın bir dava açtığını bili-
yoruz. Sonrasında başka davalar 
açıldı mı? Yasal süreç nasıl ilerli-
yor?
Oda dışında davaya müda-
hil olan kurumlar da oldu. İlk 
incelemede Oda’nın yetkisi 
olmadığı gerekçesiyle dava red-
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İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yürütülen 
Kurbağalıdere ıslah çalışması 
nedeniyle kanalizasyon suları-
nın Kurbağalıdere’ye karışması 

halk sağlığını tehdit ediyor. Bu 
durumun salgın hastalık riskini 
ortaya çıkardığını belirten en-
feksiyon hastalıkları uzmanları 
Kadıköy’de ishal oranlarında da 

    Yıllardır kirliliği ve özellikle rüzgârsız havalarda dayanılmaz hale gelen 
kokusuyla çözüm bekleyen Kurbağalıdere şimdi de deniz akan kanalizasyon 
sularıyla gündemde.

Kurbağalıdere hastalık taşıyor

artış olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Yoğurtçu 
Parkı Forumu’nda konuşan 
İstanbul Tabip Odası Yönetim 

Kurulu üyesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Uzmanı Dr. Mela-
hat Cengiz, “Sıcak havalarda 
serinlemek için ilk adres olarak 
görülen denizlerin kanalizas-
yonla kirlenmiş olması, bu suy-
la temas eden kişiler için ciddi 
bir sağlık tehdidi oluşturuyor,” 
dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiği-
miz günlerde açıkladığı Kadıköy 
sahillerinden deniz suyu tahlil 
sonuçlarına göre sınır değeri 
azami 200 olması gereken 
E.Coli sayımı Caddebostan 
Plajları’nda 2 bin, Moda Deniz 
Kulübü’nde 3 bin, Fenerbahçe 
Burnu’nda 30 bin, Kalamış 
Marina’da 20 bin, Yoğurtçu 
Parkı bitiminde ise 150 bin 
olarak saptandı. Yine bu tahlil 
sonuçlarına göre azami sınır 
değeri 1000 olması gereken kol-
iform bakteri oranın ise; Cad-
debostan Plajları’nda 2 bin 500 
ve 5 bin arasında, Moda Deniz 
Kulübü’nde 22 bin, Fenerbahçe 
Burnu’nda 120 bin, Kalamış 
Marina’da 70 bin, Yoğurtçu 
Parkı bitiminde 570 bin olduğu 
ortaya çıktı. Ayrıca tahlillerde 
denizde hiç olmaması gereken 
ve hastalıklara neden olan diğer 

bakteri gruplarına da rastlandı.
Yine  Yoğurtçu  Parkı Forumu’-
nda konuşan Çevre 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu üye-
si Ahmet Kahraman ise, 
“Kadıköy’deki atık su ön arıtma 
tesisi aslında bir terfi istasyonu-
dur, bir arıtma aşaması içermi-
yor. İstanbul’un atık sularının 
yüzde 60’ı arıtılmıyor,” dedi.

Bu olaylar karşısında Kadı-
köy Kent Dayanışması ve 
Yoğurtçu Parkı Forumu, Kur-
bağalıdere’deki bu durumu 
kamuoyuyla paylaşmak ve 
yaşanan bu tehdide dikkat çek-
mek için geçtiğimiz günlerde 
bir yürüyüş düzenledi.

Kurbağalıdere Köprüsü’nde 
yaptıkları basın açıklamasında, 
“Açık kanalizasyona dönüşen 
Kurbağalıdere’den kaynakla-
nacak sağlık sorunları sadece 
çevre halkını değil, Bostancı’dan 
Moda’ya kadar deniz kıyısındaki 
tüm Kadıköylülerin sağlığını 
tehdit ediyor. Her yağmur 
sonrası Yoğurtçu Parkı dâhil 
Kurbağalıdere güzergâhındaki 
ev ve işyerlerinin su basması 
endişemizi artırıyor,” sözlerine 
yer verildi.

dedildi, ancak temyize gidildi ve 
bilirkişi incelemesi sonucunda 
olumlu bir karar alındı. Süreç 
devam ediyor, ancak maalesef 
ağır işliyor. Dayanışma’nın bir 
hukuk komitesi var, komite 
daha iyi anlatır yasal durumu. 
Açıkçası kişisel olarak yargı yol-
undan çok sokakdaki direnişi 
daha güçlü gördüğüm için ben 
pek anlamıyorum dava işlerini. 
Ancak yine de projenin or-
taya konulmasıyla başka yasal 
süreçlere de girmek gerekirse 
Haliç Dayanışması’nın hukuk 
komitesi duruma yön verecek-
tir. Gerçek bir demokratik 
ülkeymişiz gibi gerekli her yasal 
sürece gireceğiz.

Haliçport kentin kimliğini nasıl 
etkileyecek sizce? Okmeydanı, 
Kasımpaşa ve Galata bölgesini 
kapsayacak olan kentsel dönü-
şümle ilişkisinden bahsedebilir 
misiniz?
Dediğiniz gibi, Okmeydanı’nda 
yapılması istenen dönüşüm, 
Kasımpaşa-Bedrettin Mahal-
lesi gibi yerleri epeydir meşgul 
eden 5366 sayılı yasa süreçleri, 
çok yeni halk toplantısı kent 
hareketleri tarafından protesto 
edilen Galataport projesi, hepsi 
büyük resmin küçük parçaları. 
Tümünde de kent, belirli kesim-
lerin çıkarları doğrultusunda, 
kontrolsüzce, geri dönüşü 
olmayacak biçimde, son 
derece hızla, kamuoyuyla 
paylaşılmadan, kapalı süreçler-
le, mevcut değerlerin öncelikli 
olarak ele alınmadığı, içinde 
iyileştirme gibi bir düşünceden 
ziyade, dönüştürme fikrini 

barındıran, dolayısıyla çevresi-
ni, sosyal dokusunu, geçmişini, 
yaşanmışlığını ortadan kaldıran 
kısaca soylulaştıran girişimler. 
Bu yaklaşımların hiçbirinin 
ne kamu ne de kent yararına 
olumlu sonuçlar doğuracağını 
söylemek mümkün. Haliçport 
da Haliç’in kuzey kıyısının ka-
muya kapalı ya da bunun bede-
lini ödeyebilecek kesime açık, 
başkalaşan ve ağırlığı tüketim 
odaklı, üretim olarak ancak 
görünürde bir düzenlemenin 
olduğu bir süreci tariflediği için 
diğer dönüşümlerden farklı ol-
mayacak. Bence farklı olmasına 
da bu hükümetin düşünce yapısı 
izin vermeyecek. Tabi bize de 
direnç göstermekten başka yol 
kalmayacak. 

Kentlinin ne yapması gerekiyor? 
Projenin durdurulması mümkün 
mü? 
Gezi sürecinde, Park’a yapı 
yaptırmadı bu halk. Demek 
ki umudu yitirmemek gerek. 
Direnmek, daha güçlü direnmek 
için de dayanışmak gerek. Haliç 
Dayanışması bu nedenle var. 
Dayanışma, Kent Savunması ve 
kent hareketlerinin de bileşeni. 
Dayanışma sadece Haliç ve 
civarıyla ilgilenmiyor, özünde 
kent hakkı savunusu olduğu 
için diğer tüm kent hakkı 
savunucularıyla birlikte hareket 
ediyor. Bir şeye hayır diye-
bilmek için ne olduğunu iyi 
bilmek lazım. Biz de kentliy-
le olabildiğince yapılmak is-
tenenin bize sunulanın dışındaki 
yönlerini paylaşıyoruz. Sizin 
gibi tarafsız, ya da kamu/halk 

yararına olan basın aracılığıyla 
paylaşımda bulunuyoruz. Pro-
jenin durdurulması neden 
mümkün olmasın. Biz belki 
imkânsızı istiyoruz, başka bir 
dünyayı. Başka bir dünya için 
direnmeye devam

Tersanelerin etkinliğini kaybet-
meden kamu yararına uygun bir 
hale getirilmesi için proje sahip-
lerini ikna edecek bir yol öneriniz 
var mı?
Mesele sadece projeyi yapanları 
ikna etmekle ilgili bir durum 
değil ki. Zaten aslında projeyi 
yapan meslek insanlarının halkı 
ikna etmesi gerek. Kamuya ait bir 
alanda proje yapıyorlar ve halk 
bu projenin en temel paydaşı. 
Ancak maalesef meslek insanları 
mal sahibini, yani parayı vereni 
ikna etmekle yükümlü hissedi-
yorlar kendilerini. Sonuçta ken-
dileri de hizmet sektörünün bir 

parçası olarak bu sisteme hizmet 
ediyorlar, kendilerini, ofislerini 
ayakta tutmak için. Hepimiz 
hayatımızı idame ettirmek için 
bu sistem bağlamında belirli 
vazifeler yapabiliyoruz ama işte 
ince ayar burada başlıyor. Ben 
bir mimar, bir koruma uzmanı 
ve bu alan üzerine 90’lardan bu 
yana çalışan birisi olarak Haliç 
Dayanışması içinde yer almayı 
tercih ediyorum. Bu bir ter-
cih meselesi, nerede ve niçin 
durduğunuz sizi bir insan olarak 
tarifliyor, aynı zamanda da 
vicdan meselesi. 

Diğer yandan biz de Dayanışma 
olarak içimizdeki çok farklı 
görüşler ve birikimleri anlama-
ya çalışıp, tersane etkinliğini 
nasıl sürdürmeli, kamu yararına 
nasıl değerlendirilmeli, bunu 
çokça tartışıyoruz. Çok da 
keyifli oluyor, zaman zaman 

da çok çatışmalı, ancak kesin-
likle çok eğitici. Hatta ağustos 
ayındaki son toplantımızda 
bir arkadaşımız, “Keşke ihal-
eye biz girseydik, bir yılda neler 
yapmıştık,” bile dedi.

Vurgulamak istediğiniz bir konu 
varsa lütfen paylaşır mısınız?
Genel olarak hep vurguladığımız 
şey şu: Kentini, doğayı, 
değerlerini seven kişileri 
Dayanışma’ya davet ediyoruz. Bu 
alanda proje yapan tüm meslek 
insanlarını da Dayanışma’ya 
davet ediyoruz. Hatta Tamince’yi 
de davet ediyoruz. Ve diyoruz ki 
bu daha başlangıç, mücadeleye 
devam. Haliç Dayanışması’nın 
sesine yer verdiğiniz için de çok 
teşekkür ederiz.

(iletişim için: halicdayanismasi@
gmail.com veya Haliç Daya-
nışması facebook sayfası)
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Konservasyon diye bir şey de var…
Nurşin Altunay

    Türkiye’de restorasyon projelerinden kazanılan para yüzünden olacak 
konservasyon projelerine hiç prim verilmiyor. Sterilizasyon öyle girmiş ki 
yaşamlara, düzen dedikleri askeri nizama o kadar alıştırılmışız ki eski eserleri 
bile pir ü pak görmeye bayılır olmuşuz. Orada ne yok ediliyor umurumuzda 
değil. Temiz olsun, düzenli olsun, eski de olsa yeni görünsün. 

Korumak ve onarmak 
En basit tanımlamayla kültür 
varlıklarının onarımına resto-
rasyon, korunmasına ise kon-
servasyon denmektedir. Kültür 
varlığı ise geniş bir kavramdır. 
Müzede gördüğümüz en küçük 
obje de kültür varlığıdır, antik 
bir tiyatronun tek bir taşı da, 
tarihi bir sokak da, bir cami 
de, eski bir elbise de, tarihi bir 
bostan da, koskoca bir şehir 
de…

1789 Fransız Devrimi’nden 
sonra soylulara, kraliyete ve 
kiliseye duyulan öfkeyle bu ku-
rumlarla ilişkisi kurulan saray, 
şato, kilise gibi birçok yapıya 
zarar verilmişti. Uzun süre de 
bu yapılarla kimse ilgilenmedi. 
Nasıl ki çevre gitgide daha faz-
la zarar görmeye, yok olmaya 
başlayınca çevre mühendisliği 
diye bir bilim ortaya çıktı, 
aynı bu şekilde Fransızlar 
da kaybolmuş veya kaybol-
maya yüz tutmuş yapılara 
ilgi duymaya başlayarak “ko-
ruma” düşüncesinin temelini 
attılar. Kaybetmek korumayı 
hatırlattı, diyebiliriz.

Kültür varlıklarının koruma 
ve onarım tarihi çeşitli kuram-
larla doludur. Her kuram karşı 
kuramını oluşturmuş ama 
en sonunda bir fikir birliğine 
ulaşılabilmiştir. 1931 Carta del 
Restauro’dan sonra 1964 Ve-
nedik Tüzüğü ve 1975 Amster-
dam Bildirgesi ile uluslararası 
koruma ve onarım kuralları 
belirlenmiştir. Buna rağmen 
restorasyon ve konservasyon 
ile ilgili hâla birçok tartışma 
yapılmakta, devinim devam et-
mektedir.

Türkiye’de de kültür varlıkları 
devlete ait olduğu için 
korunması ve onarılmasından 
devlet sorumludur. Elbette 
devletten uluslararası kural-

lara riayet etmesi beklenir. 
Restorasyon işlerini çoğu za-
man devlet birebir üstlen-
mez ve taşeronlara yani özel 
şirketlere verir. Konusunda 
uzmanlaşmış şirketlerin bu tür 
işleri yapmasında bir sakınca 
yoktur. Ancak işin bilimsel 
olarak yapılması şartını yerine 
getirememek problem yaratır. 
Devlet restorasyon projelerini 
kontrol eder. 

Taşeron şirketler bu işi kâr 

amaçlı yapmaktadırlar. Adı üs-
tünde, şirkettirler ve yaptıkları 
işten hem geçinmek zorun-
dadırlar, hem de elemanlarına 
maaş vermelidirler. Bütçeler 
bellidir. İhaleler işi en iyi yapa-
bilecek olana değil, en uygun 
fiyatla yapabilecek olana veri-
lir. İşin içine para girince de 
bir şeylerin ters gitme veya hiç 
gitmeme ihtimali yükselir. Kül-
tür varlıkları, hem de çok ama 

çok kıymetli eserler şişirme 
işçilikle, yanlış malzeme 
uygulamasıyla, bilimsellikten 
uzak restorasyon projeleriy-
le dönüşü olmayan zararlara 
uğrayabilir.  Hatta bazıları res-
torasyon sırasında yanabilir.

Koruma mı, onarım mı? 
Burada restorasyon kuram-
larından biraz bahsetmek 
gerekir. Fransa’da ortaya 
çıkmış “üslup birliği” adı ve-
rilen restorasyon kuramına 

karşı İngiltere’de başka bir 
düşünce ortaya çıkmıştı. Bu 
eleştirel bakış açısı yapıların 
restorasyon uygulamalarıyla 
değiştirilmesine karşı çıkıyor-
du. Romantik görüş ismi ver-
ilen bu anlayışta, “Restorasyon 
bir yapının başına gelebilecek 
en kötü şey,” (Ruskin söylemiş 
bunu) olarak tanımlanıyor ve 
yapıları olduğu gibi koruma 
fikri ön plana çıkartılıyordu. 

O günden beri çok tartışılan 
bir konudur bu. Onarmak 
mı, olduğu gibi korumak mı? 
“Theseus’un Gemisi” hikâyesi 
tam da bu tartışmaya denk 
gelir. Burada gerçekten bir 
paradoks vardır. Girit’ten zafer 
kazanarak dönen Theseus’un 
gemisi Atina’da hatıra olarak 
uzun süre korunur. Zamanla 
geminin tahtaları çürüdükçe 
yenileriyle değiştirilir.  Öyle ki,
bir gün geminin değiştiril-
medik hiçbir parçası kalmaz. 

Bu durumda gemi hâla 
Theseus’un gemisi sayılır mı 
yoksa başka bir gemi haline mi 
gelmiştir? Önemli olan gemi 
midir, hatırası mıdır?

Restorasyon bir yapıya mü-
dahaledir. Dolayısıyla çok iyi 
düşünülmesi ve planlanması 
gerekir. Elbette her şey eskir 
ve onarım gerektirir. Ama bu 
işlevini sürdüren yapılar için 
kolaylıkla alınabilecek bir ka-
rarken işlevini yitirmiş, artık 
kullanılmayan, bütünlüğünü 
yitirmiş kültür varlıkları söz 
konusu olduğunda alınması 
zor bir karardır.

Selçuklu Kümbeti, Osmanlı 
Hanı
Geçtiğimiz haftalarda özel-
likle  sosyal   medya   üzerin-
de sıkça karşılaşılan ve 
paylaşılan iki ayrı yapıya ait 
fotoğraflardan biri Bursa 
Bali Bey Han’ına aitti. Bu 
yapı üzerinden konuşursak 
yukarıdaki paragraf daha 
anlamlı olacak. Büyük bir 
kısmı yıkılmış ama yine de 
güzel ve özel gözüken bir 
hanı olduğu gibi korumak 
yerine tamamen yeniden inşa 
etmek restorasyon mudur? 

Tam olarak bunu yapmışlar. 
Evet, Venedik Tüzüğü, 
yapıların korunması için 
yapılara işlev kazandırılsın, 
der. Ama bu güzelim duvarları 
görünmez kılarak,  planı bo-
zarak, bambaşka bir şeye 
döndürmek demek değildir. 
Bali Bey Medresesi’nden is-
minden başka hiçbir şey 
kalmamıştır. Üstelik işlev 
kazandırmak kamuya açık 
bir yer haline getirmek midir, 
yoksa sadece cebinde dışarıda 
yemek yiyebilecek parası olan-
lara hizmet eden bir restorana 
çevirmek midir, bu da ayrı bir 
tartışma konusudur. 

Koruma ve onarım düşüncesini 
ilk geliştiren ve Fransız Devri-
mi ile zarar gören yapıları 
korumak ve onarmak fikrini 
ortaya atan E.E.Viollet le Duc 
ismindeki kişi binaları tama-
men değiştirebiliyordu. Mesela 
bir kilise inşaatı yüz yıl sürdü 
diyelim. Bu yıllar boyunca üs-
luplar değişir, ustalar değişir, 
zevkler değişir. Ama yapı yine 
de özgün ve özeldir. İşte le Duc 
böyle bir binanın restorasyo-
nunu yaparken en eski üslup 
ne ise yapıyı o üslupta yeniden 
yapıyordu. Yapıyı hiç olmadığı 
bir hale çeviriyordu. Bunları 
şu yüzden yazdım. Bali Bey 
Hanı’nda yapılanlar bana en 
eski ve hükmü kalmamış ko-
ruma ve onarım fikrinin çok 
fazla etkisinde kaldıklarını 
düşündürttü.  Ancak en eski 
üsluba geri döndürmek kısmını 
atlayarak, sadece yapıyı hiç 
olmadığı bir hale çevirmek 
kısmını uyguluyor olmalılar.

Sosyal medyada yer alan, 
gazetelere çıkan ikinci yapı 
Van, Gevaş’ta yer alan bir 
kümbetle ilgiliydi. Fotoğraflar 
kümbetin neredeyse dibine 
yapılmış bir binayı gösteriyor-
du.

Kültür varlığı ve çevresi bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. 
Çünkü eser çevresiyle bir 
ilişki içindedir. O ilişkiyi boz-
mak yapının ruhuna ihanet-
tir. Van’daki Halime Hatun 
Kümbeti’nin hemen arkasına 
yapılan bina bu güzel mezara 
ihanet değil de nedir? Etrafı 
ağaçlarla çevriliyken böylesine 
rezil bir fonu bu kümbete layık 
görmek o yapıyı korumakla 
mükellef devletin ona verdiği 
değeri ispatlamaz mı? 

Bıraksınlar artık, bir şeyler de 
olduğu gibi kalsın. Eski duvar-
lar görmeye ihtiyacımız var, on-
lardaki ruhu görebilenler var, 
yıkık bir binaya bakıp eski ha-
lini düşünenler, onu anlamaya 
çalışanlar var.  Neden orası bir 
park, bir bahçe olmuyor, yeşil 
alan kalamıyor, ortada tıpkı bir 
heykel gibi o yapıdan geriye ne 
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Kaç tane ahşap kurtarırsak kâr
Poyraz Kolluoğlu

       Ne kadar kurtarırsan kâr, deniz-
yıldızın hikâyesidir hayat. 

1 Kasım 2009 tarihli Radikal 
2 gazetesindeki “Kadıköy’deki 
Ev Katliamı” yazımda Kadıköy 
merkezde geç dönem Osmanlı 
mimarisinin özelliklerini 
taşıyan cumbalı ahşap evlerin 
durumuna dikkat çekmiştim. 
Yöredeki tarihi dokunun 
yapılan yeni görünümlü bi-
nalar ve ahşap cumbalı ev-
lerin içler acısı durumdan, 
nasıl tahrip edildiğinden 
dem vurmuştum. Mevcut ilçe 
esnafı ve yaşayanın yaşam ve 
ekonomik düzeyini yukarıya 

kaldıysa o durmuyor da hemen 
üzerinden para kazanmaya 
çalışılıyor, anlamak mümkün 
değil. Eski duvar işçiliği, tek 
bir duvar bile kalmış olsa, en 
pahalı konut projesinden daha 
çok bilgi aktarıyor, kaybedilmiş 
bir sürü değeri anımsatıyor. 

Konservasyon diye bir şey 
olduğunu hatırlatmak lazım. 
Türkiye’de restorasyon pro-
jelerinden kazanılan para 
yüzünden olacak, konservas-
yon projelerine hiç prim ver-
ilmiyor. 

Sterilizasyon öyle girmiş 
ki yaşamlara,  düzen  dedi-
kleri askerî nizama o kadar 
alış-tırılmışız ki eski eser-
leri bile pir ü pak görmeye 
bayılır olmuşuz. Orada ne yok 
ediliyor umurumuzda değil. 
Temiz olsun, düzenli olsun, 
eski de olsa yeni görünsün. 
Başka bir şeyi umursamıyor 
muyuz? Yıkık ve yarım şeyler 
bize içimizdeki yıkıntıları mı 
hatırlatıyor acaba da onlara 
dayanamıyoruz?

Baraj suları altında bırakılan 
antik kentler gördük. Hatta 
denildi ki, “Sadece İslam kül-

türüne değer veriyorlar. Antik 
eserler onlar için taş yığını, 
üç beş kırık çömlek.” Ama 
yukarıdaki her iki örnek de 
bunu yalanlıyor. Anadolu’yu ve 
emanetlerini bir bütün olarak 
görmek, sevmek, korumak, 
anlamak şöyle dursun, yere 
göğe koyamadıkları devletlerin 
eserlerini bile görmüyor göz-
leri. Görebildikleri tek şey para 
olmalı.

Kültür varlıkları ranta teslim
Kültür varlıklarımız paraya, 
ranta kurban ediliyor. Bura-
da baraj suları altında kalan 
arkeolojik sit alanlarına, kül-
tür varlıklarına (bunun içine 
yok olan köyler de dahildir.) 
değinmeden edemeyeceğim. 

Türkiye Barajlar ve Kültürel 
Miras İzleme Komitesi’nin 
açıkladığı veriler çok çarpıcı. 
Bianet.org’da yer alan açıklama 
(18/06/2002) şu şekilde:

“Atatürk Barajı’nda 580 arke-
olojik yerleşme yok oldu. 
Ancak 19’u belgelenebildi. 
Aralarında Zeugma, Apameia, 
Halfeti, Kalemeydanı, Rum-
kale gibi otuzun üzerindeki 
tarihi yerleşim, Birecik Barajı 

sularına terk edildi.
* Ancak dört yerde kazı yapıldı. 
* Karkamış Baraj alanında kırk 
sekiz yerleşme mevcut. Ancak 
sekizinden veri alınabildi. Cey-
han Nehri üzerindeki Aslantaş 
Baraj Gölü altında yirmi beş 
yerleşme kaybedildi. Yalnız biri 
belgelenebildi.
* Dünyadaki antik 4 sağlık yur-
dundan (Asklepion) biri olan 
Allianoi yalnızca sulama amaçlı 
Bergama-Yortanlı Barajı’nın 

çekecek makro bir restoras-
yon sürecinin gerekliliğinin 
altını çizmiştim. Bu sayede 
Kadıköy’ün, Taksim’in yükünü 
paylaşan alternatif bir turistik 
alan olabileceğini söylemiştim. 
Bu haber çeşitli yerel ve mimar 
odaları yayınlarında da yer 
bulmuştu.

Geçen süre zarfında Kadıköy sa-
hil şeridinde İslamcı-neoliberal 
açgözlülüğün ve rant hırsının 
bir tezahürü olan çok katlı 
ucube bir otel yükseldi. Arka 
taraflarda kim bilir kaç yandaş 
yaltakçıya kâr sağlayan çok 
katlı yapılar da siluette belirdi. 

Ancak iyi şeyler de olmuyor 
değil.  İlçe merkezini en son zi-
yaret ettiğimde estetik harikası 
olan bu güzel ahşap yapıların 
birinin üstünde Kadıköy 
Belediyesi’nin astığı, “Tarihimi-
ze sahip çıkıyoruz,’ tanıtımı 
dikkatimi çekti. Gördüklerimin 
heyecanıyla hemen Moda’ya 
doğru bir yürüyüş yaptım. 
Proje hakkında detaylı bilgi-
ye ulaşamasam da Kadıköy 
Belediyesi’nin kapsamlı bir 
çalışma içine girdiği aşikâr. 

Ancak geçen süre zarfında 
daha önce dikkatimi çeken bir 
kaç ahşap binanın yerine çok-

tan beyaz modern binaların 
yükseldiğini gördüm. “Ne kadar 
kurtarırsan kâr, denizyıldızın 
hikâyesidir hayat,” demiş şair, 
katılmamak mümkün değil. 

Gezi Haziranı ile artık kent-
li kitlerinin arka bahçeler-
inde ve parklarında söz sahibi 
olabileceğini gördük. Kentsel 
yaşam alanı ve ekolojik mü-
cadelenin ne kadar önemli 
faktörler olduğuna şahitlik et-
tik hep beraber. İstanbul’un o 
eşsiz tarihi dokusunu yeniden 
canlandıracak, mahallelinin ve 
yerel esnafın yaşam kalitesini 
yukarı çekerken kent alanını 

suları altında kalacak.”

Allianoi sular altında kaldı 
bile. Ne yazık! Büyük bir kısmı 
kazılamadı. Açıklamadan 
bugüne çok zaman geçti. Mese-
la 2012’de çok büyük bir baraj 
olan Boyabat Barajı açıldı. Kim 
bilir altında kaç tane arke-
olojik sit alanı kaldı. Kaçında 
kazı yapıldı, kaçı tespit edildi, 
kaçından hiç haberimiz olmadı 
ve olmayacak?

Kültür varlıkları sadece o ülke-
de yaşayanlara değil, dünyaya 
hatta evrene aittir. Çünkü onlar 
bizim geçmişimiz, kimliğimiz, 
tarihimiz, bilgimizdir. Ne 
sular altında kalmasına, ne 
saygısızca müdahale edilmesi-
ne, ne herhangi bir şeylermiş 
gibi   binalarla kuşatılıp görün-
mez kılınmasına razı olamayız.  
Suyumuza, toprağımıza, orma-
nımıza, kültür varlıklarımıza 
sahip çıkmak zorundayız.

yaşanabilir hale getirerek ka-
pitalist kentleşmeye karşı du-
racak restorasyon projeleri-
ne ihtiyacımız var. Kadıköy 
Belediyesi’nin projesinin bu 
çizgide olacağını umut edi-
yorum ve tüm İstanbullulara, 
“Kentine sahip çık!” diyorum. 
İnanıyorum ki gün gelecek 
İstanbul’un ufuk çizgisine sap-
lanan AKP’nin kanunsuz neo-
liberal ucubelerini de siluetten 
sileceğiz. İnşaat mühendisi bir 
arkadaşım, “Yapıldığı gibi kat 
kat sökülebilir de,” demişti bu 
yapılar için.  Ben de, “Bu daha 
başlangıç mücadeleye devam!” 
diyorum.
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Acele kamulaştırma
Gülçin Dalgıç

    Yurt savunması ya da özel durumlarda başvurulan bir yol olarak bilinen 
ve kanunda da bu şekilde belirtilen acele kamulaştırma, AKP iktidarı döne-
minde hidroelektrik santral (HES), barajlar, enerji iletim hattı (EİH), rüzgâr 
enerji santrali (RES) gibi pek çok projenin “acele” şekilde yapılmasının bir 
aracı haline geldi. Özellikle 2004-2008 yılları arasında ve 2009 yılı sonrasında 
acele kamulaştırma kararları hızla artmaya başladı. Biz de Yeşil DireniŞ Gaze-
tesi olarak bu konuya dikkat çekmek amaçlı 18 Haziran’dan günümüze kadar 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Acele Kamulaştırma” kararlarını inceleme ve bu 
konuda bir yazı hazırlama gereksinimi duyduk.

Acele kamulaştırma nedir, 
hangi durumlarda uygulanır? 
“Acele kamulaştırma” 
31.08.1956 tarih ve 6830 sayılı 
İstimlak Kanunu’nun 27. 
maddesi ile (“acele istimlak” 
olarak) yasal mevzuata girmiş, 
bu kanunun 08.11.1983 tarih 
ve 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’na dönüşümünde 
yine 27. maddede Türkçesi 
güncelleştirilerek yer almış bir 
kavram ve idari uygulamadır 
(Kaya, 2012).  İlgili kanun ise:

Madde 27 – 3634 sayılı Milli 
Müdafaa Mükellefiyeti Kanu-
nunun uygulanmasında yurt 
savunması ihtiyacına veya 
aceleliğine Bakanlar Kuru-
lunca karar alınacak hallerde 
veya özel kanunlarla öngörü-
len olağanüstü durumlarda 
gerekli olan taşınmaz malların 
kamulaştırılmasında kıymet 
takdiri dışındaki işlemler 
sonradan tamamlanmak 
üzere ilgili idarenin istemi ile 
mahkemece yedi gün içinde o 
taşınmaz malın (Değişik ibare: 
24/4/2001 - 4650/15 md.) 10. 
madde esasları dairesinde ve 
15. madde uyarınca seçilecek 
bilirkişilerce tespit edilecek 
değeri, idare tarafından mal 
sahibi adına (Değişik ibare: 
24/4/2001 - 4650/15 md.) 10. 
maddeye göre yapılacak da-
vetiye ve ilanda belirtilen ban-
kaya yatırılarak o taşınmaz 
mala el konulabilir.

“Yurt savunması ihtiyacına 
veya aceleliğine Bakanlar 
Kurulunca karar alınacak 
hallerde veya özel kanunlarla 
öngörülen olağanüstü durum-
larda gerekli olan taşınmaz 
malların kamulaştırılmasında” 
diye belirtilen kanun 
günümüzde “kamu yararı” 
bulunan her projede uygu-
lanmaya başlamıştır. Kamu 
yararı geniş anlamıyla, ulusun, 
toplumun gereksinimlerini 
karşılayan, toplumun bütün 
çıkarlarını gerçekleştirmek 
amacıyle girişilen çalışmalar 
olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak zaruri durumlarda bi-
rey ölçeğinde değil, toplum 
ölçeğinde fayda sağlayacak 
projeler için kamu yararı kararı 
alınmaktadır. Günümüzde, 

AKP iktidarı döneminde 
ekonomik kalkınma adı altında 
“sürdürülebilirlik”, “doğal ve 
kültürel değerleri koruma” gibi 
kavramlar yok sayılarak özel-
likle enerji, maden ve ulaştırma 
projelerine ağırlık verilmiş. 
Genel olarak bakıldığında bu 
projeler tüm topluma hizmet 
edecek, herkesin ihtiyaçlarını 
karşılayacak ve sağlayacağı 
ekonomik kalkınmayla da dev-
let bütçesine katkı sağlayacak 
gibi görünse de yanlış poli-
tikalar doğrultusunda 
yapıldığından sermayeye rant 
sağlama odaklı hale gelmiştir. 
Tüm toplum yararına bir pro-
jenin gerçekleşeceğini söy-
lerken, bu projenin toplumun 
doğal ve kültürel değerlerine 

ne kadar zarar verdiğini de göz 
önüne almak gerekmektedir.   

Son aylarda alınan “acele 
kamulaştırma kararları”
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararlarına 
göre 18 Haziran 2014’ten 10 
Ağustos 2014’e kadar altmışaltı 
proje için dört binden fazla 
parsel için acele kamulaştırma 
kararı verilmiştir. Projelere göz 
attığımızda ise Türkiye’nin dört 
bir yanında pek çok proje için 
(HES, RES, EİH ağırlıklı ol-
mak üzere) acele kamulaştırma 
kararının verildiğini görüyo-
ruz. Hangi projeler, planlan-
dıkları iller ve kaç parsel için 
acele kamulaştırma kararı 
verildiği ile ilgili bilgiler yan 

sayfadaki tabloda verilmekte-
dir: 

ÇED Yönetmeliği kapsamında, 
EK-1 listesinde bulunan (ka-
pasite ve büyüklük açısından 
ÇED süreci Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca yürütülen) pro-
jelerin,  planlanmakta olduğu 
yerleşim yerlerinde halkın 
katılımı toplantıları düzen-
lenmesi, halkın görüşünün 
sorulması ve buna göre karar 
alınması zorunlu. Ancak Tür-
kiye şartlarında “katılım” adı 
altında yapılan sadece bilgi-
lendirme,  halkı  verilen  karar-
lara mecbur bırakma olarak 
nitelendirilebilir. Zira “ÇED 
Olumlu” kararı alınan pro-
jeler için Bakanlar Kurulu 
acele kamulaştırma kararı 
alarak projeyi yangından mal 
kaçırırcasına başlatma ve 
bitirme derdinde. Halkı pro-
jenin ilk aşamalarında yani 
planlama aşamasından itibaren 
karar süreçlerine katmayan 
yönetim anlayışı, ÇED süre-
cinde de sadece bilgilendirme 
toplantısı yaparak, güya halkın 
görüşlerini alarak ÇED süreci-
ni tamamlamakta, sonrasında 
da projenin etkilediği alanda 
yapılan kamulaştırma planına 

göre acele kamulaştırma kararı 
alarak halkın arazilerine el 
koymaktadır.  

Acele kamulaştırmanın, gele-
neksel  kamulaştırmadan   farkı
yedi gün içerisinde kişilere be-
dellerin   peşin    olarak    öden-
mesidir.   Bu   durum da   acele
kamulaştırmanın kabullenilir-
liğini arttırmaktadır. Vatandaşı 
bir bakıma memnun ettiği için 
iktidarın elini güçlendiren bu 
yöntem, aynı zamanda pek çok 
ailenin geçim kaynaklarını ya 
da taşınmazlarını da ellerin-
den zorla almaktadır. Kır ve 
kentte yaşayan vatandaşların 
yerleşim alanlarında yapılması 
planlanan projelerin karar 
alma süreçlerine katılması, 
yani kendi yaşam alanlarıyla 
ilgili kararlara katılması, 
demokratik yönetimin bir 
göstergesidir. Ancak maalesef 
ki ülkemizde bütüncül plan-
lama yaklaşımından uzak, 
parçacı planlama anlayışı 
hâkim olduğundan yapılacak 
projeleri önceden öngöremi-
yoruz. Ne enerji politikalarını 
ve yatırımlarını yönlendirecek 
bir enerji master planı, ne de 
ulaşım projelerini yönlendi-
recek bir ulaşım master planı 
olmadığından her gün yeni pro-
jeler karşımıza çıkıyor ve ancak 
ÇED süreci başladığında ha-
berdar olabiliyoruz. Bu noktada 
herkesin artık daha da uyanık 
olma zamanıdır! Bölgemiz-
de, yöremizde ne oluyor, ne 
yapılıyor, ne planlanıyor her 
şeyden erken haberdar olma 
vaktidir ki direnişlerimiz sonu-
ca ulaşsın.



Yeşil DireniŞ

edileceği alanın bir bölümü, 
yöre sakini Fatma Yolaçan’a 
ait araziden geçiyordu. 2011 
yılında, Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu, söz konusu 
arazinin kamulaştırılmasına 
dair karar aldı. Toprağının 
elinden alınmasına itiraz eden 
Fatma Yolaçan, karara karşı 
dava açtı. Bu davada Danıştay 
6. Dairesi, bu yılın Temmuz 
ayında acele kamulaştırma 
kararının iptaline ve yürüt-
menin durdurulmasına ka-
rar verdi. Kararda acele 
kamulaştırmanın ancak kamu 
düzeninin korunmasına 
dönük üstün kamu yararının 
varlığında, istisnai ve aceleci-
lik halinin bulunduğu durum-
larda alınabileceği, Umutlu 
HES projesinde ise böyle bir 
kamu yararının olmadığına 
hükmedildi.   

Aslında bu kararla bölgedeki 
tüm HES inşaatlarının hukuki 
temeli çöküyor. Yeşilırmak 
Çevre Platformu sözcüsü Fazlı 
Kuru da bu nedenle bölgede-
ki tüm HES faaliyetlerinin 
durdurulması gerektiğini be-
lirtiyor.  Fakat Ağaoğlu Hol-
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Ömür Kurt
  Amasya, Taşova halkı, Ağaoğlu Holding’in 
Yeşilırmak üzerine yapmayı planladığı Umutlu HES 
projesine karşı verdiği mücadelede bir kazanım 
daha elde etti. Ancak Amasya’da mücadele hukukla 
bitmeyecek gibi görünüyor.

Amasya, Taşova halkı, Ağaoğlu 
Holding’in Yeşilırmak üzerine 
yapmayı planladığı Umutlu 
HES projesine karşı verdiği 
mücadelede bir kazanım daha 
elde etti. Böylelikle Ağaoğlu 
Holding’in projedeki ikin-
ci hukuksuzluğu da ifşa 
edilmiş oldu. İlkine dergimi-
zin bir önceki Haziran-Tem-
muz sayısında değinmiştik. 
Kısaca özetlemek gerekirse, 
Taşova halkının HES’e karşı 
açtığı dava Danıştay’da görül-
meye devam ederken, şirket 
projede değişiklik yapmış; 
değişiklik yeni bir ÇED kararı 
gerektirdiği halde, eski “ÇED 
gerekli değildir” kararına 
dayanarak inşaat faaliyetle-
rine başlamıştı. Buna karşı 
Taşova halkının Anayasa Mah-
kemesi’ne karşı açtığı dava 
sürerken,  projenin   temelinin
hukuken nasıl da çürük 
olduğu Danıştay’ın HES için 
yapılan acele kamulaştırmaya 
dair aldığı kararla ortaya çıktı. 

HES regülâtörünün inşa 

18.06.2014 Artvin İskale Regülatörü ve HES 5

19.06.2014 Adıyaman Kaleköy HES 15

19.06.2014 154 kV (Karacabey TM-Akçalar TM) Brş.N-Harmanlık RES (Girdi-
Çıktı) EİH Projesi

-

19.06.2014 Hakkâri Geçitli Regülatörü ve HES 8

19.06.2014 Erzurum Mert HES 19

20.06.2014 154 kV Denizli I-Denizli IV TM EİH Projesi -

20.06.2014 İzmir Tire Rüzgâr Elektrik Santralin 14

20.06.2014 Ankara Kalecik HES 1

20.06.2014 İzmir Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santrali 175

21.06.2014w Tunceli Çemişgezek Tagar HES 11

30.06.02014 Manisa İli, Alaşehir İlçesi Jeotermal Kaynak Sondajı 5

01.07.2014 154 kV (Karaman TM-Gezende HES TM)-Mut RES TM (Girdi-Çıktı) 
EİH Projesi

-

01.07.2014 Tekirdağ-Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması 421

01.07.2014 Kırıkkale Amasya 380 kV Kayabaşı-Eser EİH Projesi -

02.07.2014 İzmir-Aydın Ovares RES 25

02.07.2014 Mersin Elmalı RES 9

02.07.2014 380 kV Batman-2 TM’de Tevsiat Projesi -

02.07.2014 Ordu 380 TM İrtibat Hatları Projesi -

02.07.2014 Saf II HES 63

02.07.2014 Tokat Onur Regülatörü ve HES 5

02.07.2014 Gaziantep Kartaldağı Rüzgâr Enerjisi Santrali 26

02.07.2014 İzmit 380 TM İrtibatları Projesi -

02.07.2014 Elmadağ-Kırıkkale Üniversite DM EİH -

02.07.2014 Tekirdağ TM-Mahramlı EİH -

05.07.2014 Antalya 154 kV Kasımlar HES Şaltı-Serik TM EİH Projesi 0

05.07.2014 Hatay Şenbük Rüzgâr Enerjisi Santrali 19

24.07.2014 Soma İlçesi Maden İşletmesi 9

24.07.2014 GAP Eylem Planı Projeleri (GAP) kapsamındaki 
Bahçe-Nurdağı Varyantının yapımı 

-

25.07.2014 Erzurum İli, İspir İlçesi Çayırözü Regülatörü ve HES 7

04.08.2014 Sakarya ili, Akyazı ilçesi Karacasu Kanalı Islahı ve Çevre Düzenlemesi 
Projesi 

127

06.08.2014 Manisa ili, Alaşehir ilçesi jeotermal kaynak işletme ruhsat sahasında 
yapılacak sondaj çalışmaları 

1

06.08.2014 Manisa ve İzmir illerinde tesis edilecek Alares Rüzgâr Enerjisi Santrali 17

07.08.2014 380 kV Ordu-Reşadiye EİH Projesi -

TARİH ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILAN PROJE PARSEL 
ADETİ TARİH ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILAN PROJE PARSEL 

ADETİ

TOPLAM PARSEL ADEDİ 4060

07.08.2014 Balıkesir ili Kapıdağ Rüzgâr Enerji Santrali 21

07.08.2014 Manisa ili Kuyucak Rüzgâr Enerjisi Santrali 1

07.08.2014 Siirt ili Çetin Barajı ve HES 53

07.08.2014 154 kV Çamlıyayla Havza Trafo Merkezi Projesi -

07.08.2014 154 kV Alanbaşı-Yeni Tortum 380 EİH Projesi -

07.08.2014 Muğla ili Akyar Rüzgâr Enerjisi Santrali 27

08.08.2014 Artvin ili Şavşat HES 34

08.08.2014 Balıkesir ili Poyraz Rüzgâr Enerji Santrali 44

08.08.2014 Trabzon ili Saman HES 3

08.08.2014 154 kV İzmit 380-Kandıra OSB-Kandıra RES EİH Projesi -

08.08.2014 380 kV Vize 380 Havza Trafo Merkezi Projesi -

08.08.2014 380 kV (Hamitabat-Alibeyköy) Brş.N.-Vize 380 Havza TM EİH Projesi -

08.08.2014 Trabzon Mavi Regülatörü ve HES ile Maçka Havza TM arasındaki EİH 15

08.08.2014 380 kV Aşağı Kaleköy-Batman 2 EİH Projesi -

08.08.2014 Bolu ili, Göynük ilçesi termik santral kurma şartı ile işletilmesine 
izin verilen İR:5359 ruhsat numaralı kömür sahasında 
yürütülecek dekapaj ve kömür üretim faaliyetleri 

570

08.08.2014 154 kV Aladağ Trafo Merkezi Projesi -

08.08.2014 Giresun Çay Regülatörü ve HES 47

08.08.2014 Giresun Koçlu HES 11

08.08.2014 Iğdır Bayra HES 61

08.08.2014 Kırıkkale Köprükale Regülatörü ve HES 100

08.08.2014 380 kV İzmir Havza TM İrtibat Hatları Projesi kapsamında tesis 
edilecek 380 kV (Soma-Aliağa 2) Brş.N-İzmir Havza TM EİH

-

08.08.2014 Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım İnşaatı 370

08.08.2014 154 kV Mersin 3 Trafo Merkezi Projesi -

08.08.2014 Muğla Geriş Rüzgâr Enerjisi Santrali 22

08.08.2014 154 kV Alanbaşı Havza Trafo Merkezi Projesi -

08.08.2014 İzmir Fuatres Rüzgâr Enerjisi Santrali 19

08.08.2014 Muş Alparslan II Barajı ve HES 1680

08.08.2014 380 kV Kızıltepe-Viranşehir 380 EİH Projesi -

08.08.2014 380 kV Cizre-Kızıltepe EİH Projesi -

08.08.2014 380 kV Çorlu TM İrtibatları Projesi -

10.08.2014 154 kV Gülnar Havza Trafo Merkezi Projesi -

10.08.2014 380 kV Eser-Bağlum EİH Projesi -

10.08.2014 Acwa Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali -

Amasya HES’te acele kamulaştırmaya iptal 
ding, hukuku tanımamakta 
ısrarlı davranıyor. Platfor-
mun açıklamasından sonra 
karşı açıklama yapan şirket, 
projenin durdurulmasını ge-
rektiren herhangi bir kararın 
mevcut olmadığını, aksine 
proje kapsamında idari veya 
yargı kararı olmadan her-
hangi bir inşaat yapılmadığını 
söylüyor.  

Sözün kısası, Amasya’da 
mücadele hukukla bitme-
yecek gibi görünüyor. Kâr 
için insanların ve canlıların 
yaşam alanlarına el koymak-
tan çekinmeyen sermaye, 
ne hukuku, ne de insanların 
ve diğer canlıların yaşam 
haklarını tanıyor. Bundan da 
öte, aslında hukuku yapan 
iktidar da doğanın yıkımını, 
yaşam alanlarımızın tah-
ribini “kamu yararı” sayıyor. 
Belki de, “kamu”nun, “kamu 
yararı”nın tanımını devlete 
bırakmamak gerek. Belki de 
bu zaman, kamusal alanın, 
o alanda yaşayan ve üreten 
bizler tarafından yeniden 
tariflenmesi, yeniden talep 
edilmesi zamanıdır.
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Dalyan İztuzu Plajı 
halk tarafından koruma altına alındı 
Söyleşi: 
Nurşin Altunay

         İztuzu Plajı denilince caretta carettalar, mavi yengeçler, sazlıklardan oluşan 
labirentin içinde döne dolaşa ulaşılan, eşsiz bir kumsal geliyordu aklımıza. 
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı olan Dalyan beldesi yakınlarındaki bu plaj 4,5 
km uzunluğundadır ve deniz ile tatlı su arasında bulunur.

Geçen aylarda İztuzu Plajı 
bambaşka bir şekilde günde-
mimize geldi. Bölge ve plaj etki-
li bir direnişe ve birçok protesto 
gösterisine tanıklık etti. İztuzu 
Plajı ile ilgili verilen mücadele-
nin fitilini ateşleyen olayları, 
kazanımları ve geleceği bölgede 
yaşayan Oğuz Altınbaş ile 
konuştuk.

İztuzu Plajı ile ilgili duyarlılık 
ve mücadele hangi olayla 
başladı?
İztuzu Plajı’nın korunması 
hikâyesi aslında çok eskilere 
dayanır. Bu doğal güzelliği 
korumak için ilk eylemi 
bugün doksan iki yaşında 
olan June Haimoff  (Kaptan 
June) 1982-83 senelerinde 
başlattı. O senelerde İztuzu 
Plajı’na yapılması düşünülen 
beş yıldızlı tatil köyü projesini 
duyunca, Yunanistan, İsviçre, 
İngiltere, ABD ve İstanbul’da 
büyük bir kampanya başlattı. 
Yıllar süren mücadele, plaj 
ve doğa için olumlu bir 
gelişmeyle sonuçlandı. Plaj 
ve çevresi sit alanı ilan edildi. 
Fakat 2007 yıllarından bu yana 
İztuzu Plajı’nı yine bir imar 
projesi tehdit etmekte. 

Dekamer’in (Deniz Kaplum-
bağaları Araştırma Merkezi) 
yayınlarındaki bilgilere göre; 
2007 sempozyumunda bir 
rehabilitasyon merkezinin 
kurulması kararı alındı. Yer 
seçimi için 2000’li yıllardan 
itibaren başlayan Fethiye’den 
Dalyan’a kadar olan sahil 
şeridindeki bölgede uygun yer 
arama çalışmaları sonuçlandı 
ve merkezin kurulması için 
2008 yılında bir protokol 
hazırlandı. 

2008 yılında iki konteyner 

ve havuzların üzerinin 
çatıyla kaplanmasına ka-
rar verildi, aynı zamanda 
bilgilendirme çadırının ku-
rulumuyla ilgili planlı hiç 
bir çalışma yapılmadan, 
bir imar planı olmaksızın, 
“Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Merkezi”, İztuzu 
Plajı’nın girişinde inşa edildi. 
Dekamer’in 2009 yılı rapo-
runda Kaplumbağa görünüm-

lü prefabrik yapının model 
çizimi de yayınlandı. Bu 
“Kaplumbağa Görünümlü 
Prefabrik Yapı” projesi 5 Ekim 
2013 günü yaklaşık iki yüz 
kişiden oluşan bir dinleyici 
kitlesine Türkçe ve İngilizce 
olarak sunuldu.  Bilgilendirme 
sırasında sunulan yapı teknik 
bilgilerinin daha sonra tama-
men yanlış olduğu ortaya çıktı. 
DEKAMER sorumlularının 
halka verdikleri bilgilerine 
göre yapı, 19 metre eninde, 
20 metre boyunda, maksi-
mum 7 metre yüksekliğinde 
olacak ve 380 metrekarelik 

alanı kaplayacaktı. Toplantıda 
sunulan çizimlerin ölçekli 
kontrolünde bu yapının çok 
daha büyük olduğu ortaya 
çıktı. Gerçek boyutlar 34,4 
metre eninde, 40 metre bo-
yunda, maksimum 8 metre 
yüksekliğinde ve 820 me-
trekarelik alanı kaplayacak 
şekildeydi. Halka neden bu 
yanlış bilgilerin sunulduğu 
halen sorumlular tarafından 

cevaplanmamıştır. Ayrıca 
İztuzu Plajı ve çevresi sit 
alanıdır. Göl çevresi, kanallar 
ve ormanlar çeşitli hayvanların 
üreme ve barınma yeri olarak 
zengin bir ekosisteme sahiptir. 
Doğal alan, günlük ormanları, 
kumul ve göl kıyısında bu-
lunan sazlık alanlar koruma 
altındadır. Göl ve İztuzu sa-
hili göçmen kuşların göç 
yolları üzerindedir. Bölge 
aynı zamanda arkeolojik 
değeri yüksek, antik tuzlanın 
bulunduğu tarihi sit alanıdır. 
İztuzu kumsalına imar projesi 
uygulanırsa gerisi de gelecek-

tir. DEKAMER’e tahsis  edilm-
mesi planlanan yirmi iki 
dönüm, orman alanıdır.

İnsanlar nasıl bir araya geldi, 
nasıl koordine oldu? İztuzu 
Plajı Koruma Platformu ger-
çekten bir platform mu? İçinde 
farklı gruplar, örgütler ve bi-
reyler var mı?
Bu hassas korunma alanında 
doğaya uymayan Disneyland 
tipi bir yapı için plajın yirmi 
iki dönüm ormanlık arazisinin 
imara açılması tehlikesi 
Dalyanlı doğa koruyucularını 
ayağa kaldırdı ve bir grup 
gönüllü  2013   sonuna   doğru 
sosyal medyada organize ola-
rak bu projenin durdurulması 
amacıyla bir araya geldi. 

Sosyal medyada oluşan İztuzu 
Plajı Koruma Platformu’nun 
çoğunluğu özel kişilerden 
oluşmaktadır. O arada çeşitli 
ilgili guruplar ve örgütler 
de platforma katılmışlardır 
(şu an toplam 3997 üye 
bulunmaktadır).

Caretta Caretta Hastanesi 
projesi tamamen iptal edildi 
mi? Hukuksal süreç işliyor mu?
Yoğun bir mücadeleden (imza 
kampanyası, sosyal medya 
faaliyetleri vs.) sonra 10 Ni-
san 2014 tarihinde yapılan 
açıklamada Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce, 
İztuzu’nda yapılmak istenen 
Caretta Caretta Hastanesi’nin 
iptal edildiğini açıkladı. 
İztuzu’nda yaşananları an-
lamakta güçlük çektiğini be-
lirten Bakan Güllüce, “Fakat 
vatandaşa rağmen yapacak 
halimiz yok, mademki isten-
miyor, projeyi iptal ettik,” 
dedi.

Sonra ne oldu? Her şey bitti 
derken plaj tekrar ekoloji gün-
demine girdi.
Yıllardır belediye tarafından 
işletilen İztuzu Plajı’nın 
birdenbire ihaleyle beledi-
yeden alınıp özel bir şirkete 
verilmesi durumu ortaya 
çıktı. Ayrıca ihale tarihin-
den (12 Nisan 2014) iki gün 
önce kurulan yabancı ser-
mayecilerin de ortak olduğu 
şirkete telefonla ihalenin 
verildiği ortaya çıkınca İztuzu 
koruyucuları tekrar bir araya 
geldiler. Usulsüzce ihaleyi 
alan şirketin faaliyet alanında 
su kayağı, sörf tahtası, golf 
sahası ve saha oyuncakları 
var. Böyle bir girişimin İztuzu 
Plajı’nın doğal özelliğini ta-
mamen bozacağı gerçeğiyle 
şok olan duyarlı vatandaşlar 
yeniden elleri kolları sıvayıp 
bu gelişmeyi önlemek için 
faaliyetlere başladılar. Geniş 
bir imza kampanyası ve 
İnsan zinciri eyleminden 
sonra yasal yollarla bu pro-
jenin gidişatının mahkeme 
tarafından durdurulması 
aşamasına gelindi.

Bu kez daha hazırlıklı ve orga-
nize bir karşı duruş mu vardı? 
Caretta Caretta Hastanesi mü-
cadelesinin size öğrettikleri ile 
daha mı kolay hareket ettiniz, 
yoksa her şey yeni ve başka tür-
lü mü oldu?
Yıllardır sadece İztuzu’nda 
değil “Yuvarlakçay HES 
Projesi”nde de deneyim ka-
zanan belirli grup üyelerinin 
tecrübeleriyle mücadele ve 
organizasyon konusunda pek 
değişiklik olmadığını söyleye-
bilirim. Organizasyonu yön-
lendiren kişiler neyin, ne 
zaman ve nasıl yapılacağını 
gayet iyi biliyor.  Bu konuda 
tecrübeliler.

Özelleştirme projesinde şu an 
gelinen nokta nedir?
İhalenin iptali konusunda 
açılan davada, Mahkeme 23 
Haziran 2014 tarihinde iha-
lenin durdurulması kararını 
verdi ve karşı tarafa on beş 
günlük müdafaa süresi tanıdı. 
Şu an bildiğim kadarıyla daha 
güncel bir gelişme yok.

İztuzu Plajını Koruma Plat-
formu bölgenin başka prob-
lemlerine de eğilecek mi? Bir-
likte harekete etmenin gücünü 
anlamış olmalısınız. Mesela 
Dalyan-İztuzu arasındaki 
sazlıkların, tekne yoğunluğu 
nedeniyle zarar görüyor olması 
konusunda bir şeyler yapmayı 
planlıyor musunuz?
Grubu yönlendiren kişiler 
birlikte hareket etmenin 
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İstemedikleri baraj mezarları oldu

         Siirt, Botan Çayı üzerindeki Limak Holding tarafından yapılan Alkumru 
Barajı’nın 24 Ağustos Pazar günü taşması sonucu yakınlarda piknik yapan 
yurttaşlardan çok sayıda kişi suya kapıldı. 

gücünü anlamamış olsalardı 
şu an Yuvarlak Çay özgür 
ve HES olmadan akamazdı. 
Çevre Bakanı, hastane proje-
sinden vazgeçmezdi. Çevre-
ye ve doğaya dönük çeşitli 
problemler gruptaki kişileri 
yakından ilgilendiriyor tabii 
ki. Caretta kaplumbağalarının 
motorlu tekneler tarafından 
yaralanmasını önlemek ama-
cıyla motor pervanelerinin 
etrafına koruyucu çember tak-
ma projesi gibi konular üzer-
inde de düşünceler ve projeler 
var. Fakat ekonomik gerekli-
likle çevre sağlığı arasındaki 
dengeyi kurmak genelde çok 
zor ve çok emek isteyen bir 
iş. Bunun için sadece IKUP 
grubunun değil tüm Dalyan-
severlerin ve ilgilenenlerin 
bir araya gelip uzun dönemli 
ve çevreye zarar vermeyen 

gelişme planları yapmalarının 
gerekliliğine inanıyorum şah-
sen.

Turizmin bölgeye verdiği zarar-
lar var mı? Bölgenin her geçen 
yıl daha fazla turisti çekmesi ne 

gibi problemler oluşturur?
Ekonomik beklentiler ve çevre 
sağlığı doğal olarak bir çelişki 

yaratabiliyor. Bunun en so-
mut örneği Dalyan’da bazı 
tekneler tarafından düzenle-
nen kaplumbağa veya mavi 
yengeç besleme veya gözleme 
turları. Kaplumbağaların in-
sanlar tarafından beslenmesi 
yanlış olarak görülmektedir 
çünkü bu onların kendi doğal 
beslenme alışkanlıklarını 
değiştirmektedir. 

Bunun yanında böyle bir 
gösterinin tekne sahiplerine 
maddi kazançlar getirdiği de 
bir gerçek. Bence kontrolü 
zor olsa da turizm sektörünün 
kısa dönemli daha fazla turis-
tle daha fazla kâr güden kon-
septlerden uzaklaşıp, uzun 
dönemli çevre korumaya 
yönelik bir ekolojik turizm 
tasarımı yapmaları kesinlikle 
şarttır.

Siirt Botan Çayı üzerine Li-
mak Holding tarafından 2011 
yılında kurulan Alkumru 
Barajı’nda suların aniden yük-
selmesiyle altı kişi hayatını 
kaybederken çok sayıda kişi 
de yaralandı. Olayla ilgili 
gözaltına alınan altı kişi ise 
denetimli serbestlikle serbest 
bırakıldı. 

Olaydan sonra açıklama ya-
pan firma yetkilileri, “San-
trallerin olağan çalışma 
prosedürü içerisinde üretime 
geçilmiş olup herhangi bir 
taşkın, baraj kapağı arızası 
ya da kapakların açılması söz 
konusu değildir. Olaydan et-
kilenen vatandaşlarımızın 
baraj sahasında girilmesi ya-
sak olan bölgede bulundukları 
anlaşılmış, prosedürlerimiz 
gereği siren ve anonslar-
la da uyarılar yapılmasına 
rağmen hiç istemediğimiz 
bu üzücü durum meydana 
gelmiştir,” açıklamasında 
bulunsa da olaydan kur-
tulan görgü tanıkları 
çeşitli haber kaynaklarına 
yaptıkları açıklamada asla 
bir siren sesi ya da uyarıyla 
karşılaşmadıklarını belirttiler. 

Ayrıca gerek firma gerekse 
devlet yetkililerinin tüm 
açıklamalarında “yasak bölge” 
vurgusuyla savunma yapılması, 
“yasak bölgeye giren halkın 
ölümü hak ettiği” iması nede-
niyle kamuoyu tarafından tep-
kiye neden oldu.

Halk baraj istemiyor
Kürt illerinde özellikle de 
“güvenlik” gerekçesiyle yapılan 
HES ve barajlar bölge halkı 
tarafından istenmeyerek çeşit-
li yollarla protesto ediliyor.  
Ayrıca bu bölgede yapımı 
planlanan on altı HES tamam-
lanarak faaliyete geçtiğinde 
Botan Vadisi’nin tamamen yok 
olacağı belirtiliyor.

Alkumru’nun geçmişi
Alkumru Barajı’nda 2009 
yılından bu yana yedi farklı 
kazada üç işçi hayatını kay-
betti, yirmiden fazla işçi de 
yaralandı.

Ayrıca 2011 yılı Eylül ayında, 
yine piknik yaptıkları sırada, 
üç baraj kapağının da aynı 
anda açılması nedeniyle suların 

aniden yükselmesi aynı aileden 
üç kişinin yaşamına mal 
olmuştu. Bu olayla ilgili açılan 
davada mahkeme, şirketin can 
güvenliği önlemlerini almadığı 
gerekçesiyle yöneticilere beşer 
yıl hapis cezası vermişti. 

Limak’ın sicili
İktidara yakınlığıyla bilinen Li-
mak Holding’in Sabiha Gökçen 

Havaalanı ihalesinden BOTAŞ 
ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alay Komutanlığı inşaatı 
ihalesine kadar aldığı birçok 
ihalede hakkında yolsuzluk 
davası bulunuyor. 

Limak Holding’in aldığı baraj 
ve HES projelerinden Dersim 
Peri Suyu üzerindeki Pembelik 
Barajı ve HES projesinde, imar 
planının bulunmadığının or-
taya çıkması üzerine, projenin 
mühürlenmesi kararı alınmıştı.  
Ayrıca yine Limak’ın yürüttüğü 
projelerden Uzunçayır Barajı 
ve HES, Tatar Barajı ve HES 
projelerinin de onaylı imar 
planlarının bulunmadığı iddia 
ediliyor.

Tüm bu olaylar sonucunda, 
“Biz Alkumru Barajı’nın sa-
hibi LİMAK Holding’i ilk bu 
katliamında tanımadık,” söz-
leriyle bir araya gelen yaşam 
savunucuları 26 Ağustos günü 

Maslak’taki şirket önünde bir 
protesto gösterisi düzenledi.

Grup adına basın açıklamasını 
okuyan Özgür Erdoğan, “Açık-
çası devlet ve şirket, gözümüzün 
içine baka baka, arsızca yalan 
söylüyor! Fakat biz bu yalanları 
ve bu yalanları söyleyenleri 
tanıyoruz. 17 Ağustos depre-
minden tanıyoruz. 2004 Pa-
mukova hızlı tren katliamından 
tanıyoruz. Soma’dan tanıyoruz 
ve bu toprakların dört bir 
yanına yayılan, kaza kader 
diye unutturmaya çalıştığınız 
katliamlarınızdan tanıyoruz,” 
diyerek basın açıklamasına 
devam ederken, devletin kol-
luk kuvvetleri plazanın garaj 
kısmında barikat oluşturdular. 
Polis sokağa girdiğinde ise, 
“Baskılar bizi yıldıramaz,” 
sloganı atıldı.

Basın açıklanması okunduktan 
sonra aramızda bulunan Peri 
Suyu Koruma Platformu’ndan 
Eren Akyol ve Munzur Koruma 
Kurulu’ndan Yılmaz Yurdakul 
açıklamalarda bulundu. Çağrıcı 
kurumların isimleri okunduk-
tan sonra eylem sonlandırıldı.
Eylem çağrıcı kurumlarının 
isimleri şunlardır:

Karaburun Yarımadası 
Ortak Yaşam Platformu
Kedi Kolektif
Levent Forumu
Munzur Koruma Kurulu
Pangea Ekoloji
Patika Ekoloji Kolektifi
Peri Suyu Koruma Platformu
SAM-DER Yalova
Şavşat Derelerin Kardeşliği 
Platformu
Tarım-Orkam Sen 
Tarlataban Kolektifi
Yeşil Direniş Gazetesi 
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Bir nehrin hikâyesi: Ergene 
Nejla Demirci        “Kazanç hırsı sınırsızdır, dur durak bilmez. Tek hedefi üretmek ve tüketmektir. 

Ne güzelim doğaya acır, ne de yaşayan insanlara. Güzellik ve yaşamı acımasızca 
ezip yerle bir etmekte bir an bile duraksamaz”…Rabindranth TagoreKüresel sermayenin tüm 

dünyada sürdürdüğü neo-
liberal/kapitalist politikaların 
ekolojik sömürüsü kesintisiz 
devam ederken maksimum 
kâr politikası doğanın tama-
men yok edilmesi yolunda 
acımasızca ilerliyor. Dünya 
devi küresel şirketlerin kont-
rolündeki hükümetler ve ül-
kelerin uyguladıkları düşük 
ücret, güvenliksiz çalışma 
koşullarının yanı sıra tüm 
doğal varlıkları tatminsiz 
tüketim dünyasının ham-
maddeleri olarak kullanılıyor. 
Bu tatminsiz dünya, gölgesi 
para etmeyen ağacı kesiyor, 
kentlerde talan, yerellerde 
asimilasyon yapıyor, ulus aşırı 
şirketlerin egemenliklerini 
tesis etmek için çiftçiyi tas-
fiye ediyor. İhtiyaç olmayan 
ihtiyaçlar yaratarak yatağında 
özgür akan suya kelepçe 
takıyor. Kelepçelemediği suya 
kirini boca ederek kârına 
kar katıyor. Bütün bu yağma 
süreçleri Trakya gerçeğinde 
olduğu gibi geçmişi yok 
ederken, geleceğimizi de 
elimizden almaya çalışıyor.

Trakya bölgesinde faali-
yet gösteren ve birçoğu 
ruhsatsız olarak üretim ya-
pan, çoğunlukla suya dayalı 
irili ufaklı yaklaşık beş bin 
sanayi tesisi bulunmaktadır. 
Bu tesislerin önemli bir 
kısmı kimyasal atıklarını 
hiçbir arıtma uygulamadan 
Ergene Havzası’na bırakıyor. 
Devletin belirlediği deşarj 
standartlarında çalışan 
çok az sayıda arıtma te-
sisi olan kuruluşların da 
atık suyu hiçbir amaç için 
kullanılamıyor. Sekiz bin 
yıllık tarım kültürüne sahip 
olan dünyanın en verimli 
tarım arazileri arasında ilk 
sıralarda yer alan Ergene 
Havzası, Türkiye tarımsal 
verimliliğinin iki katını 
oluştururken kirletici sana-
yiye teslim edilmiş sana-
yi kültürü, adeta Trakya 
çiftçisine ve doğasına daya-
tılmıştır.

Yıldız Dağları’ndan doğup 40 
km. sonra Çerkezköy’de fali-
yet gösteren sanayi kirliliğine 
teslim olan ve dördüncü sınıf 
suya dönüşen Ergene Nehri, 
Çorlu Deresi ve Çorlu Sanayi 
Bölgesi’nde de bir kez daha 
kirlenerek yoluna adeta bir 
balçık nehir olarak devam 
ediyor. 283 km. yolculuğu 
boyunca, iki yüz kırk köy, 
şehir ve beldeyi kat ederek 
Türkiye-Yunanistan sınırında 
Meriç Nehri ile buluşan Er-
gene, Saroz Körfezine dökü-

lerek uluslararası bir tehdit 
oluşturuyor. 

Ergene Nehri bir zaman-
lar geçtiği topraklara hayat 
veren, içinde sekiz, on çeşit 
balığın yüzdüğü,  bölgede-
ki tarım arazilerini bes-
leyen, çevresinde Hıdrellez 
bayramlarının yaşandığı bir 
nehirken, şimdi hayatı tehdit 
ediyor, artık can alıyor. 1 mil-
yon 50 bin insanın yaşadığı 
havzada otuz beş, kırk yıldır 
kurşun, cıva, kadmiyum, 
kobalt, bakır gibi ağır metal-
ler; arsenik, fosforlu-azotlu 
bileşikler, asit alkali ve boya 
gibi zehirli kimyasallar Er-
gene Nehri’ndeki balıkları ve 
toprağı toprak yapan bütün 
canlıları öldürdü. 

Keşan Haber gazetesinde 
17 Ekim 2010 tarihinde 
yayınlanmış haberde Nejdet 
Uybaş 1985’lerde başlayan 
kirlenmeyi şöyle anlatıyor: 
“Bir yaz gecesi, saman balyası 
almaktan geliyorduk ve dere-
den geçiyorduk, birden de-
renin yüzeyinin yüzlerce, bin-
lerce balıkla dolu olduğunu 
gördük. Traktörün ışığından 
kol gibi, bacak gibi balıklar 

yarı baygın geçiyorlardı. 
Traktörü durdurduk ve suya 
indik. Birden bir balık yaka-
lama çılgınlığı başladı, sahte 
bir sevinç dalgası yayıldı 
etrafa. Kimse bu balıklara 
ne oldu sorusunu sor-
madan balıklar yakalanmaya 
başlandı, köye haber ver-
meye gidenler oldu. Bir saat 
sonra taşların üstünde yüz 
kişi balık yakalıyordu. O gece 
sabaha kadar balık yakalandı. 
Çok büyük, 2 metre bo-
yunda yayınlar, 1.5 metre 
sazanlar yakalayanlar oldu.  
Ergene’de bu kadar büyük 
balık olabileceği kimsenin 
aklına gelmezdi. Bu büyük 
balıkları görmek için herkes 
sıraya girdi. Büyük bir yayın 
balığının iki gün ölmediği 
söylendi durdu günlerce.”

Hâlâ o yayın balığının 
can çekişmesidir Ergene 
Havzası. Fakat Ergene Nehri 
öldü. Artık Ergene’de yüzen 
balıklar, kenarında saman 
balyası sonrası kadınlı erkekli 
yorgunluklarını atan çifçiler, 
yapılan piknikler, kuru-
lan muhabbetler, Hıdırellez 
bayramları masal oldu ve 
Ergene’de yüzmeyi öğrenmiş 
büyüklerden yüzmeyi bilme-
yen torunlarına anlatılıp du-
ruluyor. Havza’nın kadınları, 
“Eskiden işimiz bittiğinde 
kadınlı erkekli nehrin 
kenarında oturur yorgunluk 
atardık ama şimdi kadınlar 
evde, erkekler kahvede,” di-
yor. 

Arıtma tesislerinin çalış(tırıl)
maması sonucunda yaz 
aylarında balçığa dönüşen su-
yun hızlı akmasını sağlamak 
için barajlardan Ergene 
Nehri’ne kirliliğin denize 

hızlı akması için su salındığı 
biliniyor: Bu suyun tarımda 
kullanılmasını sağlamak için, 
DSİ Müdürlüğü’nün pom-
pajlarla Meriç Nehri’nden 
Ergene Nehri’ne su aktardığı 
ve 1997 yılından bu yana 
havzanın içme sularının tok-
sik maddeler içerdiği resmi 
bilgidir. 

Ergene Havzası, Türkiye’nin 
verimliliğinin iki katını 
oluşturuyordu. Bir ekilip 
üç alınıyordu. Meşhur kara 

kavunu ve şeker pancarı 
tarihe karışsa da bu mün-
bit coğrafyada hâlâ hüzünlü 
gündöndü tarlaları güneşe 
bakar ve direnir. Bu gün hâlâ 
Trakya gündöndü üretiminin 
yüzde yetmişini, pirinç üreti-
minin yüzde ellisini, buğday 
üretiminin de yüzde onunu 
sağlıyor. Bu gıdaların insan 
sağlığı üzerindeki etkileri 
her evde bir kanser vakası 
şeklinde yaşanıyor. Yok-
sullukla pençeleşen çiftçi, 
maliyetleri düşürmek için 
Ergene’nin suyuyla temiz 
suyu karıştırarak çeltik ekimi 
yapıyor. “Kirli su ile pirinç 

yetiştirmeyi de öğrendik,” di-
yen çiftçinin feryadı devletin 
çiftçiye suç işlettiğinin de açık 
göstergesidir bu coğrafyada.

Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü 
yıllardır bölge halkına, havza-
da yetiştirilen gıda analizle-
rinin düzenli yapıldığını ve 
sonuçlarının temiz çıktığını 
söylüyor olsa da yaptığımız 
gıda analiz sonuçları şöyledir:
Gündöndü (Ayçiçeği) örnek-
leri:
Kurşun (Pb): Gıda tüzüğünde 
toksisite için varolan mak-
simum değerden sekiz kat 
fazla,Kadminyum (Cd): İki 
kat fazla bulunmuştur.
Çeltik (Pirinç) örnekleri:
Kurşun (Pb): Gıda tüzüğünde 
toksisite için varolan maksi-
mum değerden sekiz kat fazla 
bulunmuştur.
Buğday örnekleri:
Kurşun (Pb): Gıda tüzüğünde 
toksisite için varolan maksi-
mum değerden sekiz kat fazla 
bulunmuştur.

Trakya Üniversitesi eski rek-
törü Prof. Dr. Osman İnci 
“Bölgede görülen kanser 
vakalarının patolojik incele-
melerinde kanserli dokularda 
ve o kişilerin kanlarında bu-
lunan değerler, diğer bölge-
lerde yaşayan insanlarda 
görülen kanserli dokulara 
oranla normal değerlerin 
çok üzerindedir. Bu da 
endüstriyel kirliliğin bir so-
nucudur,” diyor. 

Bütün bu kirlilik gözönünde 
bulundurulduğunda    sadece 
kanserden söz edemeyiz ve 
bugün artık yaşamın sonu-
nun  göründüğünü,  çok  cid-
di bir kesimin daha fazla 
hayatta kalmak için çeşitli 
hastalıklarla mücadele ettiği-
ni biliyoruz. 1989 yılında 
Bulgaristan’dan zorunlu göçe 
zorlanmış Muratlı’da yaşayan 
Türk kökenli Göçmen Ma-
hallesi sakinlerinin evlerinin 
giriş ve bodrum katında su 
pompaları mevcut. Yağmur 
yağdığında evlerine dolan 
yağmurla karışık Ergene su-
yunu dışarıya pompalayan 
göçmenler, her gün yağmurun 
yağmaması için dua ediyor. 
Yağmur yağdığında evleri 
Ergene’nin tehlikeli suları 
altında kalan göçmenlerden 
biri Elif Molla, “Biz burada 
göçmenler olarak artık çok 
azaldık. Komşularımızın, 
arkadaşlarımızın isimleri-
ni, lakaplarını unutmaya 
başladık. Yüz elli hane iken, 
hastalanan gitti.  Başka bir 
yere taşınamayacak kırk beş, 
elli hane kaldık,” derken, 
vücudunun çeşitli yerlerin-
de kirlilikten dolayı sürekli 
yaraların oluştuğunu göstere-
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rek, doktorunun yaşadığı böl-
geyi değiştirmesinin dışında 
yapılabilecek hiçbir şeyinin 
olmadığını söylüyor.

Çorlu’da, Çorlu Deresi’ne 
yakın mesafede yaşayan 
dört kişilik bir işçi aile üye-
si Menüşe Akpolat, dört 
torba ilaç getirip, “Hepi-
mizin bir hastalığı var,” 
demişti ve bölgede yaşanan 
bütün hastalıkları ailesi 
ve komşuları üzerinden 
anlatmıştı. Dolayısıyla kanser 
hastalığının yanı sıra bölge 
halkı için cilt hastalıkları, 
kalp, böbrek ve karaciğer 
yetmezlikleri, astım-bronşit 
gibi hastalıklar artık sıradan 
hastalıklar olmuş.

Trakya’nın doğasının, 
yeraltı sularının, sermay-
eye karşılıksız verilen bir 
armağan olduğu ortada. 1989-
2008 yılları arasında DSİ 11. 
Bölge Jeoteknik ve Yeraltı 
Suları Şube Müdürü Osman 
Candeğer,  bu armağanı şöyle 
anlatıyor, “DSİ’ye müracaat 
eden kurum kuyu açmak için 

arama belgesini gönderir. 
DSİ tapusunu gidip yerinde 
görür, bir sakınca yoksa 
kuyu arama-açma iznini alır. 
Bunu izinsiz yaparsa DSİ’nin 
bunu kontrol etme, yakalama 
şansı yoktur. Fabrikalara öyle 
elinizi kolunuzu sallayarak, 
ben DSİ’den geldim diyerek 
gidemiyorsunuz. Denetim 
için gidildiğinde de bekçi 
içeriye telefon açar, al der-
lerse alınırız, alma derlerse 
alınmayız,” diyor. İzinsiz 
kuyu açılmalarıyla tesadüfen 
karşılaşıldığını söyleyen 
Candeğer, 1990 yılında Mi-
sinli adında bir firmada, 
sarnıçta biriken metan gazı 
patlaması sebebiyle otuz üç 
işçinin öldüğünü anlatıyor, 
bu patlama esnasında 
işletmenin üç tane kuyu 
açma hakkı olmasına rağmen 
sekiz kuyuyla çalıştığı tespit 
edilmiş. Bu firmanın faaliyeti 
hâlâ devam ediyor.
2000’li yıllarda Çevre Bakanı 

olan Fevzi Aytekin, “O dönem-
lerde tekstil fabrikalarının 
kimyasal sularını tekrar geri 
su kuyularına enjekte et-
tiklerini, atık suları tarlalara 
döktüklerini tespit ettik. Sek-
sen fabrikaya para cezası ver-
dik, kapatma kararı aldık ama 
fabrikaları kapattırmadılar,” 
diyor.  

Bilindiği üzere bu fabri-
kaların kimyasal su atığının 
dışında katı atıkları da var. 
Bu tesislerden çıkan ton-
larca zehirli katı atığın 
yasalara uygun biçimde sak-
lanması büyük giderlere mal 
olmaktadır. Dolayısıyla katı 
atıklar da şirketlerin tatlı 
kârlarına yük olmuyor.

Kırkgözler köyü sakinleriyle 
köy meydanında, Ergene’yi 
konuşuyorduk. Bir köylü, 
“Bırak Ergene’yi be kızanım, 
bu fabrikalar atıklarını ge-
tirip olduğu gibi köyümüze 
boca etti. 30-40 metre yük-
seklikte, toprağı kazma zah-
metinde bile bulunmadan, 
öylece ağaçlarla beraber dağ 

yaptılar,”  diyerek açıkça  işle-
nen cinayetin mahallini 
göstermişti.

Tehlikeli atık vahşeti sade-
ce Kırkgözler köyüyle de 
sınırlı değil. Çorlu Sağlık 
Mahallesi’nde yaşayan Şaban 
Gürgen isimli çiftçinin de-
reye 80-100 metre mesafede 
olan çiftliğinin önündeki tar-
lalara tehlikeli katı atıkları 
gömmüşlerdi. Şaban Bey, bu 
konuda bize bilgi vermekten 
çekinmişti. Zira Trakya’da 
sermayeye söz söylemenin 
bedeli ağırdır. Aylar sonra 
Şaban Bey’in arayıp tehlikeli 
atıkların gömüldüğü tarlaları 
göstermek istemesi meğer 
kanser hastası olduğunu yeni 
öğrenmesindenmiş. Şaban 
Bey, 15-20 metre derinlere 
gömülü tehlikeli atıkları 
mahcup, üzgün, öfkeyle 
kürekleyip kürekleyip bize 
gösterirken, onun birkaç ay 
sonra öleceğini bilmiyorduk.

1929 yılında kurulan Çorlu 
ve Çerkezköy derelerinden 
beslenen Sağlık Mahallesi, 
adını muhteşem doğasından 
almış. Geçmişte dedeler-
ine, ninelerine şifa olan bu 
köy artık bugünün Ergene 
ilçesidir. Geçmişte ismini 
sağlıklı oluşundan alıyorken, 
şimdilerde ismini ölümün 
diğer adı olan Ergene’den 
alıyor.
Geçmişin bostanları olan 
verimli Ergene kıyıları 
bugün zehir depoları olarak 

kullanılıyor. Bu skandal-
lar insan hayatını ve doğada 
yaşayan diğer canlıların 
hayatını hiçe sayan, paranın 
dışında bir dünya olduğunu 
bilmeyen   gangsterlerin,   in-
sanları yoksullaştırıp kendi-
sine köle eden, yetmedi 
öldüren istismarlarının öykü-
südür Ergene.

Trakya sürekli kandırıldı
2011 yılında Çevre ve Or-
man Bakanlığı Acil Eylem 
Planı’nda,  Ergene’de akan 
suyun, tarımda kullanılması 
hedefini içeren on beş mad-
delik bir plan hazırladı. 
Adına “Şafak Harekatı” 
denen bu projeye 3 milyon 
liranın  üze-
rinde bütçe ayrıldı. Dağınık 
sanayi kuruluşlarını dokuz 
Organize Sanayi Bölge-
si (OSB) olarak müşterek 
arıtma(!) tesislerinde birleş-
tirme kararı aldı. Bu müşterek 
arıtmalardan çıkacak olan, 

nehrin doğal debisinin üç 
katı olan atık suları derin 
deşarj yöntemiyle Marmara 
Denizi’ne aktarmayı uygun 
gördü! Zaten kirli olan Mar-
mara Denizi için de çılgın 
kanalizasyon İstanbul projesi 
geliştirilmiş olmalı! Böyle-
likle kirliliği okyanusa gön-
derme çılgınlığı düşünülmüş 
olunabilir mi acaba? Ne de 
olsa çılgın proje.

Yıllardır arıtma tesislerinin 
çalıştırıl(ma)ma koşulları göz 
önünde bulundurulduğunda 
kirliliğin adresinin değişti-
rileceği aşikârdır. Bakanlık, 
bir yandan suya dayalı sanayi 
kuruluşlarının havzaya gel-
mesini engellediklerini, diğer 
yandan da yeni gelecek sana-
yi kuruluşlarına OSB içinde 
olma şartı koyduklarını ifade 
ediyor.  

Bu acil eylem planında, 
belediyelere evsel atık 
su arıtmaları, dere ıslah 
çalışması (suyun denize hızlı 
akması için nehir kanala 
dönüştürüldü), arıtma ya-
pamayan/yapmayan fabri-
kalara arıtma tesisi yapılması 
için kredi verilmesi, teh-
likeli katı atık işleme tesisleri 
kurulması, barajlar, göller 
gibi rantabl projeler hayata 
geçiriliyor.  

Şafak Harekâtı ile “2013’ün 
sonunda birlikte o nehirde 
yüzeceğiz,” diyen Bakanlık, 
geçtiğimiz günlerde 
havzanın kirlenmesine izin 
veren genelgeyi iki yıl daha 
uzattı. Yıllardır, kirleten öder 
hakkını yerine, kirletene 
ödenir hakkını da başlatmış 
oldu.

Ya kapitalizm ölecek ya da 
Trakya
Dünyada yaşanan bütün 
ekolojik felaketlerin büyük bir 
fotoğrafıdır Trakya. Çiftçinin 
onuru olan toprak, havzanın 
canı olan Ergene yok edili-
yor. Kanser oranlarının Tür-
kiye ve Avrupa ortalamasının 
üzerinde olduğu gerçeği 
alkol ve sigaraya bağlanıyor, 
su kaynakları üzerine taş 
ocakları kuruluyor. Ergene 
Nehri’ni oluşturan gözelere 
yakın mesafelerde acımasızca 
patlatmayla taş ocakları 
çalışıyor. Saray ve Kapaklı 
ilçelerine bağlı Güngörmez 
ve Ayvacık köyleri arasında 
kırk köyün yaşamını bitirecek 
kuvarsit ocağına izin çıkıyor. 
İğneada’ya nükleer santral 
kancası takılıyor. Pek yakında 
kaya gazı gündeme geli-
yor. RES’ler kuruluyor, kıyı 
balıkçıları ağlıyor. Bütün bu 
ağır süreçler yaşanırken, bir 
avuç sermayedar kesintisiz 
kazanmaya devam ediyor.

Trakya’nın doğasını kurtar-
mak için siyasileri bekle-
yemeyiz. Burnumuzun dib-
indeki kurbağa ölmüşse, 
biz o kurbağanın hayatını, 
iki gün can çekişen yayın 
balığının hayatını-hayatı 
savunamamışız demek-
tir. Bildiklerini uygulama 
alanına koyan halkın akade-
misyenleriyle kariyerizm-
den kaçınan ve dalgakıran 
tehlikeleri fark ederek 
büyüyen mücadeleler an-
cak Trakya’yı kapitalizmin 
kıskacından kurtarabilir. Bu 
ölüm karşısında bölük pör-
çük mücadeleleri, cılız çıkan 
sesleri ancak birleştirerek 
başlayacak Ergene’de hayat.
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Soma’daki maden faciasının 
ardından maden ocakları ve 
genel olarak madenin bölge 
ekonomisindeki rolü incele-
nirken ve Soma’da yeni bir 
ekonomik düzen tahayyül 
edilirken, bölgedeki tarımsal 
faaliyetlerin durumunu da 
tüm ayrıntılarıyla ortaya koy-
mak gerektiği kanısındayız. 
Bu amaçla Soma çevre-
sindeki dört köye ziyaret 
gerçekleştirdik ve köylerde 
yaşayan çiftçi ve madencilerle 
görüşmeler yaptık.

Tarımın durumunu ve tarıma 
olan güvensizliği anlatmak 
için tarımla geçinenlere köy-
lerde kız verilmediğini söyley-
erek işe başlayabiliriz. Bu ger-
çek bizlere köylülerin tarımı 
artık bir geçim kaynağı olarak 
görmediklerini, güvenceyi “sa-
bit” maaşlı ve sigortalı ma-
den işçiliğinde gördüklerini 
anlatıyor.

Ziyaret ettiğimiz köylerin 
tümüne can sıkıcı bir hareket-
sizlik ve terk edilmişlik hâkim. 
Öğle saatinde bakkalı kapalı 
olan köyde gözlemlediğimiz 
tek hareketlilik vardiya saatine 
doğru kapalı olan köy kah-
vesinin önünde toplanma-
ya başlayan maden işçileri. 
Köylerdeki genç nüfus oranı 
da oldukça düşük. Gençler, 
köylülerin söylediğine göre, 

Bomboş sokaklar, terk edilmiş 
taştan evler. Ruhu çalınmış, 
neşenin son bulduğu köyler. 
Eski hikâyelerden dinlediğimiz 
köy düğünleri yok artık. Be-
reketi temsil eden adetler yerini 
ıssızlığa ve havada asılı kalan 
zamana bırakmış. Sessizliğin 
sesi cırcır böcekleri olmuş, bir 
de beş vakit okunan ezan sesi.

Nuri Bilge Ceylan filmle-
rindeki taşra sorunsalının 
tam ortasındayız Anadolu 
topraklarında. En bereketli 

evlendikleri gün Soma’ya 
taşınıyorlar. Dolayısıyla köy-
lerde genelde görece yaşlı nü-
fus ikamet ediyor.

Köylerin birçoğunda arazi-
ler kıraç ve sulanma olanağı 
yok. Bu köylerin tarımsal an-
lamda tek alternatifi tütün 
yetiştirmek. Son zaman-
larda zeytin yetiştirilmeye 
başlanmışsa da verimi düşük 
olduğundan sadece ken-
di yemeklik ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek kadar ürete-
biliyorlar. Daha sulak ara-
zilere sahip köylerde ise çok 
büyük miktarlarda olmasa da 
ayçiçeği, mısır ve tarla ürünleri 
(domates, biber, vs.) yetişiyor. 

Her sene çiftçi ve şirket arasında 
sözleşme imzalanıyor. Zor 
şartlarda tarıma devam eden 
çiftçiler yetiştirdikleri ürün-
leri yerel şirketler aracılığıyla 
uluslararası  şirketlere  satıyor-
lar. Şirket tarafından sözleşme-
de belirtilen fiyatları kabul 
etmek zorundalar, hiçbir 
pazarlık güçleri yok. Özel-
likle tütün konusunda, her 
köye bir eksper baktığından, 
pazarlık yapmak ya da tütün-
lerini başka bir yere satmak 
imkanları yok. Özege ve Çakır 
gibi yerel şirketler tütünü 
çiftçiden alıp Philip Morris’e 
satıyor. Çiftçi sözleşmede be-
lirtilen miktardan fazla üretim 
yaptığında şirket üretim faz-
lasını almıyor. Ayrıca iklim-
sel koşullardan dolayı çiftçi 

olması gereken zamanda, yaz 
aylarında, köyler biçare kalmış, 
çiftçiler ise kederli. Yaşlanmış 
bir cemaat var cami avlusunda. 
Şehirli dilindeki kamusal alan 
olan köy kahveleri kapanmış, 
tabureler tozlanmış. 

Şehir büyümek zorunda gibi i-
lerliyor dağ yamaçlarına. Biraz 
ötede termik santralin bacaları 
şehre karanlığını salıyor. Doğa, 
boynunu bükmüş insanlığın 
yaptıklarına, kederi sessizliği 
olmuş, tek esinti yok tarlalarda. 

Son nesil! Üretim yapabilen 
son nesil var köylerde. 60-70 

Soma ve civar köylerde tarım

Son nesil

Mustafa Kaba
    Soma’da çiftçilerin tarımı bırakıp madenci 
olması ciddi bir sorunu beraberinde getiriyor. 
Tarımsal bilgi ve deneyim bu son nesille birlikte 
yok oluyor, gelecek nesillere aktarılamıyor.

       Soma köylerin ardından bana kalan kırık sözler…

sözleşmede belirtilen mik-
tardan az ürettiğinde bunun 
maliyeti de çiftçi tarafından 
ödeniyor. Şirket hiçbir şekilde 
tarımsal süreçteki herhangi bir 
risk faktörünü içselleştirmiyor. 
Bütün riski çiftçi alırken, fi-
yatlar şirketler tarafından be-
lirleniyor. Önceleri, 2000’den 
önce, 70’lik rakıyla birebir 
giden kilogram tütünün fiyatı, 
şimdilerde 8-13 TL arasında 
değişiyor. Bu şartlar altında 
çiftçi ya çok az kârla ya da 
hiç kâr etmeden hatta zarar 
ederek üretime devam ediyor 
ya da tarımdan kopup maden 
ocaklarında işçi oluyor.

Soma’da çiftçilerin tarımı 
bırakıp madenci olması cid-

di bir sorunu beraberinde 
getiriyor. Tarımsal bilgi ve 
deneyim bu son nesille birlikte 
yok oluyor, gelecek nesillere 
aktarılamıyor. Köylerdeki yaşlı 
nüfus ve şu an madenlerde 
çalışan asıl uğraşı tarım olan 
çiftçiler tarım bilen son ne-
siller. 

Peki, tarımda bu noktaya nasıl 
gelindi? Buna cevabımız en 
başta hükümetin neo-liberal 
politikaları yani serbestleşme 
politikaları ve özelleştirmeleri 
olur. Bunun yanında arazilerin 
kıraç, sulama imkânlarının 
yetersiz oluşu da sorunun 
başka bir boyutu. Soma 
özelinde düşünecek olur-
sak özellikle 2001 yılında 

TEKEL’in özelleştirme kap-
sam ve programına alınması 
tütün üreticiliğine ölümcül 
darbeyi vuran hamle. Es-
kiden ürettiği tütünün TEKEL 
tarafından yüksek fiyatlara 
alınacağının güvencesiyle 
üretim yapan ve buradan 
geçimini sağlayan çiftçiler, 
TEKEL’in özelleştirilmesiyle 
birlikte ürettikleri tütünü ko-
mik rakamlara satmak zo-
runda kaldılar. Bunun bizi 
getirdiği nokta ise tütün 
üreticiliğinin ve dolayısıyla 
Soma’nın çevresindeki sadece 
tütün yetiştirebilen köylerdeki 
yaşam faaliyetlerinin azalması. 
Tarımdaki girdi fiyatlarının 
yükselmesi de tütün üreti-
cisini zorlayan etmenlerden. 
Tütün doğası gereği çok kolay 
hastalık kapabilen bir bitki. 
Çiftçiler bunu engellemek 
için çeşitli kimyasallardan 
yararlanıyorlar. Bu kimyasal-
lar üretim maliyetlerini ciddi 
oranda artırıyor. 

Soma ve civarındaki köylerden 
elde ettiğimiz tarımsal tablo, 
tarımsal faaliyetleri yeniden 
canlandırmanın önünde çok 
temel engeller olduğunu gös-
teriyor. Fakat buna rağmen, 
verilerle destekli bölgenin 
ayrıntılı tarımsal resmini 
çıkartarak ve sürdürülebilir 
tarım projeleri araştırarak işe 
koyulabiliriz. 
Sonraki aşama ise maden 
işçilerini tarıma dönmeye ikna 
etmek... 

Çiğdem Artık
kuşağının devrimci hikâyeler-
ini dinledik, okuduk ve izledik. 
O neslin son nesil olduğunu, 
toprağı emek emek işlediğini 
anlatmadılar bize. Kayıp giden 
neslin biçareliği de köyler ka-
dar sessizliğe bürünmüş.  El-
lerinden yaşamın kaynağı 
olan tohumlar alınmış, ya-
pay, bozulmuş gerçeklikler 
verilmiş.  

Zordur çiftçi olmak, köylü 
olmak. Doğa ile beraber 
hareket etmek zorundadır 
çiftçi. Bütün bir yıl emeğini 
toprağa bırakır. Çıkan maki-
neler, yapay tohumlar doğayı 

Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanışma projesi
Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanışması 13 Mayıs 2014’te gerçekleşen Soma maden faciasının ardından Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri tarafından oluşturuldu. 
Dayanışmamız ihmallerin, usulsüzlüklerin, kısacası madendeki ve madene bağlı sektörlerdeki düzenin kazaya nasıl sebep olduklarını incelemek ve sürmekte olan adli 
sürece destek olmak için: 
Soma'yı, 
Madencilik sektörünü,  Kazayı, kazanın gerçekleştiği maden ocağını, Bölgedeki tarım faaliyetlerini, Sendikaları, Taşeronlaşmayı Kaza sonrası durumu dikkatle inceliyor 
ve bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlıyor.
Şu ana kadarki gözlemlerimiz ve çalışmalarımız sonucunda şunu açık ve net söyleyebiliriz:
Kaza, Soma'da yaşayanlar için bir sürpriz değildi. Bölgede madenin bir hikâyesi var. Bu hikâye tarımın bitirilmesiyle başlıyor, tarımdan el çektirilen çiftçilerin feodalit-
eyi andıran dayılık sistemi aracılığıyla madene iş gücü olmasıyla gelişiyor ve kazalar, ölümler, sakatlıklar ya da çok kötü şartlarda çok düşük ücretlerle adaletten uzak, 
insanlık onurundan uzak bir “yaşam”la sonuçlanıyor.
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İnsanoğlu ilk çağlarda 
üretmek yerine tüketmeyi 
seçmiştir. Neolitik çağda ise 
tüketme, yerini üretmeye 
bırakmıştır. Ektiği ürünün 
daha verimli olabilmesi 
için önceleri toprağı nadasa 
bırakma, gübreleme, sulama 
saatlerini ayarlama gibi doğal 
yollar kullanmış olan in-
san, bununla da yetinmemiş 
ve kazandığından daha da 
fazlasını istemiştir. Böylece 
başta sağlık olmak üzere 
tarımı, hayvanları ve toprağı 
kirleten halk arasında “hor-
mon” dediğimiz kimyasal 
tarım ilaçlarını bulmuştur. 

Yıllardan beri tarım ilaçlarının 
insan üzerindeki etkileri, 
oluşabilecek sağlık problem-
lerini konuşmuş konunun 
derinlerine farklı bir bakış 
açısıyla bakılmamıştır. Ben 
şimdi sizlere bu bakış açılarını 
ve tarımla uğraşan çiftçile-
rin nasıl bilgilendirileceği 
hakkında kısa bir anlatım 
yapacağım.

Toprak kimyasal sevmez
Tarım ilaçlarının kullanılmaya 
başlanmasıyla bundan ilk 
etkilenen toprağın kendisi 
olur. Ardı ardına yıllarca 
yorulmadan aynı ortalama-
da ürün veren toprak tarım 
ilaçlarının kullanıldığı ilk 
senede normalde vereceği 
ürünün iki katını verir ancak 
ikinci senede kullanılan tarım 
ilaçları toprağı yoracağından 
çiftçi alacağı ortalama ürünün 
daha altında ürün elde eder. 

Çiftçiler bunu genelde hava 
koşullarına ve başka bazı diğer 
koşullara bağlayarak geçiştirir.  

Kimyasalları ürün çabuk 
olgunlaşsın diye kullanıyoruz
Bazı çiftçiler tarım ilaç-
larını, ürünlerinin çabuk 
olgunlaşması için kullan-
dıklarını ifade eder fakat 
bu durumda da ürünlerde 
kimyasal kullanıldığı için 
yurtdışı kapısı bu ürünlere 
kapanır. Avrupa ülkeleri or-
ganik olmayan ürünleri kabul 
etmediğinden, ürün Türkiye 
pazarına sürülür. Ürünün or-
ganik olmamasından dolayı da 
fiyatı iki kat aşağı çekilir. 

Örneğin tamamen organik 
olan bir ürünün kilo fiyatı 
beş lira ise ürünün organik 
olmamasından dolayı bu fiyat 
iki liraya düşer ve kullanılan 

Tadımız yok
Cem Yıldız        Tarım ilaçları hem insanlara hem hayvanlara hem de çevreye zarar veriyor.

alt etmeye yetmez, hâlâ büyük 
zorluklar vardır karşılarında. 
Ama son dönemde oynanan 
politik oyunlarla yasalar onları 
topal bırakmış, şirketler elle-
rindeki toprağa veya mahsule 
el koymuş ve bellerini bükmüş 
çiftçinin. Kimsesiz kalmıştır 
köylüler, yüzlerinde görmek 
mümkün bu kimsesizliği. 
Papalagil topluluğu olan 
şehirlileriz bizler, gerçekle-
rimiz saptırılmış, öncelikle-
rimizle oynanmış. Görmü-
yoruz günden güne battığımız 
bataklığı, görmüyoruz bizden 
önce batanları.

Tarlalardan uzanan mısır 
koçanları, güneşe yüzünü 
dönmüş ayçiçekleri! Hepinizi 
satmışlar tohumunuzdan iti-
baren uluslararası şirketlere. 
Size emek veren eller alamaz 
olmuş hakkını, girdi masrafları 
almış tüm kazancını. 
Sorduğunda tarımı, dillerinden 
dökülür umutsuzca “Tarım mı? 
O sayfayı kapatalı bir 10 yıl 
oldu?”

Toprağın sonsuz bereketine 
güveni terk edeli çok oldu. 
Yerini sosyal güvenceler aldı, 
hastalık ve yaşlılık halleri için 
yaşlanmak göze alındı. Son nes-
lin insanları da kapıldı Korku 
İmparatorluğunun yalanlarına. 
Evlatlarının sosyal güvencesi 
olsun istedi, toprağa güvenini 
terk etmese de insana güvenini 
yitirmişti onlar. Şehirlere göçtü 
yeni nesiller, bıraktı toprağını, 
bırakmak zorunda kaldı. Bu 
bir ekmek davasıydı çünkü. 
Ekmeğin buğdaydan geldiği ise 
unutturulmuştu. 

Tarlalar boş şu zamanlarda. 
Ekili alanlar ise kısır tohumlara 
kalmış. Yetişen domates bin-
lerce yeni domatese kısırken, 
yetişen yeni nesil gelecek 
umutlara kısır.

Babamın, anamın neslidir son 
nesil. Toprağı işleyen köylüler 
yaşlanmış, kadim bilgelikler 
unutulmaya  yüz  tutmuş.  Elek-
trik enerjisi gündemleri megul 
ederken, besin enerjisi arka 

plana itilmiş karanlığa, ser-
mayeye. 
Doğa ana kirli ellere kala-
cak son nesil göçtükten sonra 
bu diyarlardan. Hâlihazırda 
son neslin emeğini ilaçlayan, 
kirleten şirketler hâkimken pi-

tarım ilaçlarına verilen para 
da cabası olarak çiftçiyi zarara 
sokar.

Ölüyoruz
Başta da belirttiğim gibi 
yıllarca tarım ilaçlarının in-
sanlara etkisi tartışılmış, şu 
ürünü yerseniz şu hastalık, 
bu ürünü yerseniz bu hastalık 
olur denmiştir. Oysaki tarım 

ilaçları sadece insanları ze-
hirlemez. Tarlada bulunan 
ürünleri doğanın bir ferdi 
olan hayvanlar da yemektedir. 
İnsan vücuduna nazaran daha 
dayanıksız ve güçsüz olan hay-
vanlar tarım ilaçları kullanılan 
ürünlerle beslendikleri anda 
hastalanır veya ölür. Örneğin 
Türkiye yüzyıllardır kuş cen-
neti olarak bilinen bir yerken 

şu anda Türkiye’de yaşayan 
kuşların sayısı gittikçe azal-
makta ve bazı kuşların nesli 
tükenmektedir. Bunun yanı 
sıra insanlarda ise yedikleri 
ürünlerde kullanılan kimya-
sal ilaçlar sonucu hastalıklar 
son hızla çoğalmakta, özel-
likle kanser vakalarında büyük 
artışlar görülmekte, üreme 
bozuklukları ortaya çıkmakta 
ve canlı gen mutasyonuna 
uğramaktadır. 

Çözüm 
Aslında çözüm çok basit: tarım 
ilaçlarının kullanılmaması. 
Fakat çiftçiler tarım ilaçlarını 
kendilerine yarar sağladığını 
düşündükleri için kullanmaya 
devam ediyorlar. Oysaki tarım 
ilaçlarının onlar için kâr yerine 
zarar olduğunu açıkladığımız 
anda çiftçiler de tarım ilaçlarını 
kullanmayacaktır. Çünkü çiftçi 
insan sağlığı yerine kendi cebi-
ni düşünür. Burada çiftçileri 
de suçlamamak gerekir tabii 
ki. Türkiye’deki yapı çiftçiyi 
bu yöne sürüklemiş ve ka-
pitalizm çiftçiye bu ürünleri 
kullandığında kar edeceğini 
söylemiştir.

yasalarda, sonraki nesil onların 
ürettiği emeksiz ve besinsiz 
gıdaya mahkûm kalacak.

Sarı buğday başakları ruhsuz 
makineler tarafından işleniyor. 
Ruhsuz insanlar yaratıyor 

şehirlerde. 
Ekmek davası! Kimin neyin 
davası?
Son  nesil  göçtüğünde  matem 
zamanı asıl o zaman başlayacak. 
Bu daha başlangıç, köysüz-
leştirmeye devam!
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Bugün ekolojik krizin var olduğu 
tartışılmaz bir gerçektir. Pek çok 
şekilde ve yerde, gezegenimi-
zin biyosferi büyük bir hasara 
maruz kalıyor. Sistemik kirlilik, 
ozon deliği, küresel ısınma ve 
diğer felaketler yaşamın bağlı 
olduğu dokuya zarar verirken, 
çevrenin bir kısmı da zaten ze-
hirli atıklar ve nükleer santral 
felaketleri yüzünden yaşanamaz 
hale geldi. Mevcut toplumun ye-
rine ileri sosyal ekolojik bir top-
lumu yerleştirmek hiç bu kadar 
aciliyet arz etmemişken, böyle 
bir hasarın rekabetçi uluslararası 
piyasa ekonomisi şirketler 
tarafından baskın bir şekilde 
şekillendirildiği de daha önce hiç 
bu kadar net olmamıştı. 

Ekonomik koşulların kötüleştiği 
ve    ekolojinin   alt üst   edilmesi-
durumunun güçlü bir siyasi 
muhalefetle karşılaştığı bu za-
manda, milliyetçi ve hatta faşist 
fikirler sadece Almanya Fed-
eral Cumhuriyeti’nde değil, 
tüm Avrupa’da giderek en üst 
seviyeye yükseliyor. Toplumsal 
gerilimlerin şiddetlenmesiyle, 
birbirleriyle bağlantısı sıkı ol-
mayan grupların yabancılara 
karşı teşebbüs ettikleri şiddet ey-
lemleriyle de her türlü neofaşist 
grup, seçimlerde temsilcilikler 
kazanıyor. Hem “dazlak” hem 
“entelektüel” her iki grup da 
açıkçası klasik faşizmin fikirler-
ini devam ettiren “Yeni” sağın bir 
parçasıdır. Yazar Jutta Ditfurth, 
Faşizmin Modernizasyonu adlı 
eserinde, “Onlar Eski Sağ’ın mil-
liyetçi, mistik ve insan sevmeyen 
konseptini yeniden modernize 
ediyor,” demektedir. Bu arada, 
onlar, “aşırı sağ ve neofaşist 
tabloyu” örgütlemek için ideolo-
jik bir “dayanak” olarak   ekolo-
jinin sağcı yorumunu kullanıyor.  

Bugünün faşistleri kendi faşist 
atalarından alıp türettikleri 
farklı bir ideolojik mirasa sahip. 
Nitekim “ekoloji” ve doğal dünya 
için gizemli bir hayranlık Al-
man milliyetçiliği için oldukça 
yenidir. On dokuzuncu yüzyılın 
sonunda, pozitivizm karşıtı 
bir kültürel isyan Avrupa’nın 
çoğunluğuna yayıldı, George 
L. Mosse’nin belirttiği gibi 
Almanya’da doğa-mistisizmi ve 
ırksal milliyetçilikle demlendi. 
Bu başkaldırı, bilim yoluyla 
değil ancak doğaüstü yollarla 
karanlık güç olarak anlaşılabilen, 
doğanın kozmik yaşam gücüne 
imanla bağlıydı. Bu tür öner-
melere dayalı bir ideoloji Aryan 
geçmişinin zaferleriyle eritilip 
kaynaştırılmış ve dolayısıyla o 
geçmiş, tümüyle  “romantik” ve 

Alman aşırı sağında faşizmin modernizasyonu ve “ekoloji”
“mistik” bir yorum almıştır. 

1920’lerde doruğa ulaşan, giz-
li ve sözde bilimsel fikirlerin 
bir karışımı, romantik milli-
yetçilik, romantik ırkçılık ve 
mistik bir doğaya ibadet etme 
inancı içeren Alman Volk fikri 
etrafında birleşti. Nitekim 
Mosse’nin gözlemlediği gibi, Al-
manca bir kelime olan Volk, Al-
man düşünürler için on sekizinci 
yüzyılın sonlarında Alman ro-
mantizminin doğuşundan beri  
“Halk” kelimesinden çok daha 
kapsamlı bir terimdir ve Volk bir 
grup tarafından doğaüstü “öz” 
olarak anlamlandırılmıştır. 

Bu “öz”, “doğal”, “evren” ya da 
“efsane” olarak adlandırılabilir 
fakat her durumda o insanın 
içindeki doğaya karışmış ve 
yaratıcılığında, duygularının 
derinliğinde, bireyselliğinde 
ve Volk’un diğer üyeleriyle 
bütünlüğünde görülür.  

1920’lerin Völkisch hareketi, 
modern materyalizmi, ürba-
nizmi, rasyonalizmi ve bilimi 
bu “öz”e  yabancı, yapay ve zarar 
verici saydı. Şiddetli toplumsal 
sarsıntı döneminde, Weimar 
demokrasisini Batılı demokra-
si ve liberal fikirlerin ürünü 
olarak ve daha sonrasında ise 
Alman “öz”ünü yansıtmayan 
insanların kontrolünde olan 
kukla rejim olarak gördü. Pek 
çokları dünyada Yahudilere 
dair komplo teorisinin ardında 
hepsinin de sistematik olarak ge-
leneksel Alman değerlerine zarar 
verdiği söylenen materyalistik 

tüketim, ruhsuz sanayileşme, 
homojen bir ticari kültür ve 
aşırı modern teknolojinin de 
dâhil olduğu modernizmin 
hoşnutsuzluklarının yattığını 
iddia etti. Sadece gerçek vatan-
severler - aşırı sağcı düşünce 
- Almanları harabeden kurtara-
bilirdi.

Bu hareket gerçek bir Alman 
alternatifini – doğasında mil-
liyetçi olduğu kadar ırkçı da 
olan – ileri sürmeye çalıştı. Paul 
Lagarde ve Julius Langbehn’in 
popüler yazıları Almanların 
dünyayı yönetebileceği soylu bir 
toplumsal düzen taraftarıydı. 
Bu, insanlarda canlılık ve “otan-
tiklik” hissini yükseltecek olan 
doğal peyzaja yakın insan-
lara bir doğa-romantizmini 
hatırlattı. 1920’lerde Almanya’da 
bol miktarda bulunan gizemli 
ve batıni ruhçu inançlar da bi-
limden ziyade önsezi yoluyla 
kavranan “Aryan” kanında 

cisimleşmiş yeni kozmik inanç-
lar bakımından gelişmişti. Bu 
dönemde Almanya, Teozofi, 
dünyayı insanın ruhsal doğasıyla 
açıklayan Antroposofi ve Ari-
osofi (mistik bir Aryanizm) 
gibi mistik inanç sistemleriyle 
kaynamaktaydı ve “ekolojik” 
milliyetçiliğe gizemli bir hava 
vermek için kullanılabilecekleri 
şekilde Alman milliyetçiliğinin 
bileşenleriyle doluydu.

Ancak farkında olmayarak, 
Völkisch hareketinin roman-
tik milliyetçileri, teknolojik, 
modern ve keskin milliyetçi ve 

soykırımcı totaliter devleti inşa 
etse bile, ironik bir biçimde anti-
modern hassasiyetleri kullanan 
Nasyonal Sosyalist ideoloji için 
önemli bir kaynak oldu. Dema-
gojik olarak gerçek anlamda bir 
yabancılaşmaya başvuran Na-
ziler, toplu katliam yapsalar da 
“doğa’ya daha yakın” olan mistik 

ve romantik bir milliyetçilikte 
“otantiklik” vadederek beyin 
yıkama fantezilerini sahneye 
koydular. O zaman kadar her-
hangi bir Alman toplumunda 
görülmüş olandan endüstriyel 
olarak daha modern ve daha 
rasyonalize olmuş bir toplumu 
inşa etmiş olsalar da daha basit, 
daha sağlıklı ve daha “doğal” bir 
yaşam biçimine dönme gerek-
sinimine vurgu yaparak toprağa 
organik olarak bağlı olan “Kuzey 
Avrupalı” köylülüğü deneyimi 
ve fikrini geliştirdiler. 

Nazi öncesi Almanya’da völkisch 

hareketini anımsatan temalar 
sözde “Yeni” Sağ’a uygulanabi-
lir.   Kendini  adeta  modern top-
lum için “ekolojik” alternatif 
olarak da sunuyor. “Yeni” 
Sağın bugünkü bakış açısında, 
çevrenin tahrip edilmesi ve mil-
liyetlerin baskı altında tutulması 
“Semitik” tek tanrıcılıkta ve ev-
renselcilikte ortak bir kökene 
sahiptir. Hristiyanlığın daha 
sonraki biçimlerinde ve libe-
ralizm ve Marksizm’in daha 
sonraki biçimlerinde, bu iki-
likçi ve homojenize edilmiş 
evrenselciliğin ekolojik krizin 
ve ulusal kimliğin bastırılmasını 
getirdiği iddia ediliyor. Nasıl ki 
Hristiyan misyonerler dünyaya 
dağıldığında özgün kültürlerin 
yok edilmesinde etkili oldu, 
Yahudi-Hıristiyan evrenselciliği 
de modernitede etnik ve ulusal 
kültürleri ortadan kaldırıyor.  
Ayrıca, bu modern evrenselcilik 
dizginlenemez teknolojiyle sa-
dece doğanın yıkımını değil ru-
hun imhasını da sağlayarak suç 
işlemektedir deniyor. Denme-
ktedir ki doğanın tahribi fiziki 
olduğu kadar manevi anlamda 
da yaşamı tehdit etmektedir. 
İnsanlar bozulmamış doğayı 
inkâr ettiklerinden dolayı ken-
di ‘otantikliklerini’ bulmaları 
engellenmiştir.

İkilemci ve evrenselci “Semi-
tik” miras daha fazla göze bata-
cak şekilde, tüm kültürlerin ve 
ırkların “melez” kültürlerinin 
-eşitlikçi demokrasi- ruhsuz ve 
hissiz bir toplum olarak karışmış 
olduğu ABD’de “Yeni” Sağ olarak 
ortaya çıkmıştır. Amerikan kül-
tür emperyalizmi dünyadaki 
diğer kültürlerin soykırımına 
sebep oluyor ve onun teknolo-
jik emperyalizmi küresel çevreyi 
tahrip ediyor. “Ulusal kim-
lik” ve ekolojik kurtuluş için 
faşist arayış “Batı uygarlığına” 
karşı - yani, “Avrupa medeni-
yetine” karşı Amerika Birleşik 
Devletleri – “etno çoğulculuk” 
fikrinin gelişmesiyle tüm kültür-
lerin kendileri ve çevreleri üze-
rinde egemenliğini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Avrupa, mo-
dernize olmuş bir mono kültür 
yerine tüm halkların özerkliğe 

        Amacımız, Tanrı’yı yeniden yapılandırmak olmalıdır” diye konuşuyordu.  
Yeşillerin (genel olarak parlamentodaki iktidarı denemek için çaba sarf 
eden olmuştu) realo kanadının “köktenci” bir eleştirmeni oldu ve sonunda 
1985’de partiyi terk etti. Hamburg’da konuşmasının bir kısmında Yeşiller 
ve Nazi hareketi arasında yapısal benzerlikler olduğunu, Yeşiller’in bundan 
yararlanmadığını ve yararlanması gerektiğini söylemişti. Ardından kendi 
“fundamentalist” alternatifini verdi: “İstediğimiz diğer cumhuriyetler Tanrı 
ve Tanrıçaların merkez olduğu yaşam-cemaatlerinin bir birliği olacak.

Janet Biehl
Çeviren: Alişan Şahin, 
Gülçin Dalgıç
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Alman aşırı sağında faşizmin modernizasyonu ve “ekoloji”
sahip olduğu “memleketlerin 
Avrupası” haline gelmelidir. Yeni 
Sağ ideoloji Türklerin Türkiye’de, 
Senegallilerin   Senegal’de    yaşa-
ması gibi, Almanların da Alman-
ya’sı olmalıdırı savunmaktadır. 

Ekoloji kolayca milliyetçi-
lik anlamına gelen “etnik 
çoğulculuğu-ethnopluralism” 
haklı çıkarmak için çarpıtılabilir. 
Kişinin bölgesinin o kişinin 
“memleketi” olması - ya da 
Heimat -kavramları, bir böl-
genin gelenekleri, dili “ata” 
topraklarıyla bir bağlantı olarak 
alındığında milliyetçi bir bölge-
cilik olarak çarpıtılabilir. (Hei-
mat kelimesi geçmişe doğru 
dönmek, kent karşıtı bir modda, 
bilindik bir cemaat ve yakın 
doğa anlamına da gelir. Naziler 
bu kavramı kullandıklarından 
dolayı on yıllarca beğenilen 
bir kavram olarak bakılmadı 
fakat 1970’lerde kapitalist 
endüstrileşmeden on yıllar son-
ra entelektüeller onu yeniden 
keşfettiler). Dışarıdaki davet-
siz misafirlere karşı kendilerini 
göstermeye çalışan insanlar için, 
biyolojik olarak içine yerleşmiş 
oldukları ‘ekolojikleştirilmiş’ 
Heimat sadece emperyaliz-
me karşı değil göçmenliğe, 
yabancılara ve “aşırı nüfus” 
problemlerine karşı da kullanışlı 
bir araç olabilir. Üçüncü Dünya 
göçmenlerine karşı olmak için 
üzerinde durulan haklılık ne-
denleri “aşırı nüfus fazlalığı”na 
karşı ekolojik tezlere dikkat 
çekerek, çeşitlilikle maskeleni-
yor. Bugün Heimat’ı hatırlayan 
sadece faşistler değildir. Mesela 
Doğa’yı ve Çevre’yi Koruma 
Ligi’nin saygıdeğer başkanı 
çevreci Hubert Weinzierl, Eylül 
1989’da Heimat denmeye değer 
olacak bir tarzda uygarlığımızın 
manzarasını yeniden biçimlen-
diren, gelişmeyi sağlayacak bir 
çevrenin inşa edilmesine dair 
herhangi bir umut ya da herhangi 
bir anlamın olup olmayacağına 
ve insanlığın esas kaygısının 
aşırı nüfus akımının azalmasının 
başarılması olduğuna işaret edi-
yordu. 

Gizemli bir ekoloji, gizemli bir 
milliyetçilik için bir haklılık 
gerekçesi olabilir. Bugün ekolo-
jiyle ilişki içerisinde Yeni Çağ 
ortamında aşırı sağ gerçekten 
de güncellenmeye ihtiyacı olan 
modernize edilmiş otoriter mil-
liyetçi gizemli bileşenini bula-
bilir. İki Dünya Savaşı arasında 
Almanya’da olduğu gibi Yeni 
Çağ’ın anti rasyonel tarikatları 
-ilkelci, batıni- Federal Almanya 
Cumhuriyeti ve Anglo-Ameri-
kan dünyasında çoğaldı. Bu tür 
anti-rasyonalizm ve mistisizim 
“Yeni Sağ” tarafından destekleni-
yor. Anarşist yayıncı Wolfgang 
Haug şöyle gözlemler:  “Yeni 
Sağ aslında, rasyonel şüphelerin 

yıkılmış ve yok edilmiş ka-
bul edilmesi ve yeni “doğal” 
normların meydana getirilmesi 
için    yeniden   tanımlanan   tüm 
sosyal normların üzerinde olma-
yı istemektedir.” 

Rudolf Bahro: Völkisch 
Ruhçuluğu
Eğer faşistler kendi ırkçı ve 
milliyetçi maksatlarını güncel-
lemek için ekolojik temaları 
kullanıyorlarsa, diğer düşünürler 
1920’lerin völkisch Alman 
ruhçuluğuyla küçük bir ben-
zerlik bile göstermeyen New 
Age çizgisi yanında ekolojik bir 
ruhçuluk geliştiriyorlar. Aslında, 
“Alternatif sahnede okunu-
yor olan doğaya-yakın-olan 
ruhçuluğa dair yanının büyük 
bir bölümüne  gerici, völkisch 
ya da en azından Nasyonal Sos-
yalist içerik sızmıştır,” diyor 
yazar Ditfurth. “Neo-faşist ve 
aşırı-sağ durumları sadece çeşitli 
politik ve hatta ekolojik grupta 
değil, aynı zamanda neopagan, 
batıni ve gizemli çevrelerde de 
buluruz.”  Bu bağlantıda belki 
de en önde gelen kişilik Ru-
dolf Bahro’dur. Pek çok Alman 
“yeni toplumsal hareket” çevresi 
önceleri Bahro’yu “İnsan yüzlü 
sosyalizm”e katkı yapan bir sos-
yal teorisyeni olarak kabul edi-
yor ve bağımsız solun parçası 
olarak anmaya devam ediyordu; 
solcu periyodik yayınlar onunla 
eleştiri içermeyen röportajlar 
yayınladılar. Anglo-Amerikan 
dünyada da pek çok radikal 
ekolojist Bahro’yu halen bir 
şekilde “solcuları temsil eden” 
olarak düşünüyor. Fakat Bah-
ro kendini hiç de solcu olarak 
tanımlamaz. Aslında o solun  ve 

“vatansız yoldaşların” şiddetli 
bir eleştirmenidir.  Anti-faşist 
araştırmacı Roger Niedenführ’in 
iddia ettiği gibi gerçekten de 
1980’lerin ortalarına kadar 
Bahro açıkça Nazi hareketinin 
“olumlu” tarafını geri çağırmak 
için bir çağrı olarak “Nasyo-
nal Sosyalizminin Rehabilite 
edilmesi” etkisine sahip olan bir 
“ruhçu faşizmin” gelişmesine 

katkı sağlamıştır. Bahro sad-
ece mistik Almancı ruhçuluğu 
1920’lerin völkisch ideolojisi 
gibi uygulayan biri değildir, o 
Almanları kendi “folk-derinliği” 
ve ekolojik kurtuluşu içinden 

çıkaracak bir “Yeşil Adolf”a ihti-
yaç olduğunu da görür.

Bahro esas olarak eski Doğu 
Almanya’da parti üyesi ve mu-
halif bir Marksist’ken 1970’lerde 
yazmış olduğu The Alternative in 
Eastern Europe’un yazarı olarak 
iyi tanınıyordu. 1977’de iktidar 
eden Komünist yönetim onu 
hapse gönderdi, 1979’da sınır dışı 
edildi. O zaman Batı Almanya 
olan ülkeye geldiğinde “kırmızı 
ve yeşil beraber iyi gider”  fikrini 
olumlayarak, yeni oluşmakta 
olan Alman Yeşilleri’ne katılmış 
olur. 1980’lerin başlarındaki 

barış hareketinde o karadan 
karaya atılan füzelerin 
geliştirilmesi aleyhinde ulusalcı 
tezler ifade ederek pek çok kişiyi 
alarma geçirdi.  Politik kavram-
larla daha az ve dinsel kavram-
larla daha çok konuşmaya 
başladı politikadan ve iktidar 
sorusundan kültürel seviy-
eye, peygamberimsi seviyeye 
kaymış olmaya vurgu yaparak, 

“Amacımız, Tanrı’yı yeniden 
yapılandırmak olmalıdır” diye 
konuşuyordu.  Yeşillerin (genel 
olarak parlamentodaki iktidarı 
denemek için çaba sarf eden 
olmuştu) realo kanadının “kök-

tenci” bir eleştirmeni oldu ve 
sonunda 1985’de partiyi terk 
etti. Hamburg’da konuşmasının 
bir kısmında Yeşiller ve Nazi 
hareketi arasında yapısal ben-
zerlikler olduğunu, Yeşiller’in 
bundan yararlanmadığını 
ve yararlanması gerektiğini 
söylemişti. Ardından kendi “fun-
damentalist” alternatifini verdi: 
“İstediğimiz diğer cumhuriyetler 
Tanrı ve Tanrıçaların merkez 
olduğu yaşam-cemaatlerinin bir 
birliği olacak.” 

Daha sonraları Bahro giderek 
New Age batıni muhitlere 

kaydı. Onun en büyük kaygısı 
“derin yapıları” araştırması ger-
eken “ekolojik kriz”in aynen 
kalmasıdır ki şimdi ekolojinin 
“sağ ve sol’la yapacağı hiçbir şeyi 
olmadığını” düşünüyor.  Bugün 
Bahro Federal Almanya’da New 
Age düşüncelerinin en önemli 
sözcüsü ve teorisyenidir. “En 
önemli şey,” diye abuk sabuk 
konuşurlar. [Halk] yoldan “geri” 

döner ve kendilerini yaşamın 
Tao’su ve insanlık düzeni 
arasındaki uyumda Büyük 
Denkliğe göre hizaya sokarlar. 
“Dünyanın kralları ve krali-
çelerine” dair “batıni” politik 
temaların başlıca sorusu esasında 
erkeklerin ve kadınların birbir-
leriyle ruhsal ve geniş kapsamlı 
olarak karşılıklı ilişkiye nasıl 
girdiği ve idrak ettiğidir. Her kim 
ki kendini dünya hükümetiyle 
işbirliğine getirmezse, sonunu 
getirecektir. 

Bahro, 1989’da Trier yakınla-
rında eğitim merkezi ve 
komün kombinasyonlu, amacı 
politikayı ve ruhsallığı sentez-
lemek olan “yeni bir kişisel ve 
sosyal düzene gelmek” olarak 
açıkladığı Lernwerkstatt’ın (bir 
“bir dünya için ekolojik aka-
demi”) kurucularından biridir. 
Orada Alman kimliği yanında 
derin ekoloji, eko feminizm, Zen 
Budizm, bütünselci beslenme, 
Sufizm ve benzeri çeşitli New 
Age temaları üzerine dersler, 
kültürel etkinlikler ve hafta sonu 
atölyeleri sunar.  1987’deki kitabı 
Logik der Rettung ile de pek çok 
eski hayranını şok ederek aşikâr 
olan otoriter teolojik kavramları 
kucaklamasıyla dikkat çekmiştir. 

Bahro aynı zamanda derslerinin 
genellikle aşırı derecede dolu 
olduğu seminerler verdiği Berlin 
Humboldt Üniversitesi’nde de 
profesördür. Humboldt’ta “sos-
yal ekoloji” bölümünde kürsüsü 
vardır ve kendi “bilimi”ne kendi 
ismini verir. Fakat Bahro’nun 
çalışması Murray Book-
chin tarafından geliştirilen ve 
tasarlanan sosyal ekolojiyle 
karıştırılmamalıdır. Her iki te-
orisyen de sınıf çelişkilerinin 
tek toplumsal çelişki olmadığı 
konusunda aynı fikirde olsalar 
da Bookchin sınıf çıkarlarının 
önemine vurgu yaparken esas 
olanın hiyerarşi olduğunu görür. 
Bunun tam aksine Bahro ruh-
sal olarak bir halkın “en derin 
tabakalarında” olan “kabilevi bi-
lincin” “sınıf bilincinden daha 
derin” kökü olduğuna işaret eder. 
“Ulusal soru somut bir gerçektir,” 
der Bahro ki “Sınıf sorusundan 
çok daha derine oturur.” 

Dahası Bookchin’in tutarlı en-
ternasyonalist sosyal ekolojisi 
aklı ve natüralizmi olumlarken 
ve ekomistisizmi ve ekoteolo-
jiyi durmadan eleştirirken, 
Bahro’nun sosyal ekolojisi 
ağırlıklı olarak ruhçudur. Aslında 
1990’ın sonralarında Bahro’nun 
daveti üzerine Humboldt’ta 
verilen seminerde, Bookchin 
konuşurken Bahro, kendi “sos-
yal ekoloji”sinin gerçekten derin 
ekoloji    ile   Bookchin’in   sosyal 
ekolojisinin sentez edilmesi 
teşebbüsü olduğunu Bookchin’e 
söyler.  Bahro’nun bakış açısına 
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göre, politika bugün ruhsallık 
temeline oturmalıdır çünkü 
“manevi kaynaklara inilmeksi-
zin” politika “bu ismin değerini 
taşımayacaktır.”  Politika ve 
maneviyatı birbirinin tamamen 
zıddı olarak görenler sadece 
kökten yanlış değillerdir, aynı za-
manda küresel ekolojik problem-
lerimiz onları birbirinden ayıran 
içsel ruhsal “hastalıklar”ımızın 
maddi bir yansımasıdır da. Bu, 
insanlara manevi düşünceleri 
aşılayarak ekolojik krizleri dur-
duracak ve insanları yeni politik 
düzene hazırlayacak dini bir bi-
linç politikasıdır. 

Bahro’nun ruhçu bakış açısının 
farklı bir etno-kültürel boyu-
tu vardır. O insanlarla zaman 
içerisinde tahrip olamayan, 
bozulmaz olan özgün ruhsal 
“özlere” sahiplermiş gibi konuşur.  
Özellikle “Alman özü”nü 
(deutsche Wesenheit)  dikkate 
alır ve maddi düzlemde bunun 
birçok görünümü vardır.  Ekolo-
jik krize yaklaşımda Alman ‘özü’ 
özellikle mistik geleneği başlatan, 
“Biz Almanlar okumalıyız,”  di-
yen Meister Eckhart’ın yolunda 
ruhçuluğun birleşmesini talep 
eder. Bahro aydınlanma ve sos-
yalizmle bu “Alman mirasına”  
tezat oluşturmaya taraftardır.

Anti-faşist araştırmacı Pe-
ter Kratz’ın işaret ettiği gibi, 
onun mistik Almancılığının, 
völkisch hareketinin  mistik 
Almancılığına çok benzeme-
sinin Bahro’yu telaşlandırmadığı 
anlaşılıyor.  Bahro’nun kendisi 
aslında bilinçli olarak volkisch 
hareketle -Volk’un  uyanmasını 
istiyorum der, kendisi- ve 
genel olarak Aydınlanmaya 
karşı 1920’nin Muhafazakâr 
Devrimi ile bağdaşmaktadır.  
Aslında Bahro başka şeylerin 
yanında “bu volkisch harekette 
bulunmadıklarından”  dolayı 
Yeşilleri eleştirir. Kratz bunun 
Bahro’nun yaklaşımına “völkisch 
hareketin yaratıcısını memnun 
edebildiği kadar az Bahro’yu 
memnun etse dahi, völkisch 
hareketin sahip olmuş olduğu 
politik felaket için benzer potan-
siyeli”  verdiği uyarısını yapar.

“Alman özü” gibi özler ruhsal 
düzlemde kalamaz; somut ger-
çeklikte görünür olmalıdır -yani 
politika, tarih ve toplumda– 
(ve Bookchin’in anarşist liber-
ter belediyeciliğine büsbütün 
ters olan) Bahro’nun prospek-
tüsünde, “Bu kurtlar arasında 
tabandan gelen bir halk demok-
rasisi yaratacağız dediği ki bu 
bir safsatadır”  bu manifestolar 
demokratik kurumların şeklini 
almayacaktır. Bahro “fasulye-
sayan demokrasisi” sürecini 
eleştirir ve karar alma süreçle-
rinde ruhsal bir fikir birliğini 
tercih eder.  Bir Eko-komünal 
gösterim projesi için (Onun 
arkadaşlarına ve Humboldt’ta 
ziyaretçi öğretim görevlileri-
ne ve Saxonya Başbakanı Kurt 
Biedenkopf ’a teşekkürler) Sax-
onya eyaletinden devlet desteği 

almasına rağmen, Bahro devleti 
de reddeder, “Toplumu yöneten 
yasalardır,” diye iddia eder, 
“Hiçbir şekilde devlete ya da 
daha az meşru olsa dahi diğer 
herhangi bir güce dayanılamaz.” 

Onu çekici bir şekilde anti-
otoriter gösterebilen bu devlet 
karşıtı sava rağmen pek çok 
‘Yeni’ Sağcı gibi Bahro da açıkça 
inanmaktadır ki ekolojik kriz sa-
dece otoriter araçlar vasıtasıyla 
çözülebilir. Maneviyata daya-
nan ve hiyerarşik olarak elitist 
“kurtuluş hükümetine” (Ret-

tungsregierung) ya da “yüksek 
seviyede yeni bir politik otorite”  
: “Ekolojik değişimin prensi”  
tarafından yürütülen bir “tanrı-
devlet” (Gottesstaat) için çağrı 
yapmaktadır. Açıkçası kolektif 
bir varlık olan “Prens” Tanrı’ya 
karşı sorumlu olan bir oligarşi, 
ruhsal bir eliti oluşturacaktır. 
“İlahi olanın bir sesi”  olarak 
bu guru elit Bahro’nun arzu 
ettiği gibi “mevcut toplumu” 
“doğaya göre düzenlemek”  
maksadıyla dönüştürmek için 
Tanrı’nın ve doğanın yasalarını 
dikte edecektir. Bugünkü prob-
lemlerimizi halletmek için 
“bir miktar ‘ekodiktatörlüğe’ 
ihtiyaç olduğundan” dolayı in-
sanlar bu prensin gelişinden 
“korkmamalıdırlar”.  Bunun 
yanında bu prensin kadın mı 
yoksa erkek mi olacağı kesinlikle 
önemsiz bir problemdir diye 
bizi temin ederek, “Bu bir yapı 
problemidir. Bu Yeşil harekette-
ki bir Alman anıdır.”  “Ruhsal 
bir belirleme olmaksızın, yeni 
bir kurtarıcı kurumsallaşma 
olmayacağı” için bugün genel nü-
fus içerisinde geniş bir ruhsal bil-
inç geliştirmek önemlidir – yani 
“prens” değildir.  Bu muhteme-
len “tüm kötü deneyimlere 
rağmen… İnsanlarımızın en 
güçlü politik-psikolojik yar-
gıları” “Almanları karizmatik 
liderliğe diğer insanlardan daha 
uyumlu” yaptığından teselli edi-
cidir. 

Devam edecek…
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Sakatlık meselesi boyut 
değiştirmekle birlikte aslında 
en temel meselelerden biridir. 
Yaşadığımız modern dünya, 
savaşların ve yoksul, yoksun 
bırakılmış halkların cehenne-
mine dönüşürken sakatlık 
meselesi bir dram ve ajitasyon 
olgusallığını aşamamaktadır. Es-
kinin sakatı istenmeyen itilen ve 
horlanan bir birey iken, yeninin 
sakatı müşterileştirilerek ondan 
yarar umulan, reklam malzemesi 
edinilen ve süs eşyası gibi orada 
burada sergilenen bir dekoratif 
boyut kazanmıştır. Savaşların 
acının ve zulmün bataklığında 
sakatlık olgusu hiçbir biçimde 
doğru dürüst incelenmemekte, 
tartışılamamaktadır. 

Dünyada sakatlık olgusu artık 
eskisi gibi tıp merkezli olmak-
tan sosyal çevre ilişkili bir du-
ruma geldi. Eskiden fizyolojik 
ve biyolojik tıp merkezli bakış, 
şimdilerde sosyal çevre ve me-
kân boyutunu da içerecek şekilde 
güncellendi. Ancak sakatlığa dair 
dünya görüşü pek değişmedi. 
Bir öjeni anlayışı sakatlık bakış 
açısını şekillendirmektedir. 
Öjeni, kısaca sağlam bedeni 
kutsayıp fetişleştiren sağlamcılık 
anlamındadır. Tek tip bir beden 
hayal ederek bu bedeni nor-
malize eden, bunun dışındaki 
bedenleri kategorize ederek 
anormal gören anlayışın genel 
adıdır. Dünya sakat üreten bir 
yer halinde işlerken, savaşların 
ve güç iktidar yarışlarının, başarı 
odaklı sportmenliğin egemenlik 
sürdüğü bir alanlar çokluğunda, 
sakat sevmez bir güruh varlığını 
açığa çıkarmıştır. Son iki yüz yılda 
toplumu sakatlardan arındırma 
projeleri hız kazanmıştır. Alman 
Nazileri, iktidara geldikten sonra 
öjeni uygulamasıyla toplumu 
sakatlardan arındırma süreci 
başlatmış ve yüzbinlerce sakatı 
gaz odalarında katletmiştir. 
Öjeni, asla Alman Nazizm’ine 
özgü olmayıp, bugün insanların 
hücrelerine kadar etkileşim ya-
pan bir sakat fobiden beslen-
mekte, varlığını sürdürmektedir. 
Bir sağlamlar imparatorluğu 
anlayışını egemen kılan mod-
ern iktidar elitleri, yaşanır bir 
dünya olmaktan uzak bir hayat 
algısını pekiştirmişlerdir. Dev-
letlerin büyük savaşları ve sahte 
barış vitrinleri sakatlık olgusunu 
yalnızca yeni bir ekonomiye 
dönüştürmüştür. Artık bir 
sakatlık ekonomisi mevcuttur. 
Bu ekonomi de sakat endüstri-
sine dayanmakta. 

Öjenist bir dünya anlayışını 
benimsemiş milyonlar sakat-
fobik bir algıyı temellendirip 

durmaktadırlar. Sakatların 
yeni bir endüstriyel alan inşa 
etmesi, postmodern hırsı ol-
dukça kamçılamakta, yeni ka-
zanç alanları ihdas etmektedir. 
Hakim dünya sistemi ve onu 
destekleyen unsurlar ekoloji 
düşmanıdır. Doğayı ve hayatı 
asıl sakatlayan anlayışın sahipleri 
onlardır. Başka bir dünya ideali, 
sakatlık olgusunu derinliğine 
algılamaktan ve başka bir bakış 
açısını ufuk ötesi kılmaktan 
geçebilir. 60’ların sakat hareketi 
ne yazık ki bu toplumda yankı 
bulamamıştır.  Sakatlardan  dün-
yayı  arındırma   projesine  karşı,
sakat bireyler batı toplumlarında 
harekete geçerek büyük mücade-
lelerle bugünkü konumlarına 
gelmişlerdir. Sakatlığın acınası 
ajitatif bir anlayışa endeks-
lenmesi, meselenin özünden 
boşaltılmasının da temel nede-
nidir. Batılı modern tahakküm, 
bugünün post modern tahak-
kümcü yaklaşımı olarak kılık 
değiştirirken sakat mücadelesi 
her geçen gün anlamını büyüt-
mektedir. 

Günümüz   toplumlarının   Nazi-
lerin öjenizmini başka bir dö-

nüşümden geçirerek uyguladığı 
açık seçiktir. Yani öjeni idealizmi-
ni, gaz odalarından tüm yaşam 
alanlarına genişletip büyüten 
toplumlar, hayatın her alanında 
yaşayan ölüler haline getirdikleri 
sakatların öznelliklerini, ben-
liklerini tanımamaktadır. Ekolo-
jik olmayan bir dünyada hayatın 
anlam değeri mekanik bir zih-
niyete dayandırıldığından insan 
ve canlının kazanç değerinin 
ötesinde bir değeri bulunmaz. 
Bugün sakatlarda yeni bir ekono-
mik döngü içerisinde endüstri 
konusu ve nesnesi olmuşlardır. 
Savaşların, acıların ve zulmün 
ortamında dünyayı bataklığa 
çeviren egemenlik mücadele-
lerinde sakatlar nesne olarak 
yığınlaştırılmışlardır. Bugün 
önemli olan sakat bireylerin 
varlığıyla özdeş bir sağlam kül-
türü yaratabilmektir. Kendisiy-
le sakatlar arasında bir üstüncül 
hegemonik değer ilişkisi kur-
mayan bilakis, sakat ve sağlam 
arasındaki hiyerarşik anlayışı 
yerle bir eden kökten eşitlikçi bir 
dünya görüşüne ihtiyaç vardır. 
Bir yandan ekolojinin sönüm-
lenmesi, öte yandan nükleer 
savaş tehdidi kuşatmasında 

yaşam sürdüğümüz bu ortamda 
sakat-sağlam ayrımını ortadan 
kaldıran başka bir dünya ideali 
gerekliliğini şiddetle hissettirme-
ktedir. Savaşçıl çatışmacı güç mü-
cadeleleri, sakatsız bir dünyayı 
kurgularken aslında tüm canlıları 
birleştirip bir bütünlük içinde 
anlamlandıran bir başkaldırı 
anlayışı kökleştirilmelidir. Gü-
nümüz insanının trajedisi her 
şeyi, trajedileştiren ve drama-
tize eden bir ağlama ayinine 
kurban ederek varlıkların öz 
gelişimini ve gerçekliğini ezip 
geçmesidir. Sakatların ortadan 
kaldırılmasına      dayanan     öje-
nist dünya ideali, aslında gün-
begün uygulanmakta ve hayatı 
her boyuttan kuşatmaktadır. Bir 
sakatlık    söylemi    üzerine   inşa
edilmiş yeni alanlar, yeni 
düşünceler her geçen gün 
daha da önem kazanmaktadır. 
İnsan idealizminin türcü, tekçi 
yaklaşımından koparak, sakatlar 
ve sağlamların ortak dünya idea-
lini tüm canlılarla ve ekolojik 
olan bir dünya tahayyülünden 
derinleştirmeliyiz. İktidarların 
uyguladıkları biyo-politikaya, 
yani nüfusun hareketlerini 
doğum ve ölümleri, bedensel 

halleri denetim altına alan ve 
biçimlendiren politikaya karşı 
son derece dirençli ve etkili bir 
tutum alabilmeliyiz. Aksi tak-
dirde sakatlardan arındırma 
projesi aslında yaşamdan 
arındırma projesine dönüşmek 
üzeredir. Tüm ekolojik to-
plumsal bağlantılarını ortadan 
kaldıran bir dünya, yaşamla da 
kurduğu ilişkisini reddetmiş 
demektir. Anlam değer olarak 
hayatın her gün daha faz-
la küçüldüğü ve varlığını 
tartışmalı hale getirdiği bir 
ortamda, sakatların duruş ve 
tutumlarıyla empati kurmak, 
sağlam kültürünün baskıcı 
formlarını aşmak, kesinlikle 
yeni bir dünya için olmazsa 
olmaz temel şarttır. Hayatın an-
lam değerini geri kazandırmak 
ve onurlu bir varoluş inşa 
etmek adına sakat-sağlam 
hiyerarşisinin ve ayrımının 
köklü bir biçimde ortadan 
kaldırılması esas meselemizdir.

Günümüz modern ve post mod-
ern yaşam tarzlarının yarattığı 
tek tip var olma, gösteri ve gör-
sel tahakküm, yarışmacı zihin-
sel yapı bugünün anti-ekolojik 
dünyasını kurdu. Ve bu dünyada 
sakatların olmaması özellikle is-
tendi, istenmekte. Sakatların bir 
özne olmaktan çıkarılarak bir 
nesne olmasına dönük çalışmalar 
her alanda varlığını sürdürmek-
te. Yeni bir yaşam idealini, ekolo-
jik bir direniş hattına bağlayarak 
başka bir düşünüşe sarılmanın 
vakti çoktan geldi. Nükleer 
savaş tehditlerine, hızın ve gös-
terinin egemenliğine rağmen 
yeni bir yaşam kurma mücade-
lesi sürdürülemezse, bugün 
bu ayrımcı ve hiyerarşik eşitlik 
düşmanı yaşantı da varlığını 
sonlandıracaktır. O neden-
le başka bir evren tahayyülü 
yaşamın anlam değeri açısından 
da büyük önem taşıyor. Tüm 
bireylerin farklılıklarını hayata 
geçirebildiği, herkesin kendisi 
olarak yaşayabildiği bir dün-
ya görüşünü ekolojik bir tu-
tumla birleştirmek bugün için 
dünyanın tek çıkış yolu olarak 
görünmekte. O nedenle artık, 
sakatlık ve sakat olgusuna 
yeniden odaklanarak bugüne 
dek oluşturulan geleneksel 
sakat algısının kırılması elzem-
dir. Sakatlarla bir arkadaşlık 
ilişkisi, bir dostluk süreci 
başlatarak ekolojik duyarlılığa 
sahip olanların bu noktada öncül 
duyarlılıklar geliştirmeleri gere-
kir. 

Bugün sakatlarla sağlamların or-
tak dünyalarından doğabilecek 
yeni bir dünya, paramparça 
edilen hayatın anlam değerini 
layık olduğu onurlu noktaya 
taşıyabilecektir.

Sakatlık, öjeni ve ekolojik olmayan 
bir dünyada hayatın anlam değeri
Ömer Sezer

     Günümüz batı modern ve post modern yaşam tarzlarının yarattığı tek tip var 
olma, gösteri ve görsel tahakküm, yarışmacı zihinsel yapı bugünün anti-ekolojik 
dünyasını kurdu. Ve bu dünyada sakatların olmaması özellikle istendi.
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Arhavi’nin örnek HES zaferi

       Arhavi… Hopa ile birlikte Artvin ilinin Karadeniz sahilinde yer alan iki ilçesinden biri. Yaklaşık 17 bin 
nüfusa sahip bu güzel ve şirin ilçe epey bir süredir talan edilme tehlikesine karşı direniyor. 

Arhavi, 2004-2005 yıllarında 
Karadeniz otoyolu projesi 
kapsamında sahilini kaybetti. 
Son üç dört senedir de ülke-
nin pek çok yerinde olduğu gibi 
HES projelerine karşı mücadele 
veriyor. İlçede bir de tarihi 
Çifteköprüler bölgesine giden 
yol üzerinde bulunan taşocağı 
tesisi var. Hem görünüm hem 
de yarattığı tahribat açısından 
ilçenin kanayan yaralarından 
biri. 

Arhavi ilçesinde şimdilik 
yapımı planlanan on dört adet 
HES projesi var. “Şimdilik” 
diyoruz çünkü bu pro-
jelerin sayısı mantar gibi 
çoğalabiliyor. Bu suyun, yayla-
lardan başlayarak denize kadar 
olan bütün vadiler boyunca 
yatağından alınarak borulara, 
tünellere hapsolması anlamına 
geliyor. Tabi ki aynı zamanda 
ekolojik dengenin, yaşam 
alanlarının ciddi anlamda za-
rar görmesi de demek. İlçede 
şu ana kadar tamamlanan 
bir HES projesi yok. Ancak 
yapımı için hazırlıklar yapılan 
veya yapımına başlanan pro-
jeler var. Kamuoyunda “Çılgın 
HES” olarak bilinen Kavak 
HES projesi ve el değmemiş 
doğasıyla dikkat çeken Durgu-
na Vadisi’nde Balıklı 1-2 HES 
projeleri için yol yapımı adı 
altında ciddi bir tahribat söz 
konusu. Yol yapımının HES 
projesi için olduğunu öğrenen 
ve yarattığı tahribatı gören 
bölge halkı ve doğaseverler 
bu konuda hem hukuksal 
girişimlere hem de toplumsal 
mücadeleye başlamış durum-
da. Endemik bitki türlerinin 
yaşadığı, insan eli değmemiş 
pek çok yeri bulunan Kamilet 
Vadisi’nde ise Taşlıkaya HES ve 

Akif Uyanık

Orta HES projelerinin yapımı 
planlanmakta. Taşlıkaya HES 
ve Orta HES projeleri için 
başlatılan yol inşaatları verilen 
hukuk mücadelesi ile 2014 
yılında durduruldu.

Arhavililer Çılgın HES’e 
karşı mücadele ediyor.
Arhavi’de yapımı planlanan 
on dört proje aynı zamanda 
halkın yaşam mücadelesi-
ni ve direnişini de berabe-
rinde getiriyor. İnsanlar HES 

projelerinin ne olduğu, neyi 
amaçladığı ve sonuçları konu-
sunda giderek bilinçleniyor. 
Bu kapsamda Arhavi’de kamu-
oyunda “Çılgın HES” olarak 
bilinen Kavak HES projesine 
karşı uzun süredir bir mü-
cadele yürütülüyor. Kavak 
HES projesinin sahibi, kendisi 
de Arhavili olan Mehmet Nazif 
Günal’ın sahibi olduğu MNG 
Holding firması. Mücadelenin 
zorlu kısımlarından bir tanesi 
MNG’nin hem büyük bir firma 

olması hem de bizzat Arhavili 
olmasıdır. 

Kavak HES Projesi Konaklı 
ve Kemerköprü köylerinin 
arasında bulunan Ciğani adı 
verilen bölgeden başlayarak 
ilçe merkezindeki Cumhuriyet 
Mahallesi’nde kurulacak sant-
ralde son buluyor. Proje 2012 
yılında gündeme geldiğinde 
Ciğani’de bir direniş çadırı ku-
ruldu. Hemen ardından pro-
jeye karşı çevre avukatı Yakup 
Okumuşoğlu aracılığıyla iptal 
davası açıldı. Ayrıca kendisi de 
Arhavili olan ve yıllardır çevre 
mücadelelerine katkı sağlayan 
Hasan Sıtkı Özkazanç hukuki 
ve idari süreçte çok ciddi emek 
sarf ediyor. 

Arhavililerin direniş nöbeti
Köylüler ve doğaseverler 
2012 yılı yazında kurdukları 
direniş çadırında yaklaşık 
dört ay kaldılar. Bu süreçte 
pek çok mücadele örneğinde 
olduğu gibi birkaç kişi, firma 
tarafından kandırıldı. Mü-
cadelede ön planda yer alan 
bu isimlerin ihaneti mücadele 
eden insanlar arasında bir 
hayal kırıklığı ve ümitsizlik 
yarattı. Kemerköprü köyünün 
muhtarı köyünü perişan ede-
cek bu projenin taşeronu 
olarak görev aldı. Peşinden 
regülatörün inşa edilmesi-
nin planlandığı bölgede bir 

arazinin şirkete satılması pek 
çok insanı moral olarak yıktı. 
Hemen ardından 2013 yılının 
Eylül ayında Arhavi Belediyesi 
İl Genel Meclisi tarafından 
imar planları değiştirilerek 
projenin yapımı için bir adım 
daha atıldı. Buna rağmen, 
Arhavi içinden ve dışından 
kişilerden oluşan bir azınlık 
yılmayarak mücadeleye de-
vam etti. Projeye karşı “ÇED 
olumlu” kararının iptali için 
açılan davanın bilirkişi ince-
lemesi 28 Ocak 2014 tarihinde 
Arhavi’de yapıldı. İstanbul ve 
Arhavi’de bulunan Arhavi-
lilerin de önemli desteğiyle 
yaklaşık 2.000 kişi incele-
menin yapıldığı Cumhuriyet 
Mahallesi’nde toplanarak pro-
jeye karşı tepkilerini göster-
diler. Bu, bölgenin en ciddi 
katılımlı eylemlerinden biri 
olarak tarihteki yerini aldı. 

2014 yılının Mart ayının 
ortalarına gelindiğinde MNG 
firması Ciğani adı verilen 
bölgede iş makineleriyle 
çalışmaya başladı. Halkın 
tepkisine rağmen çalışmalar 
devam etti. Biri şantiye 
girişine diğeri de şantiyeyle 
yol arasında bağlantı kurmak 
üzere alelacele iki adet köprü 
inşa edildi. Yapımı esnasında 
köprülerin kaçak olduğu ve i-
zinsiz yapıldığına dair itirazlar 
yapıldı. 
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MNG, direniş evine saldırdı
Mayıs ayında ise Arhavi Doğa 
Koruma Platformu ve köylü-
ler yeniden bir direniş evi 
kurulmasına karar verdiler. 
Şantiyeye çok yakın bir nok-
tada mücadelenin içinde yer 
alan bir köylünün arazisinde 
direniş evi kuruldu. Hemen 
akabinde direniş evinde nö-
bet tutulmaya başlandı. İki 
sene önce kurulan direniş 
evinde yaşananlardan dolayı 
mücadeleye küsen insanların 
tekrar mücadeleye katılması 
adına da ciddi bir çaba sarf 
edildi. Çalışmalar devam 
ederken, platform üyelerinden 
N. Demet Uyanık’ın dereye 
hafriyat döken iş makinele-
rinin önüne geçerek çalışmaya 
engel olmasının ardından 
mücadele hız kazandı. Dere 
yatağına gelişigüzel olarak 
dökülen hafriyatlar İl Çevre 
Müdürlüğü’ne şikâyet edildi 
ve dereye hafriyat dökülmesi 
durduruldu. Ayrıca firmaya 
para cezası uygulandı. 

Temmuz ayı başlarında ise 
DSİ’nin MNG firmasının 
şantiye girişinin ve şantiyeye 
ulaşım için kurduğu köprü-
lerin kaçak olduğu ve yıkılması 
gerektiğini bildiren yazısı 
köylülerin eline geçti. Bunun 
üzerine DSİ ve diğer kurum-
lara başvuru yapıldı. Bir adım 
atılmaması üzerine 11 Tem-
muz 2014 tarihinde köylüler 
ve  doğaseverler  kaçak köprü-
leri ulaşıma kapattılar. Yaklaşık 
beş saat ulaşıma kapalı kalan 
köprüye gelen taşeron firma 
yetkilileri eylem yapanlara 
saldırarak olay çıkardılar. 
Çevre ilçelerden takviye alarak 
olay yerine gelen Jandarma 
arbedeye müdahale etti. Olay 
medyada ve kamuoyunda cid-
di şekilde yer buldu. Olay-
lar esnasında olayın olduğu 
bölgede faaliyet gösteren Noğa 
Çay isimli çay fabrikasında 
işçi olarak çalışan Osman Du-
man isimli köylü genç, babası, 
kardeşleri ve köylülerinin du-
rumunu merak ederek olay 
yerine geldi. Fakat firma izin-
siz olarak eyleme katıldığını 
ileri sürerek kendisini işten 
attı. Bu da kamuoyunda ol-
dukça ciddi şekilde yankı 
bulan üzücü bir olay olarak 
tarihteki yerini aldı. Olayların 
hemen ertesinde gece direniş 
evi de MNG’nin taşeronları 
tarafından saldırıya uğradı. 
Direniş evinde bulunan fla-
malar ve afişler söküldü. 
Saldırıdan direniş evinde asılı 
olan 2014 yılının başında vefat 
eden, hayatının son demleri 
dere mücadelesinde geçen ve 
adeta direnişin simgesi ha-
line gelen Melahat teyzenin 
fotoğrafı bile nasibini aldı. Bu 
asla unutulmayacak hain bir 
saldırıdır…

Köprü eyleminin ardından, 
neredeyse dört buçuk aydır 
kaçak köprülere göz yuman 
yetkililer, iki üç gün içeri-

sinde, bir kısmının İl Özel 
İdaresi arazisine taştığını öne 
sürerek direniş evinin yıkım 
kararını tarafımıza bildirdiler. 
Yetkililerin ertesi gün içinde 
yıkım amacıyla geleceğini 
duyan bölge halkı hızlıca bir 
araya gelerek direniş çadırının 
yerini değiştirdiler ve direniş 
evlerine sahip çıktılar. Bu 
gelişme, mücadeleyi soğutmak 
bir yana mücadelemizi çok 
daha körükleyen bir gelişme 
olmuştur.

Rize İdare Mahkemesi KA-
VAK HES projesi için yürüt-
meyi durdurma kararı verdi
Tüm bu gelişmelerin 
ardından, geçtiğimiz gün-
lerde (19 Ağustos 2014 Salı) 
Ocak ayından beri beklemekte 
olduğumuz karar Rize İdare 
Mahkemesi tarafından verildi. 
Uzun soluklu bu mücadele-
nin neticesinde haklılığımız 
bir kez daha ortaya çıktı ve 
Rize İdare Mahkemesi KA-
VAK HES projesi için yürüt-
meyi durdurma kararı verdi. 
Özellikle son iki sene içinde 
hareketlenen ve son bir sene 
içinde toplumsal alanda hız 
kazanan mücadelemiz ilk 
meyvesini verdi ve yürütmeyi 
durdurma kararıyla birlikte 
alandaki katliam durdurulmuş 
oldu. MNG çok kısa bir süre 
içerisinde tünel inşaatını 
yürütmekte olan taşeron 
firmanın araçlarını, tüm ma-
kine ve teçhizatları alandan 
çıkardı. Şu an tünelin içi ve 
tünel girişi neredeyse ağzına 
kadar su dolmuş durumda ve 
şantiye alanı adeta terkedilmiş 
bir bölge halini aldı.

Bu güzel gelişmenin ardından 
hem zaferimizi kutlamak, 
hem de mücadelemizin iler-
leyen süreçte de yavaşlamadan 
devam edeceğini duyurmak 
üzere 23 Ağustos 2014 tari-
hinde Arhavi ilçe merkezinde 
bir yürüyüş düzenledik. Hem 
çalışmanın durdurulmasını 
kutlamak, hem de ilerleyen 
dönemde doğamızı savun-
mak adına her şeyi yılmadan 
yapacağımızı bir kez daha 
kamuoyuna duyurmak üzere 
yaklaşık bin kişilik bir insan 
topluluğuyla alanda toplandık. 

Yürüyüşümüz birçok kanal ve 
gazetede ses getirdi. 

Birkaç gün evvel ise MNG’nin 
şantiye alanına ulaşmak üzere 
yaptırdığı kaçak köprüler 
mühürlendi. 

Kısacası uzun soluklu ve zorlu 
mücadelemizin meyvelerini 
yavaş yavaş, birer birer aldık.

Arhavi Belediyesi’nden 
HES’lere EVET mitingi
Tüm bu gelişmelerin ardından 
Arhavi ve hatta belki de dün-
ya tarihinde bir ilk yaşandı. 
MNG firmasıyla yakın teması 
bulunan Arhavi Belediyesi 
arkasına, Arhavi’de MNG ile 
ticari ilişkileri bulunan bir 
kesimin de desteğini alarak 
karşı bir miting düzenleyeceği 
kararını duyurdu. Bu olay 
basına;
“Bir garip miting…” 
“Bu da HES’lere EVET mi-
tingi…”
“Arhavi Belediyesi’nden teh-
likeli basın açıklaması…
”şeklinde söylemlerle yansıdı. 

Fakat Arhavi’nin büyük 
çoğunluğu basın açıklamasına 
destek vermedi ve Arhavi Be-
lediyesi bir bakıma kendi ken-
dini küçük duruma düşürmüş 
oldu. Basın açıklamasına 
tehdit, zorlama ve baskıyla 
katılmak zorunda olan yüzlerin 
hiçbirinin gülmediği de açıkça 
görülüyordu. Bu gelişme hem 
Arhavi’de halkın çok büyük bir 
çoğunluğunun HES’lere karşı 
olduğunu, hem de Arhavi’de bu 
tarz bir mücadele yürütmenin 
zorluklarını bir kez daha 
göstermiştir. 

Artık deremiz özgür akıyor.
Şu an Arhavi Ciğani Deresi 
özgürce akmaktadır. Bölgede 
makine seslerinin yerini dere-
mizin özgürce akan sesi ve 
direniş evimizde çaldığımız 
müziklerin,   oynadığımız  ho-
ronların, insanların kahkaha-
larının sesleri almıştır. Ancak 
biliyoruz ki, mücadele her za-
man devam edecek. Gelecek 
dönemde yeni bir saldırıya 
maruz kalabileceğimizin 
her zaman bilinci ve 
farkındalığıyla bugün deremi-

zin, doğamızın ve zaferimizin 
tadını doya doya çıkarmaya 
devam ediyoruz. Direniş 
evimizde müzik etkinlikleri, 
sanat etkinlikleri, imeceler, 
ziyaretler tüm hızıyla devam 
ediyor.

Daha öncesinde birçok insan 
tarafından önüne geçilmesi 
neredeyse imkânsız derecede 
zor görülen bu projenin bu 
şekilde durdurulmuş olması 
özellikle Arhavi içerisinde 
yaşayan   birçok  insana  inanç
kazandırdı. Birçok kişi gerçek-
ten   yürekten   verilen   müca-
delelerin, sonunda mut-
laka başarı getirdiğini biz-
zat kendi gözleriyle görmüş 
oldu. Daha önce, “Boşuna 
uğraşmayın. Koca şirkete 
siz mi karşı geleceksiniz? 

Önüne geçemezsiniz,” di-
yenler haklı bir mücadelenin 
karşılıksız kalmayacağını, bir-
lik olarak verilen mücadele-
nin önüne geçebilecek hiçbir 
güç olmadığını net bir şekilde 
görmüş oldular. Düne kadar 
yanımızda olmayanlar, korku 
ve çekingenlik duyanlar, 
bugün doğasını ve yaşamını 
savunanların yanındalar.

Her şey bir yana elde edilmiş 
kazanımlardan en değerlisi 
mücadelenin gücünün Arhavi 
halkı tarafından öğrenilmesi, 
hak arama kültürünün yavaş 
yavaş Arhavi topraklarına da 
yerleşiyor olmasıdır. Arhavi 
halkı artık çevre mücadelesi 
konusunda daha duyarlı ve so-
nuna kadar mücadele etmeye 
kararlı... Bundan böyle emi-
niz ki, Arhavi halkı gelecek-
te herhangi bir saldırıyla 
karşılaştığında artık kolay 
kolay bu saldırıya izin ver-
meyecek; deresini, doğasını, 
kültürünü ve yaşam alanlarını 
savunmayı sonuna kadar 
sürdürecektir. 

Şu bilinsin ki bizler dereleri-
mize dokundurtmayacağız 
ve ne pahasına olursa olsun 
kimsenin yaşam alanlarımızı, 
köylerimizi, anılarımızı, gele-
ceğimizi yok etmesine izin 
vermeyeceğiz. Arhavi dereleri 
ve tüm dereler özgür aksın. 
Mücadele eden, emek veren 
tüm insanlığa,

Arhavi’den selam olsun.
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Boğazpınar’da 16-17 Ağustos 
tarihleri arasında düzenlenecek 
olan 3. Karasu Kültür ve Sanat 
Festivali’ne katılmak üzere yola 
koyuluyoruz. Köylülerin bura-
da ilk kez HES ile tanışması 
yine bu köy kütüğüne bağlı 
bir kişinin çeşitli yalanlarla 
köylüyü ikna ederek 2010 
yılında Kadıncık Vadisi üz-
erine hidroelektrik santrali 
yapmasıyla başlıyor. Santralin 
faaliyete geçmesiyle yalan-
lar ortaya çıkıyor ve her şey 
her geçen gün kötü yönde 
değişiyor. Köylüler daha bu 
kandırılmanın pişmanlığını 
sürerken aynı şirket 2012 
yılında bu defa da Karasu üze-
rine bir HES yapmak için faali-
yete geçiyor. Bunun üzerine 
köylüler, “Boğazpınar’da HES 
istemiyoruz.” diye bir pankart 
yapıp köy meydanına asıyorlar. 
Ancak pankart gece çalınıyor. 
Direnişin önceden kestirile-
meyen dinamiği bu olayla 
birden işlemeye başlıyor ve 
bu andan itibaren Boğazpınar 
köylülerinin haklı ve kararlı 
mücadeleleri başlıyor. 

Haklarında açılan birçok dava 
ve tehdide rağmen her geçen 
gün artan bir güçle mücadele-
lerini sürdürüyorlar. Şimdi 
köye gelecek bilirkişi heyeti-
ni bekliyorlar. Bu yıl bir ilke 
imza atarak başta diğer mü-
cadele noktalarındaki temsil-

ciler olmak üzere tüm yaşam 
savunucularını da festival-
lerine davet ederek hem mü-
cadeleyi hem de festivali ortak 
kılmayı arzuluyorlar.

Böyle olur bizim festivalimiz!
Tarsus’tan biraz uzaklaşıp 
Toroslara doğru yaklaşık 
bir saat yol aldıktan sonra 
Boğazpınar’a ulaşıyoruz. 
Her ne kadar yol üzerinde 
Adem, bölgenin tüm ekolo-
jik yapısını değiştiren GÖK-
HES’i gösterdiğinde canımız 
sıkılsa da hemen ardından 
gördüğümüz Alper ağabeyin 
güzel şeftali bahçesi keyfimizi 
yerine getiriyor. Perşembe 
akşam saatlerinde ulaştığımız 
köyün girişinde bizi bir 
yanında hurma bir yanında nar 
resmi olan, “Boğazpınar’a Hoş 
Geldiniz” tabelası karşılıyor.

Hoş buluyoruz, Sultan Teyze 
ve Cumali Amcanın bizi konuk 
ettiği şirin evimize yerleşiyoruz. 
Etrafı çeşitli meyve bahçeleriy-
le kaplı, güzel manzaralı bu 
köyü ve misafirperver, eli açık, 
yürekleri sıcak insanlarını çok 
seviyoruz.

Ertesi sabah festival önc-
esi hazır vakit varken köyü 
gezme-ye başlıyoruz. Önce 
kahveci Refik Ağabey ile 
tanışıyoruz. Refik Ağabey ve 
kahvesi festival boyunca bize 
ve tüm misafirlere ev sahipliği 
yapıyor. Kahvede birçok kişiyle 
sohbet etme imkânı buluyor-
uz. Herkes birbirinden farklı 
cümlelerle de olsa hep aynı 
şeylerden şikâyet ediyor: İlk 
HES yapıldıktan sonra bozu-
lan iklim nedeniyle dallarda 
çürüyen meyveler, oluşan nem 
ve tabi ki bu değişikliklerin or-
taya çıkardığı sivrisinekler. 

Sabah Sultan Teyze’nin bahçe-
sinde gördüğümüz dallarında 
çürüyen meyvelerin nede-
nini artık daha iyi anlıyoruz. 
Köydeki herkes HES ve ne-
den olduğu olumsuzlukların 
farkında. En küçücüğünden 
en büyüğüne kadar tüm 
zararı iliklerine kadar hisset-
tiklerinden HES’e bu defa 
geçit vermemeye kararlılar. 
Karasu’ya HES yapılmayacak! 
Yaşam alanı ve doğa üzerin-
den şekillenen bu birlik duy-
gusunun ne kadar kıymetli 
olduğunu düşünerek Özge’yi 
araştırması için muhtarla soh-
bette bırakıp biz Özlem’le kah-
veden ayrılıyoruz.

Fotoğraf çekmek için 
girdiğimiz her sokakta mut-
laka bir eve davet ediliyoruz. 
Hiçbir daveti geri çevirmeyip 
kahve ve tatlı eşliğinde sohbet 
ederken bir taraftan da festival 
hazırlıklarındaki dayanışmaya 
tanıklık ediyoruz.

Irmağımın ceylanı 
Köpüklüdür ayranı 
İstanbul’dan geliyor
Karasu’yun hayranı

Boğazpınar sokakları alıştığı-
mız köy sokaklarına hiç ben-
zemiyor. Binaların duvarları, 
yollar, kaldırımlar HES karşıtı 
sloganlarla dolu. Gün buyunca 

defalarca geçilen bu sokak-
lardaki bazen renkli, bazen 
esprili ama mutlaka kararlı 
cümleler mücadele inancının 
gücünü ortaya koyuyor. 
Boğazpınar’da özellikle gençler 
mücadelenin içinde ve çok sa-
hipleniyorlar. Bu da tüm köye 
çok özel bir dinamizm katıyor. 
Zaten bunu sokaklarda, kah-
vede, hazırlıklarda her an his-
sediyorsunuz. Köy bakkalı 
ise Turgut Ağabey’den miras 

aldığımız, “Mavi huydur biz-
de” inancıyla duvarlarını kitap 
yazamayanların kullanımına 
açmış durumda. Mavi duvarlar 
onlarca şiir, şarkı sözü ve slo-
gana ev sahipliği yapıyor.

Akşam saatlerinde köy iyice 
hareketleniyor. Bir taraftan ilk 
misafirler kamp alanına ge-
lirken bir taraftan da sahne 
kuruluyor. Kadınlar ise yarın 
yapılacak sıkma ve yayık ayranı 
için hummalı bir hazırlık 
içinde.

HES’e karşı çıkmak hayata sa-
hip çıkmaktır!
Cumartesi günü diğer misa-
firlerin de gelmesinin ardın-
dan köy içerisinde yapılan 
coşkulu yürüyüş ve platform 
adına Ahmet’in okuduğu 
basın açıklamasıyla festi-
valimiz başlıyor. Süreç bo-
yunca yaşananlar çarpıcı 
bir dille anlatılırken, “Suyu-
muza, aşımıza, ekmeğimize, 
geleceğimize göz koyanlar bilin 
ki; Onurumuzla, cesaretimiz-
le sonuna kadar direneceğiz. 
Sizleri buradan sökene kadar 
mücadelemiz devam edecek. 
Biz yaşamımızı geri istiyoruz 
ve bunda kararlıyız. Yaptığınız 
tüm HES’ler yıkılana kadar mü-
cadelemiz sürecek. Ve bilin ki 
tüm doğa savunucularıyla, tüm 
HES karşıtlarıyla birleşerek, 
güçlenerek geliyoruz,” sözleriy-
le sona eriyor. Açıklamadaki, 
“Ayrıca iki gün boyunca kolluk 
kuvvetlerinin çeşitli tacizlerine 
maruz kaldık. Sürekli köylüler 
arasında spekülasyon yaparak 
provokasyon yaratmışlardır. 
Buradan kolluk güçlerini ve 
onlara bu emri veren ağalarını 
kınıyoruz. Bilmelerini isteriz ki, 
mücadelemiz son HES yıkılana 
kadar sürecek,” ifadeleri baştan 
beri etrafımızda olan kol-
luk güçlerinin nedenini de 
anlamamızı sağlıyor.

Basın açıklamasının ardından 
kahvede oyunlar oynuyor, köy 
meydanında halaylar çekiyo-
ruz. 

Bir kez daha inanıyoruz ki 
mutlaka kazanacağız hem 
de onlar gibi kapalı kapılar 

Yeter Galan!
       Karasu’yun adı var 
Türkiye’de şanı var 
Karasu’ya dokunma
Akıtacak kanım var*

Başak Şahindoğan

Fotoğraf: 
Barış Can Çelebi
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köy kadınlarının iki gündür 
kıymetli emekleri ve lezzetli 
elleriyle yaptığı sıkma ve yayık 
ayranının başına geçiyor. Son 
olarak sahneye İlkay Akkaya 
çıkıyor. Tüm köy onu çok sevi-
yor tüm şarkılara hep birlikte 
eşlik ediyor. İlkay Akkaya’nın 
ricası üzerine Sultan teyze 

gördüğümüz gibi talanın 
olduğu her noktada halk 
yaşam alanlarına her 
geçen gün biraz daha sa-
hip çıkıyor. Sultan Teyze’nin 
şiirinde olduğu gibi ger-
ekirse, “Akıtacak kanım 
var,” diyecek kadar karşı 
çıkmaya kararlı. Artık daha 
iyi anlıyoruz ki her geçen 
gün artan farkındalığımızla 
birlikte mücadelemiz de 
güçlenerek büyüyor. Bili-
yorum ki ilerleyen gün-
lerde güzel zafer haberleri 
alacağız. Hem Boğazpınar’da 
hem de diğer tüm noktalarda 
son HES yıkılana kadar pes 
etmeyeceğiz. Ve kazanacağız.

Boğazpınar’a Not: Tanıdığım 
ilk günden beri aynı mü-
cadele içinde olmaktan gurur 
duyduğum yol arkadaşım, 
dostum Ahmet’e, bizi günlerce 
misafir eden Sultan Teyze ve 
Cumali Amca’ya, ne zaman 
ihtiyacımız olsa yanı başımızda 
olan Adem’e, yüreğiyle yolu-
muzu aydınlatan Sebahittin 
Ağabe’ye, kendimizi evimizde 
hissettiren Saime Teyze ve 
Mustafa Amca’ya, yüzümüzü 
hep gülümseterek geleceğe 
umutla bakmamızı sağlayan 
tanıştığımız tüm Boğazpınarlı 

ardında kibirli ve asık suratlar-
la değil, mavi gökyüzü altında 
birlikte, el ele ve gülerek 
kazanacağız bu mücadeleyi.

Ve elbette çocuklar... Tüm 
güzellikleri ödünç aldığımız 
çocuklarımız. Mutlaka yeni 
ve güzel gelecekleri onlarla 
birlikte kuracağız. İşte tam 
da bu nedenle dünden beri 
Praksis’ten Serdar bizimle. 
Çocuklarla oyunlar oynuyor, 
şarkı çalışıyorlar. Geçen yılki 
festivalde söyledikleri şarkı 
davalık olan çocuklar bu yıl 
Serdar ağabeyleriyle, “Irmak-
lar Özgür Akacak” isimli çok 
güzel bir şarkı daha yapıyor. 
Daha sonra benim için festi-
valin en heyecanlı anlarından 
biri başlıyor. Çocuklarla be-
raber kâğıttan heykel çalışması 
yapıyoruz. Bir taraftan çeşit 
çeşit hayvanlar yaparken bir 
taraftan da doğada onlarla 
birlikte yaşadığımızı ve tüm 
bu güzellikleri korumamız 
gerektiğini konuşuyoruz. 
İnanıyorum ki dünyayı gü-
zellik kurtaracak ve bu gü-
zellik mutlaka çocukların 
parmaklarının arasında ola-
cak.

Karasu aksın gitsin,
HES gelip baksın gitsin,
Bu güzelliği görmezsen,
HES sen insan değilsin.

Havanın kararmasıyla birlikte 
forum başlıyor.  Köylülerin ya-
nı   sıra   Ahmetler    Köylüleri,
Alakır Doğa ve Kültür Derneği, 
Antalya Kuzdere Gönüllüle-
ri, Çevre ve Ekoloji Hareketi 
Avukatları, Everest Dağcılık 
ve Doğa Sporları Kulübü, Ev-
rensel Gazetesi, Hayat TV, Loç 
Vadisi Koruma Platformu, 
Mersin TMMOB Gençliği, 
Mersin Musalla Mahallesi 
Sakinleri, Senoz Vadisi Ko-
ruma Platformu, Yeşil Gerze 
Çevre Platformu, Yeşil Pedal-
lar Bisiklet Grubu, Yeşilırmak 
Tozanlı ve Yeşilırmak Çevre 
Platformu temsilcilerinin de 
katılımıyla festival alanı ol-
dukça kalabalıklaşıyor. Bazı 
platform temsilcileri söz ala-
rak mücadele süreçlerini ve 
yaşadıklarını aktarıyor. Bu 
verimli çalışmanın ardından 
konserler başlıyor. Önce Abdil 
Çemer sahne alıyor. Ardından 
ev sahibimiz Sultan Teyze, Ka-
rasu için kendi yazdığı şiirleri 
okuyor. Sultan Teyze hep mü-
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cadelenin içerisinde olan bir 
aktivist. Güçlü ve akıllı, tam 
bir Anadolu kadını. Yetmiş 
yaşında bir kadının doğasını 
böylesine güçlü sahiplenme-
sinden elbette öğrenecek çok 
şeyimiz var. Tüm festival alanı, 
“Sultan Teyze” sesleriyle inliyor. 
Sonrasında beklenen an geli-
yor ve iki gündür Praksis’ten 
Serdar ağabeyleriyle çalışan 

Boğazpınar Çocuk Korusu 
coşkulu ve eğlenceli bir konser 
veriyor. Hep beraber bir kez 
daha haykırıyoruz, ”Hes yapma 
boşuna, yıkacağız başına!” Bi-
liyoruz ki sesimizi duyuyorlar. 
Son olarak Grup Yaşam Ateşi 
çıkıyor sahneye. Gençlerin ye-
teneklerinden ve enerjilerin-
den etkilenmemek mümkün 
değil. Gecenin bitiminde bile 
onlarla çalıp söylemeye de-
vam ediyor, kamp alanından 
ayrılmak istemiyoruz.

Gökharman’dan köye kadar
Bizim bir ırmağımız var
İster savaş ister barış
Vermem ondan ben bir karış

Pazar sabahı günlerdir görmek 
için beklediğim HES yapılmak 
istenen Karasu Kanyonu’na 
doğru yürüyüşe başlıyoruz. 
Köyden kanyona ulaşmak 
için iki yol var. İnerken eski 
değirmen tarafındaki keçi 
yolunu, dönüşte de dağ yolunu 
kullanıyoruz. Her ne kadar 
orta zorlukta bir parkur olsa 
da sıcak ve güneş bizi, yüksek-
lik ise Barış’ı biraz zorluyor. 
Ağaçlar ve dik yamaçlardan 
Karasu’yu göremesek de su-
yun coşkulu sesi bize eşlik edi-
yor. Sanırım en doyumsuz an 
suyla buluşup kendimizi onun 
serinliklerine bıraktığımız an 
oluyor. Derinliği 150 metre 
uzunluğu 4 kilometre olan, 
yer yer derinliği 3 ila 5 met-
reyi bulan gölet ve şelalelerin 
bulunduğu Karasu’yu görüp 
etkilenmemek mümkün değil. 
Bölge hem kaynak suları, 
hem bitki örtüsü, hem de 
kaya yapısıyla gizli kalmış bir 
cennet. Tıpkı diğer yerlerde 
olduğu gibi bu güzel kanyona 
da HES yapılmasına asla izin 
vermemeliyiz.

Akşam bizi yine yoğun bir prog-
ram bekliyor. Bu arada bizler 
de fırsat buldukça birbirimiz-
le tanışıyor, sohbet ediyoruz. 
Her defasında ah keşke daha 
çok vakit olsa hayıflanmasını 
taşıyorum içinde. Bu sohbetler 
arasında en çok Mersin’den 
gelen TMMOB Gençliği’nin 
yapıcı bakış açısı, mücadeleyi 
sahipleniş biçimi ve planları 
beni etkiliyor. Caner’le, “Bu 
daha başlangıç, mücadeleye 
devam,” vedasıyla ayrılıyoruz 
birbirimizden. 

Sahneye önce Turhan Alıcı 
ve Grup Karar Sesi, ardından 
da Ender Balkır çıkıyor. Fes-
tival alanı halaylarla renk-
leniyor. Yorulan ve acıkan, 

bize yine şiirler okuyor. 
Şarkılarla, halaylarla, çektiri-
len fotoğraflar, alınan telefon 
numaraları, mail adresleri ve 
“mutlaka görüşelim”li sıcak 
vedalarla gece de festival de 
sona ediyor.

Dönüş yolunda düşünüyorum. 
Ülkenin farklı noktalarında 
farklı doğa talanları hiç hız 
kesmeden sürüyor. An-
cak Boğazpınar örneğinde 

ve Tarsuslu gençlere, kıymetli 
emekleri ve samimi yürekleriy-
le bu festivali düzenleyen başta 
Boğazpınar HES Karşıtı Plat-
formu üyeleri olmak üzere 
tüm Boğazpınarlılara ve son 
olarak marjinal yaşamı ve 
yaramazlıklarıyla mücadele-
ye renk katan CENK’e sonsuz 
teşekkürler.

*Yazı içindeki tüm şiirler Sul-
tan Mert’e aittir.

Fotoğraf: 
Barış Can Çelebi
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Beydağlarının kucağında, 
Alakır’ın koynundayız.   Ola-
ğanüstü nemli Ağustos 
günleri boyunca, kâh çay 
sofrasının kâh ateşin başında 
yıllardır yıpratılan vadiyi, 
canlardan çalınan suyu, 
şirketlerin gereksiz gördüğü 
ÇED raporlarının Alakır 
Nehri Kardeşliği’nin (ANK) 
hukukî mücadelesiyle nasıl 
zorunlu hale getirilebildiğini, 
şirketlerin mücadele edenleri 
“ihtarname”lerle nasıl teh-
dit ettiğini, Kozdere HES’in 
günlerce can suyunu kesip 
canları ölüme terk edişini, 
Antalya Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 
Danıştay tarafından 
onaylanmış bir 1. derece-
den sit alanı için nasıl kılını 
kıpırdatman durduğunu, tüm 
bunlara karşı açılan davaları 
ve Alakır’dan esirgenen 
adaleti konuşup duruyoruz. 
Gariptir ki Alakır Vadisi’ni 
korumak için açılan her dava 
kazanılmış olsa da yürütme-
ler durmuyor, Alakır özgür 
akamıyor. 

Hangi birinden başlayacağımı 
şaşırmış vaziyetteyim zira 
Alakır’da hukuksuzluk diz 
boyu. Oysa bu yaza umut 
veren bir haberle başlamıştık. 
Buna göre Alakır Vadisi, 
onu sadece “kaynak” olarak 
gören Tabiat Varlıkları Ko-
ruma Kurulu’na rağmen 
Danıştay tarafından 1. 
derece sit alanı ilan edilmişti. 
Umutlanmıştık: Artık 
yargının resmî kararı vardı, 
mücadele şimdi yeni bir yöne 
giriyordu. Antalya Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’ndan bilirkişi heyeti 
göndermesini ve sit alanının 
sınırlarının belirlenmesi-
ni talep ettik. Lakin mina-
reyi çalanın kılıfı hazırda 
tuttuğu memleketimizde 
Antalya Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu, Danıştay’ın 
kararını “mevzuat”larına 

Alakır’da yaz nasıl geçti?
       Üzümlerin ne zaman olgunlaşacağını sordum Birhan’a, “Bu sene yaz geç 
kaldı ya, gecikti. Zaten öncekine göre yarısı boş salkımların. Pekmezi incirden 
yapacağız,” dedi. Derken termometresine ve barometresine baktı: Nem yüzde 
seksen! Dağın başındayız yahu, nasıl olur?

İnci Bilgiç

uygun olmadığı gerekçesiy-
le sit ilanını onaylamayıp, 
dört mevsim sürecek olan 
ekolojik tabanlı bilimsel 
araştırma yapma bahanesini 
öne sürmüştür. Aklımızın 
almadığı ise Danıştay’ın bilim 
insanları ve bilirkişilerin 
bölgenin ekolojik çeşitliliği 
ve dengesine dair raporuna 
dayanarak verdiği “Alakır 
Vadisi 1. derece sit”tir 

kararının nasıl böyle yok 
sayılabildiği? Kurul’un dört 
mevsimlik bilimsel araştırma 
isteği adeta raporu hazırlayan 
bilirkişilerin yetkinliğini yok 
sayıyor.  Bu sırada Kurul’un 
bağlı olduğu bakanlık 
tarafından, hakkında yürüt-
meyi durdurma kararı olan 

Dereköy HES projesine yeni 
bir ÇED olumlu raporu ve-
rilip, inşaata başlanmasını 
sağlanınca (19 Ağustos 2014) 
anlıyoruz ki Kurul’un asıl 
niyeti süreci bilinmezliğe 
sürükleyip, Alakır Vadisi’nde 
yatırımı olan şirketlere yol 
vermekmiş. 

Aslında başımıza gelecekler-
in farkındaydık. Dedim ya, 

sit kararının çıkmasıyla mü-
cadelenin bitmediğini, sa-
dece yeni bir yöne girdiğini 
biliyorduk. Bu yüzden Ala-
kır için adalet talebimizi 
haykırmak üzere Alakır Va-
disi’nin can kardeşleri olarak   
2 Ağustos’ta   Antalya   Cum-
huriyet  Meydanı’nda  buluş-

muştuk. Pankartlarımız,  dü-
düklerimiz, davullarımız ve
tüm renklerimizle... Klişe 
olacak ama gerçekten yedi-
den yetmişe... “Alakır 
rant değil koruma alanı!” 
diye haykırdık dans eder-
ken. Antalya’nın Taksim 
Meydanı sayılan Cumhuriyet 
Meydanı’nı iki saat boyunca 
“Alakır için adalet” talebi-
mizle inlettik. 

Eylemin    ardından    duyan-
lar duymayanlara anlatırken 
meramımızı, biz de Alakır’ı-
mızın koynuna, yuvamıza 
geri döndük. Yaz ortası 
hasadıyla pişirilen yemekler-
le şifamızı bulurken üzümle-
rin ne zaman olgunlaşacağını 
sordum Birhan’a, “Bu sene 
yaz geç kaldı ya, gecikti. Za-
ten öncekine göre yarısı boş 
salkımların. Pekmezi incir-
den yapacağız,” dedi. Derken 
termometresine  ve baromet-
resine baktı: Nem yüzde sek-
sen! Dağın başındayız yahu, 
nasıl olur? Birhan’ın on yıldır 
gördüğü en yüksek değermiş. 
“Yüzde kırkı geçmezdi, 
bu sene hava çok değişti,” 
diye belirtiyor. Kısacası 
Alakır’daki her hukuksuz, 
vicdansız adım Vadi’nin 
dengesini bozuyor. 

Kesilen her ağacın, hap-
sedilen her damla suyun 
bedelini Alakır’ın kurdu, 
kuşu açlığıyla, susuzluğuyla 
ödüyor. Şehre dönerken ne-
hirden yukarı doğru çıktıkça 
da köylülerle sohbet edi-
yo-ruz, Alakır’ın kesilen 
suyuyla onların da serin 
rüzgârlarının kesildiğini, 
sularının artık akmadığını 
duyuyorum; altı aydır her 
ziyaretimde daha da çok 
teyzeden, amcadan...

Alakır Nehri Kardeşliği, 
tüm bu hukuk ihlallerine ve 
tehditlere karşı mücadeleye 
devam ediyor, edecek. Hat-
ta ANK tarafından Alakır 
Vadisi, “1. Dereceden Mü-
cadele ve Direniş Alanı” ilan 
edildi. 

Çünkü nehirler özgür akmalı, 
neye mâl olursa olsun.
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Şimşirli’deki olaylar, köy 
sakinlerinin 31 Mayıs Cu-
martesi günü HES yapımı için 
ağaçların kesilmesine ve dina-
mit patlatılmasına tepki gös-
tererek şantiye önünde otur-
ma eylemi gerçekleştirmesiyle 

Geçtiğimiz dönemde Devrek 
Çayı üzerinde Çayaltı–1 ve 
Çayaltı-2 HES projelerinin 
yapımına   başlayan  Reis  Ener-
ji adlı şirket, köylülerin dire-
nişiyle karşılaşınca Zonguldak 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünden,  “ÇED  gerek-
li değildir” raporu almış, bu-
nun üzerine de köylüler rapo-
run iptali için mahkemeye 
başvurmuştu. Köylüler za-
man zaman da çeşitli protesto 
yöntemleriyle inşaatı durdur-

İkizdere’de HES şantiyesi yakıldı

Esas biz suyumuzu savunmasını iyi biliriz

     Rize’nin İkizdere ilçesi Şimşirli Köyü’nde yaklaşık üç ay önce protesto ey-
lemlerinde çıkan olayların ardından, yapım çalışmalarının durdurulduğu 
Şimşirli Hidroelektrik Santrali’nin şantiyesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 
ateşe verildi.  Şantiyedeki araç ve gereçlerin hasar görmesinin yanı sıra proje 
dosyalarının da yandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde HES yapımına başlayan Reis Enerji şirketi, Yeşil Doğa adında bir gazete 
çıkarmaya başladı. Şirket son sayısında gazete manşetindeki, “Kendimizi savunmasını ve dövüşmesini de biliriz,” ifadesiyle HES karşıtı 
köylüleri açıkça tehdit etti.

maya çalışmıştı. Son olarak 
şirketin DSİ yetkilileriyle bir-
likte çevredekileri ikna etmek 
için düzenledikleri halk bilgi-
lendirme toplantısı kadınlarca 
basılmıştı.

Köylerine HES yapımına karşı 
çıkan köylülerin direnişini 
kırmak için her gün yeni bir 
yola başvuran şirket bu defa da 
manidar bir şekilde, Yeşil Doğa 
adında bir gazete çıkarmaya 
başladı.  Gazetenin kaliteli 

başlamıştı. Köylülerin protesto 
gösterisine jandarmanın mü-
dahalesi sonrası çıkan olaylar-
da beşi kadın, on beş kişi çeşitli 
yerlerinden hafif yaralanmış, 
altı kişi de gözaltına alınmıştı. 
Bu olayların hemen ardından 

kâğıt ve baskısına rağmen bin-
lercesi bedavaya dağıtılırken, 
her sayısında da Başbakan 
Erdoğan’a övgüler yağdırması 
dikkat çekti.

Son olarak da şirket gazetesi-
nin son sayısında, köye ulaşımı 
sağlayan Bük Köprüsü’nün 
altındaki  çalışmalarının  köprü-
ye zarar verdiği gerekçesiy-
le karşı çıkan köylüleri, 
“Kendimizi savunmasını ve 
dövüşmesini de iyi biliriz,” 

şeklindeki manşetiyle açıkça 
tehdit etti. Bunun üzerine Bük 
Köprüsü üzerinde toplanan 
köylüler şirket adına suç duyu-
rusunda bulunarak bir basın 
açıklaması yaptı. Köylüler adına 
konuşan Cemil Temel, “Biz de 
doğamızı, toprağımızı, suyu-
muzu savunmayı iyi biliriz,” 
diyerek köylülerden herhangi 
birine en küçük zarar bir zarar 
gelmesi durumunda bundan 
şirket yöneticilerini sorumlu 
tutacaklarını söyledi. Temel, 

gazeteyle ilgili de yasal tüm yol-
lara başvuracaklarını bildirdi.

Köprüyü bir süreliğine trafiğe 
kapatan köylüler, “HES 
yapma boşuna, yıkacağız 
başına”, “Sularımız özgürdür, 
özgür akacak”, “HES’çi şirket 
Çaydeğirmeni’ni terk et” 
sloganlarıyla köy merkezine 
kadar yürüdü. Yürüyüş süres-
ince jandarmanın çevrede geniş 
güvenlik önlemi alarak sık sık kit-
leyi durdurmak istediği gözlendi.

Şimşirli’deki HES projesi 
durdurulmuştu.

Olaylarla ilgili suç duyuru-
sunda bulunan şirketi sahibi 
İlyas Ekşi, yaptığı açıklamada 
kendisinin de İkizdereli 

olduğunu belirterek, “Bölge 
halkı bu projeye karşı çıktı 
ve çalışmamızı engelledi. 
Bölgede birtakım olaylar 
yaşandı. Bu olaylar sonrası 
Rize Valiliği’nin talimatıyla 
çalışmaları durdurduk ve 
HES tüneliyle şantiyeye geçen 
köprü girişini kapattık. Ancak 
gece birileri gelip şantiyemizi 
ateşe verdi. Tüm evrak, araç 
ve gereçler kullanılamaz hale 
geldi. İş makinelerimiz za-

rar gördü. Yaklaşık 1 mil-
yon lira hasarımız olduğunu 
tahmin ediyoruz. Böyle bir 
olaya ne gerek vardı. Biz za-
ten çalışmayı durdurmuştuk. 
Ben de bu bölgenin insanıyım. 
Biz burada çevreyi ve doğayı 
hiç kimsenin koruyup 
gözetmediği kadar kollayarak 
bu projeyi yapacaktık. Projeyi 
durdurmamıza rağmen bu 
vicdansızca saldırıya maruz 
kaldık,” dedi.
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Yeniceşıhlar köyü halkı, ev-
lerine yaklaşık 500 metre me-
safeye yapılması planlanan taş 
ocağının, ormanlarına, ürünlere 
ve tüm doğaya zarar vereceği 
gerekçesiyle 1 Mayıs’ta eylem 
başlattılar. Mudurnu Kent Kon-
seyi Başkanı Mehmet Cantürk 
ve Köy Muhtarı Mehmet Efe, taş 
ocağı yapımının iptali için Sakar-
ya Bölge İdaresi Mahkemesi’ne 
Mayıs ayında dava açtı. 

Yaklaşık dört ay süren eylemleri 
boyunca köylüler, taş ocağına 
giden yola çeşitli pankartlar 
astılar, yol kenarına kurdukları 
barakada dönüşümlü olarak nö-
bet tuttular ve araçların geçişine 
izin vermediler. 17 Haziran’da 
jandarma saldırısına da uğrayan 
köylülerden on sekizi kadın ol-
mak üzere otuz beş kişi gözaltına 
alındı ve bazıları darp edildi.

Bu zorlu mücadelenin ardından 
geçtiğimiz günlerde ocağın 
yapımının iptali için açılan 
davaya Sakarya Bölge İdaresi 
Mahkemesi’nin yürütmeyi dur-
durma kararı vermesi köyde 
büyük bir sevinç yarattı.

Mahkeme kararı, “Dava konusu 
işlemin, kalker ocağı işletmesine 
ilişkin olması sebebiyle çevreye 
verebileceği muhtemel zarar-
lar bakımından, uygulanması 
halinde telafisi güç zararlar 
doğabileceği açıktır. Açıklanan 
nedenlerle hukuka aykırılığı 
açık olan dava konusu işlemin, 
uygulanması halinde telafisi güç 
zararlar doğabileceğinden 2577 

Ferman padişahınsa doğa bizimdir!

sayılı İdari Yargılama usulü ka-
nunun 27. maddesi uyarınca 
teminat alınmaksızın yürütül-
mesinin durdurulmasına, aynı 
kanuna 28/06/2014 tarih ve 
29044 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
6545 sayılı kanunun 18. mad-
desiyle eklenen 20/A maddes-
inin 2. fıkrasının E bendi ve 
geçici 8. Maddesi uyarınca ivedi 
yargılama usulüne tabi iş bu 
karara karşı itiraz yolu kapalı 
olmak üzere, 12/08/2014 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.” 
ifadesiyle açıkladı.

Dört aylık direnişin ardından 
kazanılan bu zaferi köylüler hep 
beraber davul zurna eşliğinde 
oynayarak kutladılar.

Yapılan açıklamalarda Mudurnu 
Kent Konseyi Başkanı olan Meh-
met Cantürk, “Ormanlarımız 
ve ağaçlarımız yok olmasın diye 
1 Mayıs tarihinden bu yana 
yürüttüğümüz mücadelenin ni-
hayet sonuna geldik. Mahkeme 
itiraz yolu kapalı olmak üzere 
lehimize karar verdi. Biz hem 
köyümüz, hem de ülkemizin 
yeşillikleri için bu mücadeleyi 
verdik ve kazandık. Karardan 
dolayı mutluyuz,” dedi.

Yeniçeşıhlar köyü muhtarı Me-
hmet Efe ise, “Köyümüzde taş 
ocağı olmasını ve ağaçlarımızın 
katledilmesini istemiyor-
duk. Mahkeme lehimizde 
karar verdiği için mutluyuz. 
Direnişimiz mutlu sonla bitti,” 
diye konuştu. 

   Bolu’nun Mudurnu İlçesine bağlı Yeniçeşıhlar 
köylülerinin yörelerine yapılacak olan taş ocağına 
karşı direnişi zaferle sonuçlandı.
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Manevi ekoloji batıda batı 
düşüncesinin Descartes ile 
başlayan mekanistik evren 
anlayışına tepki olarak 
doğdu. Bu yönüyle de de-
rin ekoloji düşüncesi ile 
flört halindedir diyebiliriz. 
Manevi ekoloji yeryüzüne 
bir ilahi emanet olarak bakar. 
Dahası manevi ekoloji insanı 
bu dünyanın efendisi değil 
Allah’ın yarattığı yeryüzünün 
çobanı olarak tanımlar. De-
rin ekoloji gibi yeryüzünde-
ki tüm canlıları birbirine 
bağlayan ağın ruh ile olan 
bağına vurgu yapar. Geçmişte 
sıkı bir Marksist’ken ekoloji 
düşüncesinde manevi olanı 
eksene alan bir ekolojist olan 
Alman Yeşiller Hareketi ile 
temas halinde olup sonradan 
bu hareketten uzaklaşan Ru-
dolf Bahro bu bağa dikkate 
çeker: 
“Çevresel kriz fikri, insanın 
kendi iç dünyasının krizini an-
cak yansıtıyor. Alman filozof 
Martin Heidegger, evrenden 
yabancılaştığımızı çünkü 
‘varoluşu unuttuğumuzu’ 
söylüyor. Faust’ta Goethe, 
‘Eşit olduğun ruhu anlarsın,’ 
diye yazdı. Çağımızda, be-
tonu anlıyoruz ama bir 
ormanın nasıl büyüdüğünü 
anlamıyoruz, yakımlı mo-
toru biliyoruz ama bizi 
çuhaçiçeğine bağlayan seyir-
den bihaberiz. Kaçınılmaz 
olarak, sanayi kültürünün 
krizine ekolojik cevap, 
Batı’yı, ev ısısının 50 dereceyi 
geçemediği ve günde sadece 
iki saat elektrik kullanılabilen 
devasa bir Romanya’ya 
çevirmekle tehdit ediyor. Bu, 
tüm sanayi sistemi mantığını 
ortadan kaldıracak bir ‘kül-
türel devrim’ olmaksızın 
çevre bilinçlenmesinin bize 
vaat ettiği şey. Bunun da al-
ternatifi ekoloji değil teolo-
jidir.”

Bahro, insanların iç dünyasını 
çoraklaştıran, insanı evren-
le birlikte atan bir nabız 
atışı olarak değil, bütünün 
bir parçası olarak değil, 
evrenin efendisi kılan mad-
deci araçsal akla karşı insanın 
kendi iç âlemini keşfe çıkarır. 
Bir anlamda kendi içinde u-
yumu, ahengi yakalayamayan 
insan dış dünyada da huzuru, 
ahengi dinginliği yaratamaz. 
İnsanın kendi iç ruh âlemini 
keşfederek onunla uyumlu 
olması insanın dış dünyayla 
da uyumlu olmasını sağlar. 
Bu anlamda manevi ekoloji, 

İnsan, İslam ve halife: 
egemen mi, gözetmen mi? 
Dilaver Demirağ

insanın kendi ruh dünyasına 
yabancılaştıran maddeci kül-
türe karşı manevi olanı, ruh 
aleminin rehberleri olan din-
leri yeniden bu gözle okuma-
ya davet eder.

İslam da bu kapsamda ancak 
Batı’da derin ekolojiyle doğu 
dinlerinin daha kozmolojik 
bir yapı oluşturması, buna 
mukabil tek tanrılı dinlerin 
ise insan merkezci olduğu 
düşüncesiyle İbrahimî din-
lerin gözden düştüğü bir za-
manda, özellikle Amerika’da 
yaşayan İranlı düşünür Sey-
yid Hüseyin Nasr sayesinde 
manevi ekolojiler arasında 
yerini almış bir halde.

Bu nedenle İslam’ın bakış 
açısıyla tabiat ile insan 
arasında nasıl bir ahenk tesis 
edilebilirlik sorusuna cevap 
ararken öncelikle, “İslam in-
san merkezci mi, değil mi?” 
sorusuyla başlayacağım. 
Çünkü özellikle derin ekolo-
ji sonrası doğu dinleri ve 
pagan inançlar dışındaki 
büyük dinlerin tam da bu 
nedenle ekolojik sorunların 
kaynağında yatan neden 
olduğu kanısı, tek tanrılı 
dinlerin ekoloji bakımından 
sorunlu olduğu düşüncesine 
neden oldu. Ancak İslam ile 
Eski ve Yeni Ahit arasında 
önemli bir fark vardır. Eski 
Ahit’te Tanrı, “İnsana egemen 
olun,” der.

İslam da insan-tabiat ilişkisi
“Yeryüzünü doldurun ve 
denetiminize alın; denizdeki 
balıklara, gökteki kuşlara, 
yeryüzünde yaşayan bütün 
canlılara egemen olun.” 

(Eski Ahit/Tevrat, Yaradılış 
Kitabı, Ayet:28)
Bu ayette açıkça ifade edildiği 

gibi tüm canlılar insanın 
denetimindedir ve insan 
da yeryüzünün egemenidir. 
Egemen olarak egemenliği 
altındakilere, bir efendi 
olarak dilediği gibi davrana-
bilir. Yani insan ile diğerleri 
arasındaki ilişki bir efendi-
köle ilişkisidir. İnsan dünya-
daki tüm canlı varlıklara bo-
yun eğdirmiştir, dünya onun 
bu anlamda mülküdür ve o, 
mülkünün sahibi olarak yer-
yüzündeki tüm canlılardan 
faydalanabilir. Ancak Kuran’-
da böyle bir egemenlik ilişkisi 
yoktur. Daha çok “yararlan-
ma hakkı” diyeceğimiz bir 
haktan söz edebiliriz.

“O (Allah) ki; yeryüzünde-
ki şeylerin hepsini sizin 
için yarattı, sonra (kudret 
ve iradesiyle) göğe yönelip, 
onları da yedi (kat) gök olarak 
düzenledi. O, (her şeyi bilen) 
Âlim’dir.” (Bakara, 2/29) 

Bu ayette yeryüzünün 
içindekilerle birlikte insan 
için yaratıldığı söylenmekte. 
Bu ayet daha çok insanın 
yaradılışı ve bu yaradılışa 
mekân olma durumunu an-
latmakta. Yani dünya, insan 
orada yaşayacak biçimde 
yaratılmış ve her şey de bu 
yaşama uygun hale sokulmuş, 
bunun sonucu olarak Allah’ın 
yeryüzünde var ettiği diğer 
canlılardan bir bölümü de 
insanın faydalanmasına uy-
gundur. Bir anlamda, bir 
efendinin bahçesinde insanın 
kullanımına uygun varlıklar 
söz konusudur ve onlardan 
faydalanmakta insana izin 
verilmiştir. Nitekim buna uy-
gun olarak dünyadaki canlılar 
insana hizmet edeceklerdir. 
“O’dur ki, O yüce Allah’tır ki 
bütün göklerde ve bütün arz-
larda (hayat olan âlemlerde 

yarattığı) her şeyi katından 
sizlerin (insanların) emrine 
musahhar kıldı. Muhakkak 
ki bunda düşünen bir kavim 
için ayetler vardır.” (Casiye, 
45/13) Burada ki “musahhar” 
kelimesi emri altına alınmış, 
fethedilmiş gibi anlamlar 
yanında birine bağlanmak, 
ona uygun hale getirilmek 
gibi anlamlar içerir.

Bu cümlelerden canlı 
âleminin insanın fethi için 
elverişli olduğu anlamını da 
çıkarabiliriz  yani  insan  yer-
yüzünün efendisi olarak 
görülebilir de, insan yer-
yüzünün çobanı, vekilharcı 
olarak da görülebilir. Emir ya 
da boyun eğdirmenin aslında 
uygun hale sokmak ifadesiy-
le daha uyumlu olduğunu 
aynı suredeki, “O Allah ki, 
içinde gemileri O’nun emriy-
le yüzdürmeniz için denizi 
size musahhar (emre amade) 
kıldı. Ve O’nun fazlından 
istemeniz için. Umulur ki, 
böylece siz şükredersiniz.” 
(Casiye 12) Burada “musah-
har kılmak” ifadesindeki hik-
met daha iyi anlaşılmakta. 
Deniz Allah’ın ona verdiği 
emir gereği içinde gemilerin 
yüzmesine uygun hale gelmiş 
ve dahası Allah’ın insanlara 
rızk olarak vermesine uygun 
hale gelmiş deniz canlılarını 
da armağan etmiştir.

Böylece yeryüzü, insanın 
geçici bir süre ikametgâhı, 
oradaki canlıların bir 
kısmı da onun ihtiyaçlarını 
karşılamaya uygun olarak 
onun için yani tam ona uygun 
olarak yaratılmıştır. Buradaki 
ifadelerden net olarak insanın 
yeryüzünde egemenlik te-
sis etmesi değil insanın yer-
yüzünden faydalanabilmesi 
hakkından söz edilmektedir.  

Mesela, “Allah yeryüzünü 
döşek yaptı,” (Zariyat 48)  
derken de ardından, “O ne 
güzel düzenleyici,” diyerek 
yeryüzünün insanın istira-
hatine uygun olmasının 
ardındaki hikmeti anlatır. 
Kısacası musahhar kılınan ve 
insan için yaratılan ifadeleri 
egemenlik değil, insanın 
ihtiyaçlarına uygun olmak 
ifadesini içerir. Buradan yola 
çıkarak da insan için uygun 
görülen “halife” sıfatının 
neyi amaçladığını ortaya ko-
yar. Malum halife, haleften 
gelir ki bir sonralık içerir. 
Yani insan, Allah tarafından 
yeryüzünde kendisinden 
sonra gelen ikinci kişi, onun 
adına davranabilme yetkisi 
verilmiş kişi olmaktadır. Bu 
anlamda musahhar ifade-
sindeki sorumluluğuna ve-
rilmiş kavramıyla birlikte 
düşünüldüğünde Allah, ye-
ryüzünün sorumluluğunu in-
sana vererek bir anlamda in-
sana, yeryüzüne yeryüzünün 
sahibi olan Allah için göz 
kulak olmasını, bunun 
karşılığında da ondan kendi 
ihtiyaçlarına uygun olandan 
fayda sağlamasını istemekte-
dir.

Bütün bu kavramlardan da 
anlaşılacağı gibi İslam, ekolo-
jik bakımından, ne bugünkü 
endüstriyel uygarlığın ka-
pitalist aç gözlülüğünü ne de 
derin ekolojinin yeryüzünü 
adeta dokunulmaz kılan 
gerçekten uzak doğalcı ro-
mantizmi arasında ara bir 
tavrı ortaya koymaktadır. 
İnsanlar “Hudûdullah”a 
(Allah’ın koyduğu sınırlar) 
uygun olmak kaydıyla yer-
yüzünden faydalanabilirler. 
Bu meşrudur, bu, insanın 
yeryüzünde yaşayabilmesine, 
dahası onun fıtratına da uy-
gundur. Çünkü insan bir 
aslan ya da geyik değildir, 
insan sahip olduğu karmaşık 
zekâ gereği yeryüzünde 
Allah’ın koyduğu sınırlara ri-
ayet etmek kaydıyla faaliyette 
bulunma yetisine ve gücüne 
sahip bir varlıktır. Bu anlam-
da İslam için yeryüzü derin 
ekolojide olduğu gibi kendin-
den bir değer içermez, değeri 
Allah tarafından ona verilmiş 
olandır. 

Bu değer kapsamında da 
insan yeryüzünden fay-
da elde eder. Peki, bunun 
ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü 
ihtiyaçtır, yani rızık. 

Bundan sonraki yazımızda da 
bu konuyu ele alacağız.

         O’dur ki, O yüce Allah’tır ki bütün göklerde ve bütün arzlar-
da (hayat olan âlemlerde yarattığı) her şeyi katından sizlerin 
(insanların) emrine musahhar kıldı. Muhakkak ki bunda 
düşünen bir kavim için ayetler vardır.(Casiye, 45/13)
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Hayvanlardan elde edilen 
gıdaları bugün, şehirde 
yaşayan insanlar olarak hay-
van endüstrisinden sağlıyoruz. 
Üretim, kesim ve işleme aynı 
mekânda gerçekleşiyor. Ka-
pitalizmin vahşi kurallarına 
uygun halde hormonlarla 
hızlıca büyütülüp, ilaçlarla, an-
tibiyotiklerle beslenip, sersem-
letilerek ya da uzun süreli 
acılar sonucunda öldürülen 
hayvanların etini ve sütünü 
yiyip içiyoruz. Üretim çiftlikle-
rinde erkek ya da dişi olmasına 
göre ayrıştırılan civcivler şayet 
dişi değilse o an ölüme gön-
deriliyor. Kalan zavallı dişilerse 
birkaç haftada piliç haline ge-
tirilip gece gündüz yapay gün 
ışığı altında sürekli yumurt-
lamak zorunda; ne kadar daya-
nabilirlerse…
 
Uygulanan yöntemleri ve 
hayvanların eziyet gördüğü 
şartları az çok artık hepimiz 
biliyoruz. Videolar, kitaplar ve 
hayvan özgürlüğü savunucuları 
sayesinde işin nasıl dehşetli 
boyutlarda cereyan ettiği 
aşikâr. Üç yıl önce bu konuya 
içtenlikle baktığımda et yiye-
mez oldum, tadının artık daha 
kötü geliyor olmasından ya da 
iştahsızlıktan değil sadece yen-
mek ve zalimce her şeyini tüket-
mek için üretilen ve yaşatılan 
hayvanlardan faydalanmak 
politik bir duruş olarak bana 
uygun değildi. Daha basiti sade 
bir insan olarak vicdanım el 
vermedi. Genelde çoğumuzun 
hayvan yemek dışında başka 
şansları var. Fakat hayvan 
özgürleşmesini savunuyorsak 
bitkilerin üretimi ve endüstriyel 
tarımı da aynı kefeye koymak 
zorundayız. Bitkiler de aslında 
aynı işkenceyi yaşıyor. Onlarla 
kurduğumuz empati hayvan-

larla kurabildiğimizden daha 
az. Temel besin maddemiz olan 
bitkilerin doğal tarım yoluyla, 
insan eli değerek dikilmesi, 
büyütülmesi ve hasat edilme-
si gerekir. Bence vegan olmak, 
katı bir şekilde hayvan yemeyip 
sonra da endüstriyel tarımın 
tüm garabetlerini kabul etmek 
ve tüketmekle olamaz. Vegan 
endüstrisi ya da vejetaryen 
endüstri de tıpkı et sanayide 
olduğu gibi başka sömürü-
ler üzerine kurulmuştur ve 
sömürünün hiçbir türü meşru 
olamaz. Hayvan özgürleşmesi 
demek onların endüstriyel 
yaşamdaki şartlarının daha 
iyi hale getirilmesi demek 
de değildir. Mutlu ve özgür 
gezen çiftlik hayvanı fikri et 
endüstrini geliştiren ve aslında 
sorunlarına çare bulan bir 
anlayıştır ama hayvanların 
sömürüsü 1 metrekarede değil 
de 3 metrekare alanda devam 
etmektedir. Ve iyileştirilen 

koşullar doğru oranda üreti-
mi arttırır ve zulmü büyütür. 
Neden zulüm diyorum? Çünkü 
tıpkı bizler gibi acı çekiyor, 
korkuyor, sinirleri yıpranıyor 
ve saldırganlaşıyorlar, umudun 
tükendiği noktada ve ötesinde 
artık tepkisizleşiyorlar. Ölüm 
ve işkence karşısında bizim-
le aynı tepkileri veriyorlar. 
Doğada elleri çıplak bir insan 
tarafından avlanmıyor, ölüm 
kamplarında üretilip, gün ışığı 
görmeden işkence çekerek 
ölüyorlar. Bunun daha iyisi 
daha kötüsü olamaz. 

Biz türcü bir türüz. Bu yüzden 
de çoğumuz ırkçı, ayrımcı, 
fanatik, cinsiyetçi. Hayvan 
özgürleşmesini istemek, tüm 
ayrımcılıkların karşısında 
olmayı gerektirir. İş sadece 
hayvanın etini sütünü yiyip 
içmemekle de bitmez. Vegan 
olmak sadece bir beslenme 
şekli değildir. Tamamen vicda-

ni bir meseledir. Hayvansal 
hiçbir ürün tüketmemekten 
tutun da daha az, çok daha az 
tüketmeyi, olanı çoğaltmayı 
ve paylaşmayı tetikleyecek bir 
duruştur. Sınırlarını, kişinin 
insani derinliği ve gözünün 
gönlünün açıklığı belirler. 
Kentlerde yaşayan insan-
lar için endüstriler büyüyor 
ve gelişiyor. Çok iştahlı ve 
istekli olduğumuz için bize 
sunulanların da bir sınırı ol-
muyor. Her geleni sorgusuz 
sualsiz kabul ettikçe yaşanacak 
bir gelecek kalmıyor. Ekolojik 
sorunların en başında gelen-
lerinden biri hayvan endüstrisi; 
etik sorunların da en önemli-
lerinden biri hayvan endüstrisi 
ve endüstri olan kendi içinde 
ve dışında acımasızca sömürür, 
uzun vadede biz de eti kesilen, 
sütü göğsünden vahşice alınan 
o hayvanlara dönüşürüz. 
Aynılarını, daha da beterlerini 
birbirimize yaparız, yapıyoruz 
da. Çünkü şiddet dipsiz bir 
kuyudur. Vegan olmak ise te-
mel bir adımdır. Sadece bir 
başlangıçtır. 

Yakın çevremde vegan ve ve-
jetaryen olan arkadaşlarıma 
neden hayvan yemediklerini 
sordum. Kısaca onların sözle-
rini de yazıya eklemek istedim. 
Ve hepsinin de kadın oluşuna 
hiç şaşırmadım.

Nazlı Hilâl Çetinkaya 
‘’........
Kaplan! Kaplan! Yanmakta ışıl 
ışıl
Karanlığın ormanlarında,
Hangi ölümsüz el ya da hangi 
ölümsüz göz 
Yaratabilir senin heybetli si-
metrini?
........’’
William BLAKE  (Çeviri:  T. 
Asi BALKAR)

Şair şaşırmakta haklı. Hayranlık 

duymakta da... Ölümsüz el 
veya gözü düşünmeyi size 
bırakmakla beraber, ben işin si-
metrisindeyim. İnsan, uygarlık 
kalesinin tepesinde simetri-
nin yalnızca minik bir parçası 
olduğuna hep ayak diretir. 
Çünkü evrenin onun için var 
olduğu gerçeği daha iştahlıdır. 
Kendi kaşı ve gözünün güzelliği 
Kaplan’ın çizgilerinden daha 
mühimdir. Binlerce yıldır bu 
yüzden türdeşlerini, türünden 
olmayanları ve elbette gezegeni 
tahakkümüne almayı hak ve 
reva görür kendine.

Kurduğu iştahlı uygarlıkları 
övmekle bitiremez ama etini, 
sütünü, taşını, toprağını iliğine 
kadar sömürmeyi doğası bel-
leyip ilkelini yüceltir. “Dil 
yeteneğim, kültür alnımda 
nişandır,” der ama kendi 
dışındaki canlıların yaşamını 
yok etmek üzere kurduğu yüz-
lerce yıllık kandan kalelerinin 
zirvesinde, çelişki bayrağını 
göndere çekmekte beis görmez. 
Sahi, doğamızda empati de yok 
muydu? O nerede peki?

Mesele yalnızca hayvan tüket-
memek değil: anlamını dahi bil-
meden sırıtarak yücelttiğimiz 
hümanizmin tuzaklarında kay-
bolmuşluğumuz... 
Türcülüğümüz, ırkçılığımız, 
sınıf ayrımcılığımız, cinsiyet-
çiliğimiz...

Veganları ve vejetaryenleri 
sevin. Övündüğünüz ama bi-
haber olduğunuz ‘insanlık onu-
ru’ onların omuzlarında yük-
seliyor. Ve besin piramidinde 
değil etik piramidinde zirvelere 
çıkmanız dileklerimle.

Nihan Şişli
Neden et yemiyorsun, diye 
soruyor biri. Bitkilerin de canı 
yok mu, diye soruyor öteki... 
Bitkilerin de canı var ama iki 
gözleri, bir ağızları, sindirim 
sistemleri, kalpleri, beyin-
leri, ayakları yok. Benim gibi 
tüyleri, bendeki gibi kasları, 
kanları, diz kapakları yok. On-
lar da hayvan ben de hayvanım. 
Hayvan hayvanı yer, diyor biri. 
Benim aklım gelişmiş, farkım 
bu. Bu beni üstün kılıyor da 
her türlü zulmü etme hakkı mı 
kazandırıyor bana? Yoksa aklım 
bana -ki aklım ererse- başka 
bir şeyi işaret edebiliyor mu? 
Ne yediğinin farkında mı bu 
“akıllı insan?” Endüstrileşmiş 
hayvan ticaretinde yaşanan 
acıları bir kez hissedemez mi?  
Tabağındaki kanlı “leziz” et 
parçasının nasıl şartlar altında 
oluştuğunu hayal edemez mi? 
Yoksa hayal etse bile umrunda 
değil midir? Hakkı var mıdır 
o hayvanın hayatı boyunca 
ve ölürken çektiği acıya se-

Hayvanların özgürlüğü ve vegan olmak
Bahar Nihal Ersözlü         Vegan olmak sadece bir beslenme şekli değildir. Tamamen vicdani bir meseledir. Hayvansal hiçbir ürün tüket-

memekten tutun da daha az, çok daha az tüketmeyi, olanı çoğaltmayı ve paylaşmayı tetikleyecek bir duruştur.



Yeşil DireniŞAğustos/Eylül 2014 • Sayfa 33

bep olmaya? Sorsan evet var 
diyecek kadar mı kör olmuş 
gözü? Sistemin gözü kör olmuş 
napalım, içindeyiz yiyeceğiz, 
diyor öbürü. Bir farkında olsan 
yiyebilir misin? Ben fark ettim, 
sonra et yiyemedim. 

Hasibe Güllü 
Vegan olmayı seçmemin 
nedeni sömürüye, güçlünün 
güçsüzü ezmesine ortak olmak 
istemeyişim.

“Hayvan” adlandırması, 
kendini “insan” olarak 
tanımlayanlarca kurulan pi-
ramidin alt kategorisine 
denk geliyor. İnsan merkezli 
dünya bakışında türcülüğün 
bu sorgusuz kabulü, bütün 
ayrımcı sınıflandırmalarda 
(ırk, cinsiyet, emek...) olduğu 
gibi alt kategoride olanın 
sürdürdüğü eşitsiz hayatın bir 
kader olarak görülmesine yol 
açıyor ve zulmü doğallaştırıyor, 
haklılaştırıyor. Hayvanlar 
öldürülmeli, işe koşulmalı, be-
denleri tüketilmelidir... Bunlar 
doğaldır! Dolayısıyla bunların 
karşısında durmak, etçi 
dünyanın normalliği dışında 
bir hayat önermek itaat kül-
türünü de reddetmek anlamına 
gelir.

Etçiler kendi dünyalarının 
vicdani-etik-politik olarak 
reddedilişi karşısında belli 
kalıpların içinden, savunmacı 
reflekslerle konuşuyorlar. 
Kimisi bir canlının ölümü, 
hatta işkence çekişi karşısında 
rahatlıkla damak tadlarını 
öne sürecek kadar bu sis-
temin içinde. Eylemlerini 
rasyonelleştirme çabasında 
olanlarsa insan hayatının 

devamı, doğanın kanunu, 
dünya üzerindeki hayvan sayısı 
gibi açıklamalar sıralamaya 
çalışarak bana göre, “Etçilik 
yanlış bir şey olsa zaten ilk ben 
reddederdim!” bilgiçliğiyle 
bu mevzuyu kendi akıllarında 
örtbas etmeye çalışıyorlar. Bir 
türün ölümüne, acısına neden 
olmadan, eşit yaşanabilecek bir 
hayat gibi olumlu bir öneriye 
verilen ilk tepkinin merak, 
heyecan yerine toptan bir red-
detme oluşu da düşündürücü.

Bir de  etçilikle,  hayvan  özgür-
leşmesini düşünce özgürlüğü 
içinde  eşitleme  gayretleri   var. 
Örneğin, hayvan öldürmek, 
köleleştirmekle; hayvan öz-
gürleşmesini bir ve eşit fikir 
olarak   sunarak  karşılıklı  say-
gı çerçevesi içinde düşünüle-
bileceği yanılsamasını bize 
dayatıyorlar. Oysa hayatı o-
lumlamayan,    eril,    cinsiyetçi, 
sınıflaştıran ve köleleştiren… 
Hiçbir fikir ve eylem 
saygı kavramı içerisinde 
değerlendirilemez.

Kavramlar soyut kaldığı sürece 
onları benimsediğimizi ya 
da reddetiğimizi söylemek 
daha kolay sanırım. Oysa ik-
tidarla ilişkimizi en iyi ona 
maruz kaldığımızda değil, biz 
ona sahip olduğumuzda nasıl 
davrandığımızla sınayabiliriz.

Gökçe Pehlivanoğlu
Veganım, çünkü bedenimi 
dinliyorum ve hayvansal ürün-
leri tüketmediğimde kendimi 
çok daha iyi hissediyorum ve 
farkındayım ki, et yemezsem 
ölmem. Veganım çünkü ben 
hayvanlarla büyüdüm ve 
onların hiç bir türünün dün-

yaya geliş nedeninin, insanların 
anlık yeme hazzına hizmet et-
mek olmadığını çok iyi biliyo-
rum.

Su Güzey
Devlet olmayı, oldurtmayı se-
viyoruz. Hâkim olmayı, sahip 
olmayı benimsedik, benimsi-
yoruz hayatta. O zaman kalp 
rahatlıyor zaten. Kalp rahatlığı 
için verilen her önermeye sual-
siz bağlılık oluşuyor.

“Algıda temeli olmayanı” 
sürdürmek bizim işimiz. 
Çünkü hayat gerçekten sen ye, 
iç diye var. “Nereden geldim?”i 
kendine soramayan, “Bu nere-
den geliyor?” sorusunu da 
soramaz. Ekolojik piramidin 
tepesinde otururken empati 

22 Temmuz 2006 tarihinde Sinop’ta yapılan Nükleersiz Yaşam 
Şenliği sırasında denizde yaşamını yitiren Soner Balta, Öner 
Balta ve Güneş Korkmaz, Ankara ve Sinop’ta düzenlenen etkin-
liklerle anıldı. Etkinlikler kapsamında 18 Temmuz 2014 Cuma 
günü Yüksel Caddesi’nde “Nükleere karşı uluslararası karikatür-
ler” sergilenirken, 20 Temmuz 2014 Pazar günü Sinop’ta anma 
etkinliği ve söyleşi gerçekleştirildi.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Ankara Bileşenleri’nin de 
katılımıyla Sinop‘ta gerçekleşen anma etkinliğinde Soner, Öner ve 
Güneş`in yakınları ve nükleer santral karşıtları bir araya geldi. Buz-
hane mevkiinden Uğur Mumcu Meydanı’na (Soner, Öner, Güneş 
Yolu) sabah saatlerinde başlayan yürüyüş sırasında denize karan-
filler bırakıldı. Caddeye Soner, Öner ve Güneş Yolu tabelasının 
da asıldığı etkinlikte basın açıklamasını NKP Dönem Sözcüsü 
Zeki Karataş okudu. Şehir Kulübü Bahçesi’nde gerçekleştirilen, 
moderatörlüğünü Özlem Bayat’ın yaptığı forum-söyleşide Zeki 
Karataş, Hüseyin Önder, Ebru Akgün Yalçın, Aziz Konukman söz 
alarak duygu ve düşüncelerini aktardı. Söyleşide geçen yıl Sinop 
Nükleer Karşıtları ve Sinop Park Forumu bileşenlerinin Soner, Öner 
ve Güneş’in adlarının ölümsüzleştirilmesi için  Şehir Kulübü ve 
Atatürk Anıtı arasındaki bu isimsiz yola “Soner, Öner, Güneş Yolu” 
adının verilmesi için başlattığı yasal süreç ve Sinop’ta nükleer karşıtı 
mücadelenin nasıl yükseltileceği üzerine sözler alındı. Etkinliğin so-
nunda ise Akliman, Martıkapı Kampı ziyaret edildi.

Soner, Öner ve Güneş ölüm yıldönümleri olan 22 Temmuz 2014 
Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anma 
etkinliğiyle bir kez daha anıldı.

Soner, Öner, Güneş Sinop’ta anıldı

yeteneğini zaten kaybetmedik 
mi? Kazdık, kazdık üçgenin 
dibine indik. 

Bana çok ilginç gelmiyor. 
Dünya tarihi sayısız suçla, 
işkenceyle dolu. Konuşabildiği, 
hissedebildiği, anlayabildiği 
karşısındayken bile soğuk bir 
yaratık insan. Artık hayatta kal-
mak değil önemli olan, kendini 
yaşatmak değil. Önemli olan 
bilincin değil, zevkin doyması. 

Humanism’in “human” 
kavramından kopuşu. Ama 
devlet etik değerler üzerine 
kurulu. İnsanların derisi yüzü-
lüyor, kafası kesiliyor, kopmuş 
uzuvları ile oynanıyor; redde-
diyoruz. Bombalarla imha edi-
liyor, rasgele vuruluyor, tecavüz 

ediliyor; kahroluyoruz. Darp 
ediliyor, bıçaklanıyor, yakılıyor; 
acılarını paylaşıyoruz. Tanıma-
dığımız, suratlarını görmedi-
ğimiz insanlar için, haksızlığa 
uğrayanlar için koskoca Tak-
sim Meydanı’nı kapatıyoruz. 

Sisteme karşı geliyoruz. 
Geleceğe karşı geliyoruz. Daha 
birbirimizi tanımazken sevi-
yoruz. Azınlıktık, büyüyoruz. 
Birbirimizi buluyoruz, iletişim 
kuruyoruz. Bir umut besliyo-
ruz, dünyayı kurtaracağız diye. 
Ama sadece kendimiz için. 
Biz devlet olmayı seviyoruz. 
Çünkü bizde kontrol edilebi-
lecek bir nefs kalmadı. Zaman 
arzusu nefsi sardı. Neyse ki 
evrende bizim zamanımızdan 
daha büyük zamanlar var. 
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Bir ağaç, bin ağaç. İçeriği 
hiç değişmeyen ama anlamı 
günden güne yitip giden bir 
kelime ağaç. Varlığının kendisi 
gibi. Öylece görüyoruz kendi-
sini, yeşil ve sabırlı bir suret 
olarak.  Tıpkı kendi bedenimiz 
ve bilincimizin birlikteliğini 
unuttuğumuz ve bu nedenle 
bitap düşürdüğümüz gibi yeşil 
suretleri de köklerinden söküp 
yok ediyoruz.    

“Ağ” yükseliş, “aç” ile birleşince 
yükselen, yukarıya doğru çıkan 
halini almış. Yüce dağların 
eteklerinden, iyileştirici havayı 
üfleyen yeşil görünüşlü altın 
özlü canlının sureti yükse-
lir. O surette bir hale geçilir. 
Bir hal ki bu,  tüm endişeler 
uçuşur gider. “Ah” der insan 
benliğine. Boş kalır, baş başa 
verir. Tam o sırada bir rüzgâr 
sarılır buradayım dercesine, 
sesinin en yumuşak haliyle 
şarkısını söyler. Tarifi mümkün 
hisler uyanır aklın derinlikle-
rinde, bilirim yetersiz olan sa-
dece üç beş kelimedir. Onun da 
önemi derken ak karınlı eba-
bil kuşları “benin” yerine bir 
kahkaha atar bu önemsizliğe. 
Sevgi fışkırarak gösterir, bi-
lincin yükselmek için nasıl 
çaba sarf ettiğini. Böğürtlenli 
bir buz parçası beliriverir. 
Birden dengenin neşesi, tüm 
bedeni ve onun öğreticisi bi-
linci kapsar ve onu çağıran 
başka bir varlığa doğru uçar 
gider. İnsan tüm tapınakları 
terk etme, tahakkümün fiili 
esaretinden kurtuluşun müm-
kün olduğu gerçeğiyle ani-
den yüzleşir. Yıllardır yeşil 
suretlere duyulan bu ilginin 
ve sevginin, bolluğu bereketi 
getirdiğine inanılmıştır. Dünya 
ağacını dünyanın merkezin-
den ayırmaya etten kemik-
ten bir canlının gücünün 
yetmeyeceğini bir anlasa iki 
ayaklı, şuurla lütuflanmış insan 
hayvanı,  esenliğe kavuşacaktır.

 Yeni ayın belirdiği geceler, 
zeytin ağaçlarını ziyarete 
gelen köylüler bilirim Kaz 
Dağları’nın eteklerinde. Mülk-
lerin olmadığı yerlerdir oralar, 
araçları da yoktur köylülerin. 
Bazı geceler dolaşırlar öyle 
sessizce.  Kimileri, “Yatırlar 
kalktı geziyor,” der, kimileri, 
“Büyücüler ot topluyor.” Kimi-
leri de, “Ağaç sever köylüler 
onlar,” der, “Berekete gelirler 
ve insan eliyle yol kenarlarına 
kadar sürülmüş hayvan-
lara yiyecek serperler, onu 
şuursuzlardan korumak için 
dolaşırlar gecenin içinde. 
Şükrederler hareketle, dili 
kıpırdatmakla olmadığını bi-

lirler çünkü şükrün.  Nasıl kuz-
guni gecelerde yağıyla, özüyle 
aydınlattıysa yazı masalarımızı, 
onlar içinde ay ışığında bilge 
gibi parlar bu ağaç. Efsane-
lerde anlatılır zeytin ağacının 
otoriteye karşı koyduğu keskin 
tavır. İnsanoğlu,  kendi benini 
maddelere, hayvanlara yükle-
yerek kendine benzer bir tanrı 
yaratma, bu model vasıtasıyla 
manasızlığını muaf kılma 
kaygısıyla, aklının tutulduğu 
zamanların birinde ormanların 
krallarıyla ilgili kara ko-
medileri yazıvermiştir. Zeytin 
ağacına da gidip sormuşlar kral 
sen olur musun diye?  Açık 
yeşili yapraklarını sallayarak 
kısaca demek istemiş ki, “Bir 
her şeyde, her şey 
birde sadece bu 
anlaşılırsa kusur-
suz olmamaktan 
artık kaygı duyu-
lamaz.  Neye gerek 
otorite?”

Tüm bu betimle-
melerin arasına 
bir balta darbesi 
daha giriyor. Hem 
aklımıza hem 
topraklarımıza. Bir 
torba yasa daha 
diyorlar şuursuzca! 
Bu yasaya göre 
artık zeytinliklerin 
bulunduğu alan-
lara elektrik sant-
ralleri, petrol ve 
doğalgaz arama 
tesisleri ve maden-

ler yapılabilecek. Bu demek 
oluyor ki oteller, çöp mülk-
ler inşa edilebilecek. Kömür 
yiyen adamlar bu sefer de 
çocuklarımızın üzerlerine o 
ağızlarından püskürttükleri 
acı dumanı üfleyebilecek, 
dağ toprak, taş insan eliyle 
tüketilecek. Doğanın köküne 
elini soktuğu anda insanın 
düşünce ve yaşam biçimini 
de eline geçiren bu yok eder 
anlayış, köylüleri çaresiz 
bırakıp himayesinde birer kö-
leye çevirmeyi planlamakta ve 
bunu uygulamaktadır.  Onlar,  
yeryüzünden,  gelip geçtiğinin 
farkında olan, geçerken de 
elini tuttuğu doğayla nesillere 
faydalar sağlayan insanları 

topraklarından ederken bir 
“çöp mülk sevdası” hastalığı 
oluştururlar. 

Şehir cambazlığı bilmeyen bu 
insanlara her türlü zorbalığı 
reva görüp, halk bunu hak 
ediyor demek ikiyüzlülüktür. 
Bugün bir sepet zeytiniyle ye-
rel pazarlara gelip geçimini 
sağlayan seksen yaşındaki 
gümüş saçlı Ege kadınını 
Ege’de yoksun bırakacaklar. 
Tüm gıda maddelerinin hızla 
kimyasallaşmasına kadar etki 
eden toprak sömürüsünün be-
dellerini günümüz uygar insanı 
ödüyor.  İnsan beyninin emeği 
hiçe sayılarak kabalaştırılan 
bireylerin çağ içindeki tutarsız 

davranışları, doğal 
koşullarla bütün 
ilişiğimizin kesilme-
sine sebep olmakta. 
Fütursuzca tüke-
tenler ve bilinçsiz-
lik yerine sağlıklı 
gelişmeye katkı 
sağlayan kavramları 
suçlayarak, veryansın 
ederek küçük rahat-
lamalar yaşıyoruz. 
Rahatlamanın et-
kisiyle plastik içinde 
satılan suyumuzu, 
s o f r a l a r ı m ı z d a k i 
sentetik ürün-
leri unutuyoruz.  
Geçici tatminler 
sağlamak yerine 
yaratıcı düşünceler 
g e l i ş t i r e b i l i r , 
eğitim sistemi 

içinde öğrencilere doğal 
dengeyi kavratabilmek 
için canlı ve cansız mad-
delerin etkileşiminin me-
sel çalışmalarla değil, alana 
çıkılarak anlatılması gerektiğini 
önerebiliriz.  Eğitim planı içinde 
buna yer verilmediğinden 
eğitmenler kendi yöntemleriyle 
öğrencilere durumu aktarmalı. 
İnsanlığı yöneten grupların, bi-
reysel çıkarları uğruna ürettiği 
çeşitli yasaların hükmünden 
çıkmanın bir yolu da bu olabilir. 
Zeytincilikle uğraşan bir köylü 
sakininin sözlerini dikkate 
almalıyız, “ Zeytinliklerimizi 
tekelleştirmek istiyorlar. Kaz 
Dağları’na madenler için girdi-
ler. Köylülere anlatıyoruz, mey-
ve bahçeleriniz, hayvanlarınız, 
temiz gıda hepsi bitecek bu 
madenler yüzünden ama kimi-
leri madene girmeyi, çıkan 
maden kendisinin olacakmış 
gibi istiyor. Başımızdakiler, 
küçük üreticiyi tamamen or-
tadan kaldırma düşüncesinde. 
Köylüler bu tehlikeyi görüp 
bir araya gelmelidir. Koo-
peratiflerin kurulması şart 
olmuştur. Zayıfları yok etme-
ye çalışıyorlar. Yoksullaştırıp 
oy istiyorlar, yoksulluk ce-
haleti getiriyor ve bundan 
sonra da yalanla, talanla 
kandırıyorlar köylü insanını. 
Aç insanın kafası çalışmaz. 
Sermaye birleşiyor yereller 
bir araya gelemiyor. Biz kendi 
çabalarımızla bilinçlendirme-
ye çalışıyoruz ama aydın ke-
sime çok iş düşüyor çok. Tek 
başımıza zorlanıyoruz. Ne 
olursa olsun mücadeleye de-
vam diyorum başka bir seçenek 
yok.” 

Aristo’nun okulunda denize 
karşı ağlayan yaşlı bir 
amcanın, yüzündeki çizgi-
lerle efsaneleri anlatan Ege 
kadınının, kendi türümüzün 
gözlerine bakmanın dahi 
garip karşılandığı, bir kültürel 
değişme      olan     modernizm 
sefaletinde göz göze gelip 
tek olabilen canlıların, çevik 
karakulakların, vaşakların, şah 
kartallarının, ak karınlı eba-
bil kuşlarının, yabani çilek-
lerin, yokluğun en belirdiği 
anlarda dahi sofralarımızı boş 
bırakmayan zeytin ağaçlarının, 
derelerin üzerinde yok ediciler 
tarafından uygulanan kaynağı 
aslında aleni olarak bilinen 
bir şiddet usulü gelişmiştir 
ne yazık ki. İnsanın üre-
terek, paylaşarak var olduğu, 
sokak köşelerinde kurumlar 
hakkında konuşmak duru-
munda kalmadığı, bilgelerin 
yerleşik hayat planlaması 
yaptığı, soframızdaki zeyti-
nin bize her sabah varlığını 
hatırlattığı günler görmek 
umuduyla…

Ay’ın  aydınlık yüzü
Firuze Güzelmeriç

     Yeni ayın belirdiği geceler, zeytin ağaçlarını ziyarete gelen köylüler bil-
irim Kaz Dağları’nın eteklerinde. Mülklerin olmadığı yerlerdir oralar, araçları 
da yoktur köylülerin. Bazı geceler dolaşırlar öyle sessizce. Kimileri, “Yatırlar 
kalktı geziyor,” der, kimileri, “Büyücüler ot topluyor.” Kimileri de, “Ağaç sever 
köylüler onlar,” der, “Berekete gelirler…”
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Dünyanın ekolojik bir kriz 
içerisinde olduğu artık herkes 
tarafından kabul edilen bir ger-
çek. Modern sanayi toplumu 
ve egemen söylem, yeryüzüne 
hiçbir saygı göstermeden 
sürekli ekonomik büyümeyi 
öngörür. Zaten doğa, efendiye 
ya da “insanoğlu” na hizmet 
için sınırsız bir kaynak olarak 
görülür. Özellikle 17. yüzyıl 
bilimiyle birlikte doğa artık 
insanlık tarafından “geliştirilip 
dönüştürülmedikçe” “değersiz 
ve ölü” olarak kabul görmeye 
başlamıştır. Ancak bu durum, 
20. yüzyıl ortalarına doğru 
ekolojist hareketin ekono-
mik “gelişmenin” gezegenin 
varlığının sürekliliğini teh-
dit etmeye başladığını bilim-
sel olarak kanıtlamasıyla son 
bulmuştur. Lakin kâr elde etme 
ve sürekli büyüme esasına da-
yanan vahşi kapitalizm, bunun 
aksine doğayı son hızla yok 
etmektedir. Bunun sonucunda 
patlak veren ekolojik krizler 
ise, türlerin yok oluşundan, 
iklim değişikliğine, susuzluk 
sorunundan, sel felaketler-
ine, enerji krizinden, nükleer 
kazalara kadar birçok farklı 

şekilde, insanlığın önüne 
aşılması zor bir sorun alanı 
olarak dikilmiştir. Bu yeni 
dünya sistemi hem insanlık 
hem de doğa için ciddi bir teh-
dit oluşturmaktadır.

İnsan-doğa ayrışması
İnsan var olduğu günden 
bugüne, doğayla karşılıklı 
etkileşim içinde olmuştur. 
Modern toplumların düşünü-
şüne konu olan temel tartışma 
zeminlerinden birini oluşturan 
bu etkileşim, insanın doğaya 
hâkim olma mücadelesinin 
tarihini bize sunuyor. Bu tar-
ihsel süreçte toplum içinde 
cinsiyete bağlı ilk farklılaşma 
avcılık-toplayıcılık döneminde 
gerçekleşmiştir. Erkeklerin av-
cılık, kadınların ise toplayıcılık 

yaptığı bu dönmede ilk iş 
bölümü erkekleri “hayat 
alıcılar” ve kadınları “hayat 
vericiler” olarak öne çıkarmış 
olmasıdır. 

Avcı-toplayıcı toplulukların-
daki ilişkiler, ortak 
çalışmaya ve ortak 
paylaşmaya dayanan 
eşitlikçi ilişkilerdi. 
Bu yüzden ilkel 
toplulukta birey-
topluluk çıkar 
çelişkileri yoktu. 
İlk Neolitik Çağ’da 
kadınlar, tahıl ve 
tohumların yeniden 
ü r e t i l e b i l d i ğ i n i 
keşfettiler ve ça-
payla tarım yap-
maya başladılar. 
Bu dönemde, top-
lum yapısı dağınık, 
barışçıl ve anaer-
kildi. Orta Neolitik 
Çağ’da çapa yeri-
ni sabana bıraktı. 

Erkeğin üretim gücünde aktif 
rol almasını sağlayan saban 
tarımına geçmesiyle erkeğin 
kadına, kendisine ve doğaya 
hükmetme süreci de başlamış 
oldu. Göçebe topluluklar 
yerine kasabalar ve kentler 
oluşmaya başladı. Tohumun bir 
sonraki yıla saklanabildiğinin 
keşfiyle birikim ve özel mül-
kiyet kavramları ortaya çıktı. 
Erkek-avcı gruplarının savaş 
gruplarına, sonrasında, yö-
netici din sınıfından, küresel 
ölçekli şirket sahiplerine kadar 
geniş yelpazede geçişler vardır. 

Doğanın Düşmanı adlı 
kitabında Joel Kovel, “Doğanın 
toplumsal cinsiyet yoluyla iki-
ye ayrılması süreci, cinsiyetler 
ile insanlık ve doğa arasındaki 

ilişkileri şekillendirerek ekolo-
jik krize kadar devam etmiştir,” 
sözüyle ekolojik krizin köke-
nini ataerkil tahakkümün 
tarihsel izlerinde sürmüştür. 
Doğa-insan kutuplaşması 
kadın-erkek düalizmini (ikici-
liğini) içinde barındırır. İleriyi 
gören, entelektüel, güçlü ve 
aktif kutbu erilliği yani insanı; 
içgüdüsel, zayıf ve pasif kut-
bu da dişiliği yani doğayı 
oluşturur.

Kadın ve doğa üzerindeki ta-
hakküme karşı ekofeminizm 
1970’li yıllardan sonra toplum-
sal bir hareket olarak ortaya 
çıkan ekofeminizm, kadının 
ezilmesi ve doğanın sömürül-
mesi arasında sistematik bir 
ilişkinin mevcut olduğunu, 
içinde yaşadığımız tarih-
sel süreçte sömürgeciliğin, 
küresel ekolojik krizin, 
emeğin sömürüsünün ve 
kadın ezilmesinin birbiriy-
le bağlantılı olduğunu iddia 
ediyor. Erkeklerin doğaya 

       Dünya gündemine, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren damgasını vuran ve çağımızın toplumsal 
sorunları içinde önemli yere sahip olduğu söylenebilecek iki konu, “çevre” ve “kadın” sorunlarıdır. 

Özlem Bayat

Kadın ve doğa

egemen olma girişimleri, 
insanlığı ve yeryüzünü yitirme 
tehlikesiyle karşı karşıya 
getirmiştir. Ekofeministler, 
en temel görevlerinin, erkek 
egemenliğinin yaratmış olduğu 
yıkıcı dünyayı başka bir dün-
yaya dönüştürmek olduğuna 
inanırlar. Ünlü bilimkurgu 
ve ütopya yazarı Ursula Le 
Guin’in de şu sözleri ekofemi-
nizmin odaklandığı ataerkillik 
sorununu çok açık bir şekilde 
ifade ediyor, “Uygar Adam 
der ki: Ben benim, ben efen-
diyim, geri kalan her şey öteki-
dışarıda, altta, altımda, itaat-
kâr. Ben sahip olurum, ben 
kullanırım, ben araştırırım, 
ben sömürürüm, ben denet-
lerim. Önemli olan benim 
yaptığımdır. İsteklerim mad-
denin var olma sebebidir. Ben 
benim, geri kalanıysa uygun 
gördüğüm şekilde kullanılacak 
kadınlar ve vahşi doğa.”

Türkiye’de ise 90’lı yıllarda 
yükselen feminist hareketle 

birlikte konuşulmaya başlanan 
ekofeminizmin pek ilgi 
görmediği aşikâr. Her ne kadar 
bu alana dair felsefi ve politik 
argümanlar teorik düzeyde 
sınırlı kalsa da esasen pratik 
süreçte son yıllarda yükselen 
bir ivme var. Doğanın talanına 
karşı ülkenin dört bir yanında 
kadınlar ayağa kalmış ve 
direnişte en önde yer almıştır. 
Bergama’da siyanürle maden 
aramaya karşı mücadele eden 
teyzelerden, Karadenizde 
Hes’lere karşı aylarca su nöbeti 
tutan ve taşı eline ilk alan Gür-
genli Nine’ye, Gerze’de termik 
santrallere karşı mücadele eden 
Sarı Yazmalılardan, Munzur’da 
kimliğine, kültürüne sahip 
çıkan Fatma Ana’ya ve kocaman 
yüreğiyle suyuna sahip çıkan 
Leyla’yla birlikte bizler bu haklı 
mücadelede doğanın direnen 
bütün kadınlarıyız ve küre-
sel kapitalizme, cinsiyetçiliğe, 
doğanın sömürüsüne karşı 
“kadın ve ekoloji” penceresin-
den direnişte umut var diyoruz.
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Daha önce beyaz perdede 
Pandora’nın Kutusu’nun 
yapımcısı, Yılkı Atları’nın 
yönetmeni ayrıca Şamiram’ın 
Ustaları ve Toprak Kokan 
İnsanlar kitaplarının yazarı 
olarak tanıdığımız Muhammet 
Çakıral aslında kimdir? Bize 
biraz kendinizden bahseder 
misiniz?
Çaykara Ogene’de dokuz yüz 
metrede bir vadide marangoz 
bir baba, yaylacı bir annenin 
oğlu olarak doğdum. Çocukluk 
yıllarını komşuların, dostların 
birbirlerine anlattığı hikâyeleri 
şişe lambanın loş ışığı altında 
dinleyerek geçirdim. Ana di-
lim Rumca olduğundan dolayı 
ilkokula dek tek kelime Türkçe 
bilmiyordum ve Türkçemi 
geliştirmek için bol bol ki-
tap okuyordum. O çocukluk 
öyküleri zamanla yerini roma-
na bıraktı ve okumak benim 
en büyük zevklerimden biri 
oldu. Her çocuğa sorulan, “Ne 
olmak istiyorsun?” sorusuyla 
ben de sık sık karşılaşıyor 
ve sinemayı hiç görmediğim 
halde cevabım her defasında, 
“Yazar ve sinemacı,” oluyordu. 
Şehre inip ilk sinema filmini 
izlediğimde, “Ben bunu ya-
pabilirim,” dedim kendime. 
Fakat ülkenin eğitim sistemi 
beni ticari liseye sürükledi ve 
kanım hiç uyuşmadığı halde 
muhasebeci olarak meslek 
hayatına atıldım. Bir gün iyi 
de kazandığım halde şirketi, 
elemanları bir anda bırakıp 
çıktım. Bir süre sonra hiç 
bilmediğim bir alan olan sine-
maya adım attım. Bu hedefe 
odaklandım ve ilk yaptığım şey 
kamera, ışık, ses gibi gereçleri 
temin etmek oldu. Kalemimin 
iyi olmasından dolayı birçok 
projeme Kültür Bakanlığı onay 
verdi ve ben sinemanın içeri-
sinde kendime bir alan açmaya 
başladım. Aslına bakarsanız 
on beşe yakın belgesel yaptım. 
Yaptığım işleri sıralamayı 
çok sevmiyorum ve hatta ben 
yazdığım kitapları, yönettiğim 
filmleri geriye dönüp bir kez 
daha izlemiyor, okumuyorum. 
Bir projenin bitişi benim için 
başka bir projenin kapısının 
açılışı oluyor. 

Yazarlık serüveniniz nasıl 
başladı? Neden yazar Muham-
met Çakıral?  
İnsanın sistematik ve nesnel 
düşünmesini sağlayan eğitimin 
hayatımızda çok önemli bir yeri 
olduğunu düşünüyorum. Fakat 
iş meslek seçimine gelince bu 
tamamen senin yaratılışınla 
ilgili bir durum. Meslek seçimi 

Ekoloji ve sinema üzerine 

       Dünya savaşlarında milyonlara varan insanlar katledildi, öldü, yaralandı ama 
yeni nesil bunu bir şekilde tedavi ediyor. Fakat ekolojik dengenin katli bütün 
insanların, canlıların, kültürün ve hatta dünyanın yok olması demektir. Ve inanın 
bunun tedavisi imkânsız denecek kadar zordur.

Söyleşi: 
Engin Türkyılmaz

Muhammet Çakıral ile ekoloji ve sinema üzerine söyleştik

müzik gibi bir şey. Bir çabandan 
önce yeteneğin, yeteneğinden 
sonra da çaban olması gereki-
yor. Çocukluğumda anlatılan 
hikâyeler, Karadeniz’in yüksek 
dağları, egzotik görsellik, sarp 
yamaçlar benim hayal gücümü 
geliştiriyordu. Rengârenk açan 
çiçekler, yemyeşil ağaçlar, 
doğa… Bir bakıyorsunuz 
on dakika sonra sis bütün 
Karadeniz’in üstüne çökmüş 
ve bu bizim ikinci bir boyutta 
yaşamamızı sağlıyor. Buna isti-
naden Her Zaman Griydi Ka-
radeniz kitabım da bu doğanın 
renklerinin ve kültürünün 
bana kattığı bir eserdir. Çünkü 
renklerin buluşma noktası 
gridir ve Doğu Karadeniz’in 
de renklerin buluşma noktası 
olduğunu düşünüyorum. 
Aslına bakarsanız bana göre 
küçük bir Mezopotamya’dır 
Karadeniz. Her vadide farklı 
bir kültür, dil ve halk türü 
vardır. Sarp Sınır Kapısı’ndan 
girdiğiniz anda bunu rahatlıkla 
görebilirsiniz. Karadeniz be-
nim tabiat ve ruhuma yansıyan 
bölgedir ve bilirsiniz ki yaz-
mak ruh ve tabiattan dökülen 
kelimelerdir.

“Yurdumun taşından 
toprağından sürüp gelir 
nakışlarım/ Taşıma toprağıma 
toz konduranın/ Alnını 
karışlarım,” diyor Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu. Yörenin sorunlarını 
yazılı ve görsel yayınlarda dile 
getirmeniz bana bu dizeleri 
hatırlatıyor. Eserlerinizde 
güttüğünüz kaygı bu çerçevede 
mi şekilleniyor? 
Eğer siz sanatta ve edebi-
yatta bir şeyler anlatmak 
istiyorsanız öncelikle kendi 
toprak ve yörenizden yola 

çıkmalısınız. Ben hiçbir şekilde 
Ege ve Doğu Anadolu’nun 
sorunlarını tam anlamıyla 
halka yansıtamam. Onun öte-
sinde ben insanların ruhunu 
en iyi kendi coğrafyasından, 
topraklarından aldığını düşü-
nürüm. Aslına bakarsanız bi-
zim Doğu Karadeniz sanatın 
bu alanlarında fakir. Sayıları on 
parmağı geçmeyen yazarımız 
var. Hiçbiri bunu bir meslek 
edinecek, oradaki sorunu, 
halkı ve öyküleri dile getirecek 
kadar uğraş içine girmemiş. 
Ben yöremi anlatıyorum evet 
ve benim yöremde çözülme-
si gereken yüzlerce sorun var. 
Bunları eserlerimde dile getir-
mek, çözüme kavuşmasında 
ve halkın bilinçlenmesinde 
bir katkı sağlamak benim 
üstlendiğim misyonlardan 
biridir. 

Bu çerçevede daha çok yerel 
odaklısınız. Bu sizi gelecekte 
daha az insana seslenebilmek 
adına korkutmuyor mu?
Eserlerimi yöresellikten 
başlatıp evrenselliğe taşımak 
istiyorum. Keza senaryolarımı 
yavaş yavaş İstanbul’a taşımayı 
düşünüyorum. Fakat dönüp 
baktığınızda dünya artık 
yöreselliği daha fazla önemsiyor 
çünkü kapitalizm dünyasında 
insanlar boğulmaya başladı. 
Bu ülkenin birçok sorunu var. 
Türk sinemasının son dönem-
lerine baktığınızda senaryo-
lar yoğunluk olarak ülkedeki 
kadın ezilmişliği ve psikolo-
jisi üzerine şekilleniyor. Fakat 
ben üzerine düştüğüm pro-
jelerin bundan daha önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
Kadına yönelik şiddet eğitim 
yoluyla durdurulabilir. Yanlış 

anlaşılmasın terör korkunç bir 
şey fakat ölen insanların yeri-
ni alabilecek insanlar da var. 
Dünya savaşlarında milyon-
lara varan insanlar katledildi, 
öldü, yaralandı ama yeni nesil 
bunu bir şekilde tedavi ediyor.  
Fakat ekolojik dengenin katli 
bütün insanların, canlıların, 
kültürün ve hatta dünyanın 
yok olması demek. Ve inanın 
bunun tedavisi imkânsız 
denecek kadar zor. Bu katliam, 
dünyayı bitirmeye yönelik bir 
durumdur. Çevre bilinci aile 
içerisinde, sokakta, okulda 
çocuklara aşılanması gereken 
bir eğitim ve mantıktır. Ne 
yazık ki hükümet buna önem 
vermiyor çünkü bu vahşeti 
durdurabilecek yeni bireyleri 
çevrelerinde görmek istemi-
yor. Onlar için önemli olan şey 
kâr ve her şeyi kâra çevirmeye 
çalışıyorlar. Mantık ve bilinçle 
yaşayan insanlardan korkuyor-
lar. Son filmimiz Kırlangıçlar 
Susamışsa’nın bu yönden 
önemli olduğunu hissediyo-
rum. Misal ben bu filme tek 
bir küfür, sigara ve alkol sah-
nesi koymadım. Tek amacım 
çocukların da bu filmi izleye-
bilmesi ve o aşılanması ger-
eken çevre bilinci eğitiminde 
benim de katkım olmasıydı. 
Günümüzün en büyük terörü 
doğa üzerine uygulanan 
savaştır. 

Doğdukları şehirden farklı 
kentlere göçen Karadenizliler 
kültürel ve sosyal bir çatışma 
yaşıyor mu? Bu çatışma sizin de 
eserlerinizde işlediğiniz Kara-
deniz kültürünün özgünlüğüne 
zarar veriyor mu? 
Ben de aynı yöreden ve aynı 
kültürden geldim. Sanırım bu 

konuda benim şansım çok ki-
tap okuyor olmamdı. Türkçeyi 
düzgün kullanma ve kendimizi 
daha iyi anlatabilme adına 
bizim için çok önemli bir 
okuldur çocukluk yıllarımız. 
Kente geldiğim anda be-
nim de tökezlemelerim oldu 
fakat edindiğimiz kültür nasıl 
davranacağımızı, nasıl hareket 
edeceğimizi bizlere öğretiyor. 
Anadolu’dan kente göç eden-
ler için yerel yönetimler ve 
devlet bir alt yapı çalışması 
yapmamıştır. “Köyden ken-
te göçen insanların sos-
yal, psikolojik ve ekonomik 
sorunları neler? Bunları nasıl 
aşarız?” gibi bir kaygıları 
olmamıştır. Bu göç mağlupları 
onlar için alt yapı hizmetler-
inde bir iş gücü olarak 
görülmüş ve “Onları emeğini 
daha fazla nasıl sömürürüz?” 
düşüncesi hükümetin hareket 
politikası olmuştur. Köyden 
kente yerleşenler kendileri-
ne “kent kültürü” aşılmaya 
çalışmıştır. Fakat onlar hiçbir 
zaman iki kanatlı olmayı 
denememişlerdir. Her za-
man tek kanat ile uçmaya 
çalışmışlardır. Bu çaba da kül-
türe ve kültürün özgünlüğüne 
bilhassa kendilerine zarar 
vermiştir. 

Kendiniz edebiyatı mı yoksa 
sinemaya mı daha yakın his-
sediyorsunuz? 
Aslına bakarsanız ben iki sanat 
dalı arasında uçurumsal farklar 
olduğunu düşünmüyorum. 
İkisi de aynı tarlanın toprağı. 
Hayal gücünüzü yazıya 
döküyorsunuz ve sonrasında 
onu görsel medyayla halka 
aktarıyorsunuz. Biri rafta 
diğeri ise beyaz perdede 
kendine yer ediniyor. Ben 
henüz yolun başındayım 
fakat bütün dünyadaki en iyi 
yönetmenler aynı zamanda 
çok da iyi edebiyatçılardır. 
Yani anlayacağınız sinemada 
başarılı olmanın en önemli 
temel taşlarından biri olarak 
edebiyatı görüyor ve bu ikisi 
birbirinden ayıramıyorum. 

Bizlere son filminiz 
“Kırlangıçlar Susamışsa’dan” 
bahseder misiz? 
Filmi şu sıralar festivallere gön-
derdik. Bazılarından olumlu 
bazılarından olumsuz yanıtlar 
aldık. Film muhtemelen Kasım 
ayında vizyona girecek diye 
düşünüyoruz. Vizyondan önce 
bir galamız olacak. Ogene 
Vadisi’ndeki direnişi kamuoyu-
na taşımak istiyordum. Sadece 
elimdeki yeni kameramı dene-
mek adına çatışma ve olayların 
olduğu gün makinemi öylesine 
kurdum. Daha sonra belgesel 
olarak bu direnişi çekmeye ka-
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       Her daim düşleri peşinde koşan sabırsızlık 
zamanının güzel çocuklarına…Cem Yıldız

Sonbahar filmi, üniversite öğrencisiyken katıldığı eylemler nedeniyle hüküm 
giyen, cezaevindeyken F tipi protestolarına katılan, açlık grevi yapan ve 
işkencelere maruz kalıp, bu nedenle de ciğerleri iflas eden Yusuf ’un (Onur 
Saylak), kalan ömrünü çocukluğunun geçtiği Doğu Karadeniz’in bir dağ 
köyündeki evinde geçirmesini konu alan bir ağıt.

Sonbahar olaya ağırlık vermeyen, yavaş seyreden, boşuna heba olmamış ama 
zehrolmuş, bir dizi ideal uğruna kaybedilmiş bir gençliğe ağıt yakan alçak 
tonda bir öykü anlatıyor. Mevsim kışa dönerken Sonbahar’ın konusu da daha 
karanlık ve umutsuz bir hal alıyor. Yusuf karakterinin geçmişini öğrendiğimiz 
andan itibaren karakterin yolculuğuyla birlikte yalnızlaştığımızı hissetme-
ye başlıyoruz. Yusuf cezaevinden çıkmış olsa da kendi hapishanesini içinde 
taşımaya devam ediyor. Baktığı her yerde orayı görüyor. Karakterimiz bir nevi 
dışarının da bir cezaevi olduğunu söylüyor bizlere.

Yönetmen bir tek konu ile bitirmiyor öyküyü, filmdeki konu eklemelerini bir 
nakış gibi işleyen Özcan Alper, Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş Hemşince, 
Lazca ve Gürcüce’yi de filminde kullanarak bu dillerin yok olmak üzere 
olduğunun altını çiziyor. Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla evinden, ülkesinden 
uzakta etini satarak hayatını kazanan seks işçilerini de filmde görüyoruz. Film 

Sonbahar: 90 kuşağı gençliğine 
bir ağıt niteliği taşıyan film

boyunca metaforları çok yerinde kul-
lanan yönetmen, filmin sonundaki 
kamera kullanımıyla da izleyiciye 
yumruğu vuruyor.

Filmin çok önemli bir başka sahne-
sini de es geçmemek gerekir. Karak-
terimizin gün batımına karşı deniz 
kıyısında yüzünü hiç görmediğimiz 
Cihan ile buluştuğu sahne. Çünkü 
bu buluşmada filme, 68 gençliği de 
dâhil oluyor. Yüzünü hiç görmediğimiz Cihan isimli bu karakter de kuşkusuz 
ki gençliğini devrime adayan Cihan Alptekin. Yönetmen Özcan Alper böylece 
iki kuşak arasındaki tarihsel bağı kurarken, bir yandan da mücadelenin 
sürekliliğini Yusuf ’un kimliğinde tekrar kazandırıyor.

 “Sonbahar” filminin gösterimi için seçilen tarih de yine filmin içeriğini 
destekler nitelikte. Film, F tipi cezaevlerini protesto etmek için yapılan açlık 
grevlerini kanlı bir baskınla sona erdiren “Hayata Dönüş Operasyonu”nun 
sekizinci yıldönümü olan 19 Aralık 2008 tarihinde gösterime girmişti.

rar verdim fakat sonradan zoru 
seçtim, “Bu filmi dram olarak 
çekeceğim,” diyerek senaryo-
yu yazmaya başladım. İnanın 
filmi çok zor koşullarda çektik. 
Kırk beş kişinin yapması gere-
ken görevi beş kişi üstlendik. 
Bu tamamen arkadaşlarımın 
ve benim projeye inanmamızla 
ve dağlarda, yaylalarda 
çalışmamızla ortaya çıkmış 
bir eserdir. Filmi çekerken 
hiçbir yere başvurmadan 
çekme kararı aldım. Çünkü 
eleştirdiğim hükümetin ta 
kendisiydi. Filmin çekim süre-
cine gelince orası ayrı ve zorlu 
bir hikâyeydi. Kimi zaman pro-
jenin dışına çıkıp gerilla usulü 
çekimler yaptık. İnanır mısınız 
çekim aşamasında tekerim 
patladı ve teker alacak param 
bile yoktu. Dağda günlerce ma-
karna ve çorbayla beslendik, 
yemeği de ben yaptım, bulaşığı 
da ben yıkadım yönetmenliği 
de ben yaptım. Arkadaşlar 
yavaş yavaş el attı ve bu işleri 
birlikte yürütmeye başladık. 
Beş gün yağmur yağıyor, sis 
çöküyor, oradasın ve bekliyor-
sun. Çünkü beklemekten başka 
yapabileceğimiz bir şey yok. 
Bu film böyle şartlar altında 
çekilmiş bir film.

Kültürün yozlaşması bir nevi si-
zin de eserlerinizin yozlaşması 
anlamına gelmekte. Bu 
bağlamda HES, Sahil Yolu, Ter-
mik Santral, Maden Ocakları 
katliam projeleri hakkında ne-
ler söylemek istersiniz? 
İşte bu katliamlar bir 
yozlaşmanın sonucudur. 
Bir insan yaşadığı çevrenin 
önemini bilmiyor ve bunu 
algılayamıyorsa bu onun ne 
kadar çok yozlaştığını gösterir. 
Yozlaşma sadece fundamen-
talist olmak zorunda değildir. 
Türkiye’de yapılan bu doğa 

katliamlarına CHP de AKP 
de MHP de sessiz kalmakta 
ve hatta destek çıkmaktadır. 
Nüfusla ekili sulak alanlar ters 
orantıda devam ediyor ve bu 
tüm canlıların geleceğinin yok 
olmasına neden oluyor. Asıl 
yozlaşma burada karşımıza 
çıkıyor. Bunu önlemek 
iktidarın görevidir fakat ik-
tidar sermaye gücüyle beraber 
çalıştığı için bu alanda katil 
durumundadır. Bunu kendi 
köyümden örneklerle bilirim. 
İlk aşamada köy halkının 
nerdeyse tamamı HES’lere 
karşıyken zamanla bölün-
meler meydana geldi. Çünkü 
HES şirketlerinin yetkilileri 
tarafından kandırılan halk ve 
politik söylemler buna neden 
oldu. “HES’lere karşı çıkan, 
Rusya ve PKK’dır” gibi laflar 
köylülere söylenirken bunları 
kendi kulaklarımla duydum. 
Siyasi düşünceyle yörenin, 
vadinin değerlerini korumak 
farklı iki durumdur. Ölümler 
en büyük yozlaşmadır ve bu 
projelerin bir diğer adı ölüm-
dür. 

Görsel medyada şu sıralar pop-
üler olan Trabzonlu figürleri 
ve yansıttıkları gerçeklik payı 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle gerçekçi ve 
utandırıcı buluyorum. Bu 
konuda dayatma yapılmamalı. 
Misal bizim filmlerimize 
bakınız bir iki oyuncu dışında 
diğer tüm oyuncular köy içer-
isinden vatandaşlar. Dışarıdan 
gelenler ise yalın Türkçeleriy-
le bizlere katkı sağladı. Yani 
Trabzon’da Trabzon halkını 
anlatan filmde Rize şivesi 
kullanılıyor. Bilmiyorsan bunu 
yaptırmamalısın, bu özgünlüğe 
ve gerçekliğe zarar verir. 

Bir yönetmen gözü ile Nuri 

Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu 
filmiyle yakaladığı başarıyı 
değerlendirerek bizlere Türk 
sinemasının son haliyle il-
gili düşüncelerinizi paylaşır 
mısınız? 
Nuri’nin yaptıkları ve başarıları 
ortada. Filmler subjektif bir 
değerlendirmeye tutulur ve 
her insan görmek istediğini 
arar. Bugün Türkiye’de 90 
kuşağından sonra Zeki 
Demirkubuz olsun, Nuri Bilge 
Ceylan olsun aldıkları ödüller 
ve başarılarla adlarından sık sık 
söz ettiriyorlar. Ben Muham-
met Çakıral olarak onlara şans 
ve başarı diliyorum. Ülkemi-
zin sinemaseverleri tarafından 
nasıl takdir ediliyorlarsa ben 
de aynı şekilde onları takdirle 
karşılıyorum.

İlk duyduğumda heyecan-
la karşıladığım daha sonra 
üzüntüyle takip ettiğim ve 
bir umutla beklemeye de-
vam ettiğim gerçekleştirmek 
istediğiniz “Karayemiş Sinema 
Sokağı” projeniz ne durumda?
Bu projeyi gerçekleştirmeyi 

çok istedik. Ancak koşullar 
yetersiz kaldı. Zamanında 
Trabzon Belediyesi’ne gittik 
ve proje beğeniyle karşılandı. 
Fakat bu konuda sponsor 
sorunu yaşadık. Ama mut-
laka olanaklarımız ölçüsünde 
Trabzon’da sanat ve edebiyat 
alanında yeni projeler ve bu 
projelere olanak sağlayacak 
oluşumlar gerçekleştireceğiz. 
Ben Trabzon’un yalnızca fut-
bolla değil sinemayla da dün-
yaya sesini duyurabileceğini 
düşünüyorum.

Trabzonspor adına yapılmakta 
olan Akyazı Spor Tesisleri için 
ne düşünüyorsunuz? 
Biz vicdanlı insanlarız fakat 
örgütlü olmakta problem-
lerimiz var. Trabzon’da sahil 
betonlaştırılırken buna karşı 
gelecek bin tane namuslu, 
vicdanlı insan yok muydu? 
Bin değil yüz bin kişi var. O 
sahile beş yüz kişi inseydi o 
sahil betonla doldurulamazdı. 
Misal bakın biz Ogene’de yüz 
kişi dokuz tane firmayı kovduk 
ve altı yıldır HES firmalarının 

oraya girmesine izin vermi-
yoruz. İşin özü örgütlü bir 
şekilde hareket edebilmekte-
dir. Trabzon’da tek doğal plaj 
yeri olan Akyazı Spor Tesisleri 
adına yerle bir ediliyor. Bırakın 
yahu koskoca Karadeniz’de 
insanların girebileceği bir 
deniz olsun. Ganita’da otu-
ruyorum yanımdaki masada 
iki gencin konuşmasına şahit 
oldum. Biri diğerine, “Ne za-
man tatile gideceksin?” diye 
soruyor. Diğer ise, “Bodrum’a 
gideceğim de denize 
gireceğim,” diyor. Yahu aklınız 
alıyor mu? Deniz ayaklarında 
dalgalanıyor ve o denize gire-
bilmek için farklı şehirlere 
gidiyor. Trabzon yaşarken 
öldürülen bir şehirdir. Ne 
depremler ne heyelanlar, biz 
bu şehri kendi ellerimizle yok 
ettik

Samimi cevaplarınız, kattık-
larınız ve katacaklarınız için 
sizlere teşekkür ediyoruz. 

Fotoğraf: 
Efe Zafer Demiral
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Geri dönüşüm sanatı
     Birinin çöpü, bir başkasının hazinesi olabilir. Ya da en azından 
sanat eseri...
Sanatı içinde var olduğu dönemin şartlarından ayrı dü-şünmek mümkün değildir. 
Bu nedenle tarihi araştırmalarda doğru sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka döne-
min sanatsal yapısının da beraberinde incelenmesi gerekir.

Günümüz   yaşamında,   özellikle de içinde bulundu-ğumuz son yüzyılda modern-
leşmenin     beraberinde getirdiği en büyük problemlerden biri de atık maddelerdir. 
Eskiden yaşam döngüsü içerisinde kolayca doğaya karışabilen birçok madde 
sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte şekil değiştirdi. İnsan hayatını sürdürmek 
ve kolaylaştırmak için tasarlanan ve üretilen çoğu araç artık doğanın binlerce 
yılda yok edemeyeceği maddelerden oluşmaya başladı. Endüstriyel gelişmeler ve 
kullanılan malzemelerde meydana gelen değişmelere bağlı olarak zaman içinde or-
taya çıkan bu maddeler, “atık” olarak isimlendirilmiştir. Teknolojiyle birlikte atık-
ların ortaya çıkışı da değişkenlik göstermiştir. Buna en iyi örnek plastik ve nükleer 
teknolojinin doğuşuyla ortaya çıkan bu yeni atık türleridir. 

Atık olarak değerlendirilen birçok madde aslında aynı ya da farklı bir amaç için 
kullanılabilen geri dönüştürülebilir  malzemelerden oluşur. Atık maddelerin yeniden 
geri dönüştürülerek yaşamsal döngünün içerisine katılması, çevrenin, doğanın 
dengesinin korunabilmesi ve doğaya verilen zararın biraz olsun azaltılabilmesi 
açısından son derece önemlidir. 

Geri dönüşüm, çöp olarak bir kenara attığımız ama aslında hala kullanılabilir du-
rumda olan maddeleri farklı amaçlarda kullanarak bir değişim yaratmanın en iyi 
yoludur. Bu bakış açısıyla yola çıkan birçok sanatçı atık maddeleri muhteşem sanat 
eserlerine dönüştürerek “geri dönüşüm sanatı” olarak adlandırdığımız sanat tarzını 
yaratmışlar. “Çöpten sanata” diye ifade edebileceğimiz    bu   ilginç  eserler, bir yan-
dan yaratı-cılığı körüklerken,  öte yandan da geri dönüşüm fikrine katkı sağlıyor.

Bu konuda üretim yapan sanatçıların bazıları dönemin ruhuna uyum sağlama 
çabasında olsa da birçoğu eserlerini sorumluluk bi-linci ve doğa duyarlılığıyla, artan 
atık maddeler ve geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek için yapmaktadır. 

Çıkış amacı her ne olursa olsun dünyanın ruhu-na katkı sağlayan “geri dönüştürme 
sanatının ru-hu” biz ekoloji duyarlılığı olan insanların da ruhunu besleyen bir hal 
almaktadır.

Sayaka Kajita Ganz plastiği sanata dönüştüren Japon bir heykeltıraş.
Sayaka Kajita Ganz, heykellerini genellikle plastik şişeler, mutfak gereçleri, plas-
tik oyuncaklar ve diğer hurda materyalleri kullanarak tasarlıyor. Tümünü geri 
dönüşüm malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinin birçoğu dinamik hay-
van figürlerinden oluşuyor. Dinamizm, Ganz’ın heykellerinin en önemli ortak 
özelliğidir, resimde de görüldüğü üzere atları koşarken, kuşları uçarken tasarla-
yarak dinamizmi eserlerine yansıtmayı tercih ediyor. Ayrıca uçan kuşlar, koşan 
atlar, renkli balıklar gibi hayvan temalı çalışmalara da ağırlık veriyor.

Sayaka Kajita Ganz sanat felsefesini şöyle açıklıyor, “Ben insanların evlerinden 
attığı nesneleri bularak ve kullanarak onlara ikinci bir hayat ve ev veriyorum. 
Heykellerimi tasarlarken genellikle plastik mutfak eşyaları, oyuncaklar ve metal 
parçaları kullanıyorum. Sadece kullanılan ve çöpe atılmış nesneleri kullanmayı 
tercih ediyorum. Bu nesnelerin kullanılmışlıkları benim gözlerimde hayat buluyor 
ve onlardan nasıl bir hayvan formu elde edeceğime yardımcı oluyor. Bu yenilenme 
süreci bana özgürleştirici bir duygu veriyor. Yeryüzündeki kaynakları akıllıca kul-
lanarak, aynı zamanda güzel şeyler yapmak mümkün ve biz sanatçılara bu konuda 
büyük iş düşüyor. Biz materyal ne olursa olsun, onu güzel hale getirebiliriz.”

David Kemp Geevor’un Av Köpekleri isimli çalışması 
Sanata bakış açısını, “yaşanmışlığı olan nesneleri dönüştürerek çevreleriyle bir-
likte yeni materyellere dönüştürmek” olarak tanımlayan Kemp, bu alanda birçok 
farklı atık malzeme kullanarak eserler üretiyor.

Fotoğraftaki çalışma David Kemp’in, yaklaşık yirmi yıl önce kapatılan Geevor 
Madeni’nin bakım kadrosunda çalışan bir arkadaşının greyderler tarafından 
gömülen fazladan madenci botlarını görüp haber vermesiyle başlamış.

Kemp, “Geevor’un Av Köpekleri” adını verdiği çalışmasını günışığını nadiren 
gören çok sayıda yeraltı işçisinin kalıntılarından tasarlanmıştır. Bu av köpekler-
inden her biri üç beş ailenin geçiminin sembolize ediyor. (Bir köpek için yedi bot 
kullanılmıştır.)

Sanatçı çalışmasını, “Yeraltı işçi sınıfından açığa çıkan bu botlar, kendilerine uy-
gun bir iş bulmak için kayalıkların tepesinde gezinmektedirler şansları yaver gid-
erse, bir tane bulmayı başaracaklar,” sözleriyle açıklar.  

Tim Noble ve Sue Webster’ın gölge oyunları
Birinin çöpü, bir başkasının hazinesi olabilir. Ya da en azından sanat eseri...

İki İngiliz sanatçı Tim Noble ve Sue Webster, topladıkları atık materyalleri kulla-
narak bir gölge sanatı oluşturuyorlar. Belirli bir düzende hazırladıkları atık mad-
deleri projeksiyon yardımıyla aydınlatarak duvara yansıttıkları gölgelerle heykel-
ler yaratıyorlar. Önceleri kendi evlerindeki atık maddeleri kullanarak yaptıkları 
gölgeden heykel çalışmaları şimdilerde Güney Avustralya Sanat Galerisi’nde ser-
gileniyor.

Sanatçı çift ortaya çıkardıkları eserleri “Işık Eserler” ve “Gölge Eserler” olarak 
ikiye ayırıyor. Sanatın aydınlık ve karanlık yüzü olarak tanımlayabileceğimiz bu 
yapıtlarda şehir siluetlerinden, Michael Jackson ve Marilyn Monroe gibi ünlü-
lerin yansımalarına kadar birçok tasarımı görmek mümkün. Sanatçılar yaratım 
süreçlerinde en büyük ilhamı punk ve rock müzikten aldıklarını belirtiyor. 

Başak Şahindoğan

“Tüketme, üret; paylaş, özgürleş”
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Nick Georgiou’nun kağıt heykelleri
New York’lu sanatçı Nick Georgiou heykel tasarımlarında çok yaygın bir atık olan 
gazeteleri ve kâğıtları eserlerinde kullanıyor. Kullanılmayan eski gazete, dergi ve 
kitapları yeniden değerlendirerek insan portreleri ve heykeller yapan sanatçı bu 
ilginç çalışmalarıyla oldukça etkileyici eserler yaratıyor. Ham maddesi  kağıt olan 
her türlü malzemeyi kullanan Georgiou geri dönüşüme katkı sağlamanın yanı sıra 
hem estetik hem de ekolojik sanat eserleri üretiyor.

Tony Cragg ve dev geri dönüşüm tabloları
İngiliz sanatçı Tony Cragg’in evsel çöplerden inşaat atıklarına kadar bulduğu tüm 
malzemelerden yaptığı eserlerin çok boyutluluğu yarattığı izlenimsel çekicilikle 
görenleri büyülüyor. Uzaktan minimal bir renklilikle ve grafiksel görünen eser-
ler yakınlaşınca karmaşık, dikkatlice seçilmiş nesnelerden oluşan ve detaylı bir 
hal alıyor. Örneğin Cragg’in uzaktan Britanya bayrağı şeklindeki eserine daha 
yakından ve özel olarak bakıldığında, diş fırçaları ve metal rondelalardan yapılmış 
ve ilgi çekici renkli parçalar yaratmak için boyanmış renkli şekiller görülmektedir.

Long-bin Chen ve kitap büstleri
New York’ta yaşayan Tayvan’lı sanatçı Long-bin Chen heykel çalışmalarında atık 
malzeme olarak artık kullanılmayan telefon rehberi, kitap, ansiklopedi, gazete ve 
dergileri kullanıyor. Geri dönüşüme yeni bir boyut kazandıran Long-bin Chen, 
doğduğu coğrafyanın kültürünü yaşadığı coğrafyanın materyalleriyle sanata 
dönüştürüyor. Telefon rehberlerinden yaptığı Buda heykelleri ya da ansiklopedi-
lerden yaptığı Japon Savaşçı tasarımları bunun en güzel örneklerini oluşturuyor. 
Chen’in eserlerinin en önemli özelliklerinden biri de uzaktan taş gibi görünen 
heykellerine yakından bakıldığında hangi kitapların kullanılarak yapıldığının fark 
edilmesi.

Leo Sewell’in çöp hayvanları
Leo Sewell’in eserleri sokakta karşımıza çıkmasını dahi istemediğimiz çöplerin 
sanatla birleştiğinde nasıl dünyanın pek çok yerindeki önemli müzelerde sergile-
nen heykeller haline gelebileceğinin en güzel kanıtı.

Çocukluğunda en sevdiği şeyin çöplerle oynamak olduğu söyleyen Sewell, hala 
bu oyunu oynamaya devam ediyor. Yaşadığı Philadelphia’da sokaklardan topladığı 
çöpleri büyük bir özenle kategorilere ayırarak biriktiren sanatçının şu an iki bin 
beş yüz ayrı kategoriye ayırdığı yüz bine yakın çöp objesi var. 

Yaklaşık dört bin çöp heykeli bulunan sanatçının koleksiyonunda gerçeğiyle aynı 
boyutta pek çok hayvan heykeli bulunuyor.

Jane Perkins ve geri dönüşümle yeniden 
hayat bulan tablolar
İngiliz sanatçı Jane Perkins oyuncaklar, 
deniz kabukları, düğmeler, fermuarlar, 
zincirler, renkli boncuklar ve hemen 
hemen her evde bulunabilecek renkli 
atık materyalleri birleştirerek ünlü res-
samlara ait tabloları yeniden yorumlu-
yor. 

Tüm bu malzemeleri kendine özgü 
kolajlı bir mozaik mantığıyla birleştiren 
sanatçı tablolarını oluştururken asla 
boya  kullanmıyor,  boyayla hiçbir renk-
lendirme yapmıyor. Tabloların her 
noktası için o alandaki renk tonuna uy-
gun materyaller buluyor. Atölyesinde 
büyük bir düzen içerisinde şeffaf kutu-
larda boyut ve renk gibi özelliklerine 
göre ayırarak depoladığı malzemelerle 
renk tonuna, büyüklüğüne, şekline ve 
dokusuna göre tablolarını oluşturuyor.
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Selam Olsun 
Direnişin Çivilerini Çakanlara!

Arhavi halkı artık 
çevre mücadelesi ko-
nusunda daha duyar-
lı ve sonuna kadar 
mücadele etmeye 
kararlı... Bundan 
böyle eminiz ki, 
Arhavi halkı gelecekte 
herhangi bir saldırıyla 
karşılaştığında artık 
kolay kolay bu saldı-
rıya izin vermeyecek; 
deresini, doğasını, 
kültürünü ve yaşam 
alanlarını savunmayı 
sonuna kadar sürdü-
recektir. Sayfa:24
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Ergene Nehri bir zamanlar geçtiği toprak-
lara hayat veren, içinde sekiz, on çeşit balı-
ğın yüzdüğü, bölgedeki tarım arazilerini 
besleyen bir nehirken, şimdi hayatı tehdit 
ediyor, artık can alıyor. Sayfa 17

Bolu’nun Mudurnu İlçesine bağlı Yeniçeşıh-
lar köylülerinin yörelerine yapılacak olan taş 
ocağına karşı direnişi zaferle sonuçlandı. 
Dört aylık direnişin ardından kazanılan za-
fer  davul zurna eşliğinde kutlandı. Sayfa 30

“Kendimizi savunmasını ve 
dövüşmesini de iyi biliriz,” 
diyen HES’çi şirkete, Çayde-
ğirmeni’nden cevap: “Biz de 
doğamızı, toprağımızı, suyu-
muzu savunmayı iyi biliriz.”  
Sayfa 29

Bir Nehrin 
Hikâyesi Ergene 

Ferman Padişahınsa 
Doğa Bizimdir 

Esas Biz Suyumu-
zu Savunmasını 
İyi Biliriz 

HES’e karşı çıkmanın hayata 
sahip çıkmak olduğuna ina-
narak ‘Tüm yaşam savunu-
cuları birleşin’ temasıyla bu yıl 
16-17 Ağustos tarihleri ara-
sında 3. Karasu Kültür ve 
Sanat Festivali düzenlendi. 
Sayfa 26

Geçen aylarda bölge ve plaj 
etkili bir direnişe ve birçok pro-
testo gösterisine tanıklık etti. 
İztuzu Plajı ile ilgili verilen mü-
cadelenin fitilini ateşleyen olay-
ları, kazanımları ve geleceği 
bölge-de yaşayan Oğuz Altın-
baş ile konuştuk.Sayfa 26

Alakır Nehri Kardeşliği, tüm 
hukuk ihlallerine ve tehditlere 
karşı mücadeleye devam edi-
yor. Hatta ANK tarafından 
Alakır Vadisi, “1. Dereceden 
Mücadele ve Direniş Alanı” 
ilan edildi. Çünkü nehirler 
özgür akmalı, neye mâl olursa 
olsun.Sayfa 28

Amasya, Taşova halkı, 
Ağaoğlu Holding’in Yeşilırmak 
üzerine yapmayı planladığı 
Umutlu HES projesine karşı 
verdiği mücadelede bir 
kazanım daha elde etti. 
Böylelikle Ağaoğlu Holding’in 
projedeki ikinci hukuksuzluğu 
da ifşa edilmiş oldu. Kâr için 
insanların ve canlıların ya-
şam alanlarına el koymaktan 
çekinmeyen sermaye, ne 
hukuku, ne de insanların 
ve diğer canlıların yaşam 
haklarını tanıyor. Sayfa 13

Yeter Galan! İztuzu Plajı halk 
tarafından koru-
ma altına alındı

Alakırda Yaz 
Nasıl Gecti ?

Amasya HESte 
acele Kamulaştır-
maya İptal 

"Şu an Arhavi Ciğani deresi özgürce akmaktadır. Bölgede makine seslerinin yerini deremizin özgürce akan sesi ve 
direniş evimizde çaldığımız müziklerin, oynadığımız horonların, insanların kahkahalarının sesleri almıştır" 


