
n ekolojik kriz, kırı ve kenti kuşatıyor
n amasra termik santraline karşı direniş büyüyor
n hem obezlik hem oblomovluk, ne yapmalı 
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n köprüler: kente uzak, kapitalizme yakın
n maksadında yıllar
n hasankeyf için uluslararası pazarlık
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21. Yüzyılda sermayenin sürekli büyü-
mesi, evrensel karakterini koruması, 
merkezileşmesi, yoğunlaşması için 
emeğin tek başına sömürüsü yeterli 
değildir. Evrensel bir karakter taşıyan 
kapitalizm, hem emeği hem de doğayı 
birlikte sömürerek ayakta kalabiliyor. 
Bu nedenle çağımızda, ekonomik ve 
ekolojik kriz iki ayrı kriz değildir. Ya-
şanmakta olan ekolojik kriz, bütüncül 
ve yaygın bir özellik gösteriyor. Bu kriz, 
banka krizi, ekonomik ve finansal krizi 
de içerip aşacak biçimde yaygınlaşıyor. 
Merkezine emek ve doğa sömürüsünü 
alan bu yeni kapitalist dönemde, eko-
lojik krizin etkisi, yaygınlığı ve derinliği 
giderek artıyor. Kapitalizm, salt emek 
sömürürü üzerinden yükselmiyor. Eko-
lojik kriz dönemecinde doğa sömürüsü 
olmadan kapitalizmin ayakta kalma 
şansı kalmıyor. Washington Konsensü-
sü ile yapılandırılan neoliberal modelin 
sonuna gelinmiş durumda, ancak 
kapitalistler açısından bu modelin 
bir alternatifi de henüz yaratılmış 
değil. Sadece neoliberalizm içine bazı 
Keynezyen öğeler sokularak devam 
ettirilmeye çalışılıyor. Devlet müda-
haleciliği anlamında hayata geçen Key-
nesyen unsurlarsa bankalar, şirketler 
gibi finansal devamlılığı sağlayacak 
araçların kurtarılmasında kullanılıyor. 

Yeryüzü, tüm canlarıyla, giderek artan 
bir hızla, barbarlığa ve yokoluşa doğru 
sürükleniyor. Diğer yandan, kapitalist-
lerin gündemine bir “hizaya alma” ve 
aynı zamanda neoliberal ekonomik 
politikalarının “sürdürülebilirliğini sağ-
lama” aracı olarak girmiş olan iklim 
krizine etkili bir yanıt olamayan Kyoto 

Protokolü’nü, bir yanıt bile üretemeyen 
Kopenhag Zirvesi takip ediyor. Aynı 
zamanda bu iklim değişikliği zirve 
ve anlaşmaları, buradan reformcu 
bir medet uman antikapitalistlerin / 
sosyalistlerin de bu anlamda yolun 
sonuna geldiğini gösteriyor. Yeşil ya 
da ekolojik bir kapitalizm olabilir mi? 
sorusu böylece tarihin çöplüğüne 
atılmış bulunuyor. Bu durum, ekolo-
jist sosyalist hareketin perspektifinin 
tarihsel-nesnel doğrulanması anla-
mında bir imkân da sunuyor. Antikapi-
talist olmayan bir “çevrecilik” anlayışı 
böylece bir kez daha tarihin duvarına 
toslamış oluyor.  

Ekolojik krizin emek ve doğa sömürü 
üzerinden karakterize olması sonucun-
da, önümüzdeki dönemde giderek yay-
gınlaşan eko-vergiler, konut ve ulaşım 
alanında radikal değişimler olacağını 
söylemek mümkün. Daha kötü yaşam 
koşulları, dışsallık olarak nitelendirilen 
çevresel maliyetlerin içselleştirilmesi 
süreci ile doğanın sömürü maliyetle-
ri toplumun üzerine yıkılacak. Yeşil 
sektörün hızla gelişmesi ile kapitalizm 
için yeni yatırım alanları doğacak. 
Gıda egemenliği ellerinden alınmış, 
suları ve enerjileri satılmaya başlan-
mış toplumların tüm yaşam varlıkları 
önümüzdeki süreçte özelleştirmenin 
konusu haline gelmeye başlayacak. 
Türkiye’deki kimi termik santraller-
de Çinli kölelerin çalıştırıldığı, tekel 
fabrikalarının teker teker satıldığı bu 
süreçte, tek başına emeğin sömürüsü 
ya da tek başına doğanın sömürüsüne 
indirgenmiş bir yaklaşım doğru bir 
mücadele zemini tarif etmiyor. Do-

Ekolojik Kriz, Kırı ve Kenti Kuşatıyor
Fevzi Özlüer
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ğanın ve emeğin esnek üretimin bir 
girdisi olarak gören kapitalist üretim 
modeli, ekolojik krizi derinleştiriyor. 
Kapitalistler, maliyetlerini aşağıya 
çekmek ve karlarını ençoklamak için 
sınırsızca sömürdüğü emeği ve doğayı, 
kendi tarihsel sonunun hazırlanacağı 
korkusuyla, daha otoriter ve faşizan 
rejimlere yönetmek zorunda kalı-
yor. Yaşanan dönüşüm salt emeğin 
istihdam biçiminde esnekleşme ve 
işçileştirme süreçlerinde yaşanmıyor. 
Tekel mücadelesi sürecinde olduğu 
gibi, tarımdan kentsel alana kadar top-
yekun, yaşamın tüm maddi unsurlarını, 
sermayenin mülkiyeti haline getiren bir 
birikim süreci yaşanıyor. Bu nedenle 
de önümüzdeki dönemde kapitaliz-
me karşı mücadele, hem kırda hem 
de kentte emeğin ve doğanın birlikte 
politik eksene alınmasıyla yürütülerek 
kapitalizmi aşacak yaşam biçimleri 
ortaya çıkartılabilir. Bu doğrultu da 
söylemek gerekir ki, ekolojik krizi, 
kapitalist yıkımın sonucu olarak gören, 
bu krizi, iklim değişikliğine, çevrenin 
yok edilmesine en genelde de doğanın 
tahribatına indirgeyen yaklaşımlar, 
kapitalizmin doğal sınırlarına geldiği ve 
kendiliğinden mezarını kazdığını düşü-
nüyor. Eğer durum böyle ise, ekonomik 
ve ekolojik kriz diye iki kriz var ise, 
doğanın sınırlarına gelen kapitalizme 
karşı mücadele etmenin pek de gereği 
kalmayacak. Ne de olsa kendi sonunu 
hazırlıyor. Oysa ki durum böyle değildir. 
Doğanın sömürüsü, emeğin sömürü-
süyle birlikte kapitalizmin doğal değil 
tarihsel sınırıdır ve bu sömürüye karşı 
doğa ve emeğin özgürleşmesini ek-
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sene alarak mücadele etmek gerekir. 
Bunu yapmadığımız zaman, serma-
ye birikiminin sonucu olan doğanın 
tahribatı hiçbir zaman tarihselleştirile-
mez ve ekolojik kriz karşıtı mücadele 
bir sınıf ve emek mücadelesi olarak 
örgütlenemez.

Tam da bu doğrultuda söylemek 
gerekir ki, finansal birikim için değişim 
değeri üzerinden üretilen konutlar 
ve yaratılan konut talebinin sadece 
finansal krizi tetiklediği öngörüsü bu 
anlamda eksiktir. Bu gelişme, topye-
kun dünyayı kapsayan, ekolojik krizin 
derinleşmesine yol açan bir süreci 
tetiklemiştir. Büyük mimari projeler, 
kentsel yenileme ve dönüşüm uygu-
lamaları başta olmak üzere şehirlerin 
giderek kırları temellükü, kent mer-
kezlerinin özelleştirme konusu olması, 
kentin merkezlerinden çeperlerine 
yoğun bir göç dalgasının yaşanması, 
kırların boşalmaya yüz tutması, kır ve 
kent arasındaki çelişkinin onarılamaz 
bir biçimde derinleşmesini, kentlerin 
kendi içinde parçalanmasını, kamusal 
alanların tasfiyesini; gıdanın, suyun 
ve toprağın yok olmasını birlikte ve eş 
zamanlı olarak tetiklemektedir. 

Ekolojik krize, bu anlamda emeğin ve 
doğanın sömürüsüne karşı, eş anlı bir 
mücadele yürütülmediği sürece, top-
lumun kendini yönetebilme, doğayla 
birlikte üretebilme ve bu anlamda da 
toplumsal demokrasiyi, eşitliği inşa 
edebilme koşulları yaratılamayacaktır. 
Bu bağlamda da kapitalist üretim için-
de, devlet yönetiminin demokratikleş-
mesini ummanın olanağı kalmamıştır. 
Ancak toplumsal direniş odaklarının, 
özyönetim biçimlerinin geliştirilmesi 
süreci, toplumsal demokrasinin kapısı-
nı açacak, emeğin ve doğanın eş anlı 

özgürleşmesini sağlayacak bir olanak 
sunacaktır.

Ekolojik kriz karşıtı mücadele kendi öz-
yönetim deneyimlerini bugünden yarı-
na taşıyabilecek, geleceğin toplumun-
da doğayla birlikte kendi geleceğini 
yönetebilmenin olanaklarını arayacak 
mücadele formları olarak yükselmek 
zorundadır. Bu bağlamda da ekolojik 
kriz karşıtı mücadele bir hak mücade-
lesi değildir. Çünkü hak mücadeleleri 
eninde sonunda verili devlet – toplum 
ilişkileri üzerinden ve onun meşruiyeti-
ni tanıyarak mücadele eder. Ama verili 
iktidar ilişkileri, hak mücadelelerinin 
gelişmesine olan tanımak şöyle dur-
sun, toplumsal tepkilerin sistem içinde 
eritilmesine zemin hazırlamaktadır. 
Doğanın ve kentlerin yıkımına karşı 
alınan pek çok yargı kararının uygulan-
mamasının nedeni de tam da budur. 
Sermeye düzeni açısından hukuk bir 
oydaşma zemini olmaktan çıkmıştır. 
Aynı zamanda bugün sermaye kişilerin 
mülkiyet hakkını bile tanımaz bir dü-
zeye sıçramıştır. Bu süreçte, devletin 
alanını sınırlandırarak, hakların alanını 
genişletmenin olanağı kalmamaktadır. 
Bu nedenle ekolojik kriz karşıtı müca-
dele, toplumun kendi kendini yönetebi-
lir kılacağı, özyönetim örgütlenmesine 
yönelik bir siyasal mücadele olmak 
zorundadır.

Sermaye birikimi için doğanın evren-
sel, sınırsız, uzamsızca mülk edinil-
mesi ile birlikte, işçileşmenin biçimleri 
de değişmiştir. İşçiyi refah devletinde 
olduğu gibi fabrika içinde aramanın 
olanağı kalmamıştır. Örneğin bir 
hidroelektrik santral yapılacak alan 
sermaye tarafından kullanılmaya 
başlandığında, üretilen mal ile birlikte 
bu enerjinin üretildiği tüm havzadaki 

Ekolojik Kriz, Kırı ve Kenti Kuşatıyor

canlılar-insanlar dahil- şirketin malı 
haline gelmekte ve piyasada dolaşıma 
girmektedir. Enerjinin üretildiği havza-
nın, toprağını-suyunu-emeğini değişim 
değerine dönüştüren şirket karşısında 
mücadele edenler, tam da bu mülk-
süzleştirilmiş yeni emekçi kitleleridir. 
Bu kitleler, giderek genişleyen sınıfın 
bir bileşeni olarak, özgürlüklerini 
yeniden kazanmaktan başka yolu ol-
mayanlardır. İşte bu nedenle Anayasa 
paketi tartışmalarına sıkışan günde-
min arkasında bu yeni sömürgeleştir-
me biçimi yatmaktadır. Ekolojik krizin 
yakıcı görünümünü, egemen blok içi 
tartışmalarla boğma niyeti krizi siyasal 
gündemin merkezine taşımakla aşıla-
bilir. Bloğun şu ya da bu görünümü açı-
sından da kalkınma elzemdir ve “çevre 
sorunları” talidir. Ancak, bugün emeğin 
işçileşmesi-artık haline getirilmesi ve 
doğanın atık haline getirilmesine karşı 
birlikte mücadele edilmezse, ne çalı-
şacak bir iş; ne de çalışma sonucunda 
elde ettiğimiz emeğimizin karşılığında 
kendimizi yenileyebilecek bir yeryüzü 
bulma şansımız olacak. Bu neden-
le, ekolojik krize karşı ekolojistlerin 
sosyalizmi, ekososyalizm, emeğin ve 
doğanın birlikte özgürleşmesini esas 
alacak bir özyönetim süreci olarak 
siyasallaşmaktadır.  

gündem
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Başka Bir ASF Mümkün (mü) ?
1990’ların sonu ve 2000’lerin ilk 
yıllarında öyle bir dönem vardı ki, 
uluslararası protestolar, küresel eylem 
günleri ve sosyal forumlar pek çok 
ülkede toplumsal muhalefetin rengini 
belirleyen önemli dinamiklerdendi. 
Birçok yerde uluslararası protestolarla 
eş zamanlı etkinlikler yapılıyor, topluca 
çeşitli uluslararası finans ve ticaret ku-
rumlarının toplantılarına karşı yapılan 
eylemlere gidiliyordu. Seattle, Cenova 
vs. bugün bile sıkça başvurulan tarih-
sel referanslar haline geldiler ve bu 
eylemlerin yarattığı kültürden yeni bir 
eylemci kuşağı yetişti. Kimi siyasi hare-
ketler bu yeni kuşak içinden kendileri-
ne yeni kadrolar kazanmayı başardılar 
ve bu hareketlerin içinde büyüdüler. 
Bahsedilen dönem, 1980’lerde Rea-
gan ve Thatcher’la başlayan neoliberal 
yeniden yapılanma sürecinin sonuç-
larının artık iyice belirginleştiği bir dö-
nemdi. Yine bu dönemde, IMF, Dünya 
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb. 
gibi bir uluslararası kurumlar ağı daha 
önce hiç görülmediği kadar görünürlük 
kazanmıştı. Neoliberal düzenlemelerin 

günlük hayatta yarattığı sorunlardan 
kaynaklanan hoşnutsuzluk, bu kurum-
lara yönelik tepkilerde kendine somut 
bir karşılık buldu. Bu kurumlar neolibe-
ralizmin ete kemiğe bürünmüş haldeki 
temsilcileri olarak görüldü ve doğal 
olarak da protestolar doğrudan bu ku-
rumların çeşitli toplantılarına yöneldi. 
Bu da, bu harekete kendiliğinden bir 
enternasyonalist nitelik kazandırdı. 
Ancak bu yeni enternasyonalizm tıpkı 
yeni eylemci kuşağı gibi öncekilerden 
farklıydı. 

Yanlış bir şekilde küreselleşme karşıtı 
hareket olarak adlandırılan bu “Küre-
sel Direniş  Hareketi’nin”  biraraya ge-
lip tartışacağı bir alana olan ihtiyacın-
dan ise sosyal forumlar doğdu. Önce 
Dünya Sosyal Forumu ve ardından 
gelen Avrupa Sosyal Forumu ve çeşitli 
bölgesel forumlar, 2001’den sonra bu 
yeni hareket için önemli buluşma alan-
ları sağladı. Sendikalar, feministler, 
Marksistler, anarşistler, otonomcular, 
köylüler ve yerli hareketlerinden olu-
şan bu heterojen hareketin farklı birle-
şenlerinin biraraya gelmesi, tartışması, 

Eyup Özer
deneyimlerini paylaşması ve ortak 
programlar oluşturması için forumlar 
bulunmaz bir fırsat sunuyordu.

Ancak kısa bir süre sonra “zirve karşıtı 
protesto eylemciliği” kendi sınırlarına 
ulaştı. Forum sürecine hayat veren 
ve heyecan katan hareketler de ya 
sönümlendiler ya da biçim değiştirdi-
ler. Bugün Dünya Ticaret Örgütü, IMF, 
Dünya Bankası, G-8 veya G-20 vs. top-
lantılarına karşı yapılan protestolarda 
eski kitlesellik ve heyecan yok. Daha 
çok önceki protestoları şekil olarak 
taklit eden ritüeller halinde çeşitli pro-
testolar gerçekleşiyor. Ancak önceki 
eylemliliklerin en önemli bileşeni olan 
geniş kitlesellikten yoksun olarak. 
Özellikle Avrupa’da bu tarz zirve pro-
testolarının düzenlenmesinde aktif rol 
alan veya Avrupa Sosyal Forumu’nun 
hazırlık toplantılarına katılan yapıların 
önemli bir kısmı aslında bir ofis ve 
beş masanın dışında bir örgütlülüğü 
olmayan, tamamıyla profesyonellerden 
oluşan yeni tip “toplumsal muhalefet” 
STK’ları. DTÖ, IMF vs. gibi kurumlara 
karşı gelişen toplumsal muhalefet 

2009 Ocak ayında Brezilya Belem’de 
gerçekleşen Dünya Soyal Forumuna 
paralel olarak,  Ekososyalist Forum 
gerçekleştirildi. Forum sonrasında, 
“Ekososyalistlerin ‘Belem’ Bildirge-
si” yayımlandı. Bu bildirgenin dünya 
çapında hazırlanması sürecinde ve 
foruma Türkiye’den Ekoloji Kolektifi 
raporlarıyla ve toplantılarıyla katkı 
sundu. Tüm dünyayı etkisine alan eko-
lojik krize karşı küresel bir örgütlenme 
çabasının bir bileşeni olan Ekoloji Ko-
lektifi, İstanbul’da 1-4 temmuz 2010 
tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa 
Sosyal Forumu’nun örgütlenmesini 
forumdan bir yıl önce sahiplendi. 
Bu foruma paralel olarak da Avrupa 
Ekososyalist Forumunun yapılması 
için çalışmalara başladı.  Ekolojik kriz 
karşısında Türkiye’de ortaya çıkan 

mücadelelerin, kır ve kentte birlikte 
hareket etme olanaklarını tartışma-
nın, dünya çapında bir örgütlenmenin 
olanaklarını ve dayanışma tarzlarını 
araştırmanın, doğanın ve emeğin 
sömürüsüne karşı örgütlü mücadele 
araçları geliştirmenin mücadele eden-
lerin tümünün sorumluluğu olduğunu 
kabul etti.  Bu doğrultuda Ekoloji 
Kolektifi, Ekososyalist Forum hazırlık 
toplantılarını, yaşamın sömürgeleştiril-
mesine karşı direnen tüm örgütlü eko-
lojist, sosyalist, emekten ve doğadan 
yana güçlerle gerçekleştirmek için, 
süreci planlamaya ve mayıs, haziran 
aylarında gerçekleştirilecek toplantı-
ları birlikte hazırlamaya çağırıyor. Bu 
bağlamda tartışmaları yakından takip 
edebilmek için ekososyalist-iletisim-
owner@googlegroups.com) adresine 

adınız, soyadınız, örgütünüzü (ya da 
bireysel katılımınızı) bildirerek gruba 
üye olmak isteğinizi grup yöneticisine 
iletmeniz yeterlidir. Uluslararası Tar-
tışma Listesini Takip Etmek İçin:(E...I-
Network-subscribe@yahoogroups.com) 
adresine bos bir e posta atmanız ya da 
(EI-Network-owner@yahoogroups.com) 
adresine adınız, soyadınız, ülkeniz, 
örgütünüzü (ya da bireysel katılım) 
bildirerek gruba üye olmak isteğinizi 
grup yöneticisine iletmeniz yeterlidir.
Ekososyalistlerin Belem Bildirgesine 
İmza Atmak İçin:(ecosocialism@gmail.
com) adresine adınız, soyadınız, ülke-
niz, örgütünüzü (ya da bireysel katılım) 
göndermeniz yeterlidir. Avrupa eko-
sosyalist forum programına ve ekosos-
yalist belgelere www.ekolojistler.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Ekososyalist Forum İçin Çağrı
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hızla STK’laştı. 

Kendilerini besleyen hareketlerin 
güçlerini yitirmelerine bir de yapısal 
sorunları eklenince forum süreçleri 
tüm güçlerini yitirdiler. Özellikle Dünya 
Sosyal Forumu çok kısa bir sürede 
bir çeşit STK fuarına dönüştü. Avrupa 
Sosyal Forumu ise belki de birbirine 
daha bağlı ve içinde hareket etmesi 
nispeten daha kolay bir kıta olduğu 
için bir süre daha cazibesini korudu. 
Ancak Malmö’deki Avrupa Sosyal 
Forumu ile birlikte hem dünya hem de 
Avrupa çapındaki sosyal forum süreç-
leri çok sayıdaki toplumsal hareket ve 
siyasi aktör için anlamını yitirdi, taa ki 
Belem’e kadar.

Belem’den Önce, Belem’den 
Sonra
Belem’deki Dünya Sosyal Forumu, 
pek çoğumuzun sosyal forumları  bir 
daha değerlendirmemize neden oldu. 
Belem, öldü sanılan sosyal forumla-
ra adeta bir hayat öpücüğü oldu ve 
çıkmadık candan ümit kesilmeyeceğini 
bir kez daha gösterdi. Belem ulaşıl-
ması oldukça zor bir yer olmasına 
rağmen buradaki DSF’ye yaklaşık 
140 bin kayıtlı katılımcının katıldığı 
söyleniyor. Bu daha önceki DSF’lerle 
kıyaslandığında çok büyük bir rakam. 
Bu sayıdaki en önemli etken ise yerli 
hareketlerinin Belem DSF’ye geniş 
bir şekilde katılmış olmaları. Tabii ki, 
Belem’in başarısı sayılardan ibaret bir 
mesele değil. Belem özellikle sonuç 
deklarasyonuyla geçmiş forumların 
hepsinden çok daha farklıydı. Belem’e 
kadar bu deklarasyonlar daha çok 
farklı toplumsal hareketlerin kendileri 
için önemli olan belli başlı noktaları 
listeledikleri ve gelecek eylemlerin bir 
takvimini verdikleri metinlerdi. Belem 
deklarasyonunun farkını belirtmek için 
ise alt başlığını vermek yeterli olacak-
tır: “Antiemperyalist, antikapitalist, 
feminist, ekolojist ve sosyalist alter-
natifler gereklidir.” Bu deklarasyon 
aynı zamanda, diğer tüm DSF sonuç 
deklarasyonlarından farklı olarak, kriz-
den çıkış için bir acil talepler listesi de 
içeriyor. Bu taleplerin bir kısmı, bırakın 
DSF gibi heterojen bir yapıyı, pek çok 
siyasi örgüt için bile dile getirilmesi zor 
talepler.

Belem’deki forumun organizasyonuna 
dair en önemli farklılık ise bir “Asamb-
leler Asamblesi” yapılması oldu. Önce-
ki forumlarda, DSF bittikten sonra ve 
DSF’nin bir parçası olmayacak şekilde 
bir Toplumsal Hareketler Asamblesi 
gerçekleştiriliyor ve sonuç bildirgesi 
de orada hazırlanıyordu. Belem’de ise 
son günün sabahında çeşitli alanlarda 
tematik asambleler yapıldı ve ardından 
öğleden sonra yapılan “Asambleler 
Asamblesi” ile tüm bu asamblelerin 
sonuçları ve toplumsal hareketler 
asamblesinin sonuç bildirgesi sunul-
du.

Tüm bunlar son DSF’yi sosyal forum 
süreçlerinin tekrar canlanması için bir 
başlangıç noktası haline getirdi ama 
maalesef benzer bir şey son ASF için 
söylenemez. Malmö’de yapılan en son 
Avrupa Sosyal Forumu ile ilgili herke-
sin ortak değerlendirmesi, ASF’nin 
artık öldüğü yönündeydi. Değerlendir-
meler daha çok Malmö’deki ASF’nin 
lojistik yönüne dair ve Organizasyon 
Komitesi’ni suçlar yönde. Ancak asıl 
dikkat edilmesi gereken şey, ASF’nin 
aslında Malmö’ye hazırlık sürecinde 
de rahatça görülecek bir şekilde politik 
olarak öldüğü. Yoksa Malmö’nün en 
önemli başarısızlığı çevirinin düzgün 
çalışmaması, borçlar olması vs. değil. 
Politik olarak 5. ASF’nin Avrupa’da 
kimsede bir heyecan uyandıramaması. 
Bunun sorumlusu da tek başına İskan-
dinav Organizasyon Komitesi olarak 
adlandırılan komite değil. ASF’nin ör-
gütlenme yönteminin kendisinde ciddi 
birtakım sorunlar mevcut.

Her ne kadar forumun kendisinin 
Avrupa’daki tüm hareketler için bir çe-
kiciliği varsa ve dolayısıyla da mutlaka 
en azından bir temsilci düzeyinde gelip 
foruma katılıyorlarsa da forumların 
örgütlenmesi sürecinde Avrupa’da yeni 
gelişen hareketler yer almıyorlar. 

Başka Bir ASF Mümkün (mü)?
İşte İstanbul’da yapılacak olan 2010 
Avrupa Sosyal Forumu da, kimilerinin 
“Malmö’de öldü, İstanbul’da defnede-
ceğiz” şeklinde espriler yaptığı böyle 
bir döneme denk geliyor. Ancak nasıl 
ki, Belem Dünya Sosyal Forumları için 
bir suni teneffüs görevi görüp öldü 
denilen DSF’yi diriltmişse, 1-4 Temmuz 

tarihleri arasında İstanbul’da yapı-
lacak olan ASF de benzer bir görevi 
görebilir mi?

Bu ASF’de Belem’den de çıkarılan bir 
dersle, son Dünya Sosyal Forumu’nda 
yapılan Asambleler Asamblesinin bir 
benzeri yapılacak. Böylelikle Forum so-
nuçlandığında foruma katılan hareket-
lerin ellerinde olabildiğince ortaklaş-
tıkları somut bir siyasi program olacak. 
ASF 2010 da tıpkı Belem gibi, feminist, 
ekolojist, antimilitarist ve antikapitalist 
alternatiflerin sadece mümkün değil 
ama artık zorunlu olduğunun vurgulan-
dığı ve bu yolda örülecek uluslararası 
eylemlerin somut bir programını içeren 
bir sonuç bildirgesi ile sonlanabilir.

Hazır Avrupa Sosyal Forumu’nu, 
Avrupa sınırlarının dışına taşırma fikri 
de ortada iken, Filistin, Ürdün, İran, 
Irak, Suriye, Lübnan, Kuzey Afrika ve 
Kafkalar gibi klasik Avrupa alanına 
girmeyen pek çok bölgeden bu ASF’ye 
katılacaklarını şimdiden beyan eden 
hareket temsilcileri var.

Bir yandan ciddi bir heyecan olsa da 
şu anda Türkiye’de yürüyen sosyal 
forum çalışmalarının da kendine özgü 
sorunları da var tabii. Özellikle sendi-
ka ve meslek örgütlerinin “bir var bir 
yok” tavırları, doğalarında bulunan 
bürokratik yapıları ya da mali olarak 
sürecin yeterince arkasında durup dur-
mayacaklarının hâlâ şüpheli olması, 
organizasyon çalışmalarında yer alan 
siyasi örgütlerin genel olarak yerleşmiş 
rekabetçi kültürü gibi meseleler ASF 
2010 yaklaştıkça daha fazla sorunu 
ortaya çıkaracaktır. Ancak her ne ka-
dar İstanbul 2010’da bir sürü lojistik 
sorun olacaksa, belki çeviri çalışma-
yacak, para bulunamayacak, borçlar 
olacak ve daha bir sürü sorun çıka-
caksa da, bunların hiçbiri aslında çok 
da önemli değil. Önemli olan politik 
olarak öncekilerden çok farklı bir ASF 
yapma imkânı ve görevinin önümüzde 
duruyor olması. Tüm eleştirilerimize 
rağmen Avrupa Sosyal Forumu ve 
Dünya Sosyal Forumu elimizdeki en 
önemli enternasyonal araçlar. Yeni 
bir enternasyonal, ağaç kavuğundan 
çıkmayacağına göre, onları başka bir 
şeye evriltmek de yine bizim görevimiz. 

gündem
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Narenciye Başkenti Erzin’de 
Termik Santrallere Karşı 
Miting
Hatay’ın Erzin ilçesi, 1980 darbesi 
sonrasında ilk mitingini termik sant-
rallere karşı yaptı. Hep bir ağızdan 
“Termik Santrallere Hayır” diyen coş-
kulu kalabalık, şirketin ÇED raporları-
nın onaylanmamasını istedi. Yaklaşık 
1500 Erzinliye, Doğu Akdenizli çevre-
cilerin yanı sıra, Antakya, İskenderun, 
Dörtyol, Osmaniye ve Adana’dan 
gelen kitle örgütü temsilcileri destek 
verdi. Sloganlar eşliğinde Cumhuriyet 
Meydanı’na kadar yürüyen kitlenin 
içinde gençlerin çoğunluğu oluşturdu-
ğu dikkat çekti. 

Mitingde ilk sözü, Çevre Koruma 
Derneği Başkanı Cemal Ertaç aldı. 
İlçelerine 5 adet santral yapılacağını 
ifade eden Ertaç, Erzinlilerin, mücade-
le azmi ile termik santrallerin kurul-
masına izin vermeyeceklerini belirtti. 
Çevre Bakanlığı’nın işinin santralciler 
için ÇED raporu hazırlamak olmadı-
ğına dikkat çeken Ertaç, yaşanabilir 
bir çevrenin her insanın anayasal 
hakkı olduğunu söyledi. Erzin Turunç-
gil Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet 
Bestami Özden ise Erzin ekonomisinin 
narenciyeye dayandığını hatırlattı. 
Santral ile narenciye bahçelerinin yok 
olacağına dikkat çeken Özden, santral 
kurulmasına izin verilmemesi gerekti-
ğini söyledi. 

Erzin Zeytin Üreticileri Birliği Başka-
nı Av. Akif Özer de, termik santral 
istemediklerini dile getirdi. Santralin 
kurulması düşünülen, Aşağı Burnaz 
köyünden Hatice Temel ise kadınların 
mücadelede en ön safta olacaklarını, 
termik santralcilerin ilk başta kadın-
ları karşılarında bulacaklarını vurgu-
ladı. Tüm Üretici Köylüler Sendikası 
adına Satılmış Başkavak ise, mitingin 
“tarıma ve geleceğe” sahip çıkma 
mitingi olduğunu dile getirdi. Üreticinin 
bahçesine termik santrali kuranlar, 
üreticiden sessiz kalmasını bekleme-
sin, dedi.

Bolu’da Termik Santrale 
Mahkeme Dur Dedi      
Bolu, Göynük’e bağlı Bölücekova Köyü 
sınırları içerisinde tarım arazisinde 
kurulması düşünülen termik santrale 
karşı Ziraat Mühendisleri Odası tara-
fından açılan dava sonuçlandı. Mah-
keme, 5403 sayılı Kanun‘un aradığı 
kamu yararı kararı bulunmadığından 
dava konusu izin işlemini iptal etti. 
Kararda, kamu yararının, tarım arazisi-
nin amacı dışında kullanılmasının mı, 
yoksa tarımsal amaçla kullanılmasının 
mı saptanması gerektiği vurgulandı. 
Bu yönde karar alınırken konunun; 
ekonomik, ekolojik, tarımsal ve diğer 
tüm verilerle birlikte değerlendirilmesi 
gerektiğini belirten mahkeme, “ülke-
mizde Enerji Yatırımları ile ilgili kamu 
yararı kararını vermeye yetkili bakanlık 
Kanun‘dan kaynaklanan görevi gereği 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığıdır. 
Dava dosyasında yer alan Türkiye 
Kömür İşletmeleri tarafından verilen 
kamu yararı vardır şeklindeki yazı 
ancak verilecek nihai karara kaynak 
teşkil edebilecek bir veri niteliğindedir.  
Tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma 
açılması için yatırımın konusu ile ilgili 
Bakanlığın yetkili organlarından her 
türlü etüd raporları ile birlikte kamu 
yararı kararı alınması gerekirken, Ka-
nunun açık hükmüne aykırı bir şekilde 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü tarafından verilen 
“kamu yararı vardır” belgesi üzerine 
düzenlenen, uyuşmazlık konusu ara-
zini tarım dışı amaçla kullanılmasının 
uygun bulunmasına dair 25.03.2009 
gün ve 1625 sayılı işlemde hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.” Dedi.

Samsun Termik Santrali’nde 
Kamu Yararı Yok
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Cengiz 
AŞ tarafından yapılması planlanan 
elektrik santraline karşı açılan dava 
sonuçlandı. Danıştay, kararında Ana-
yasanın 56. maddesindeki “Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir, Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlili-
ğini önlemek devletin ve vatandaşların 
ödevidir” ifadelerinin altını çizdi.

Yalova Termik Santraline Karşı 
İmza Kampanyası
Yalova’da kurulması planlanan termik 
santrale karşı, demokratik kitle örgüt-
leri imza kampanyası başlattı. Yalova 
Çevre Platformu tarafından http://
www.yacep.org/ adresinden başlatılan 
imza kampanyasında on binden fazla 
imza toplandı. Diğer bir imza kam-
panyası ise, http://www.yalovatermik-
santrali.com/ adresinden yürütülüyor. 
Aksa tarafından yapılması düşünülen 
santrale karşı daha etkin eylemler 
planladıklarını söyleyen Yalovalılar, 
Aksa’dan 1999 depreminde binlerce 
ton kirli atık çevreye yayıldı. Yeni bir 
felaket istemiyoruz, dedi.

Yalova’da AKSA Holding tarafından 
yapılması planlanan termik santralin 
ÇED ve ruhsatı olmadan inşaatına 
başlanmış olması da bölgedeki tep-
kileri arttırıyor. İnşaatın bir an önce 
durdurulması için belediye nezdinde 
girişimde bulunan Yalovalılar inşaatın 
durdurulmaması karşısında ise hukuk 
yollarına başvuracaklarını ifade ediyor-
lar. Kıyı şeridinin bozularak inşaatın 
tamamlanması halinde ise bu termik 
santralin kıyı şeridinin değiştirilerek 
yapılacak termik santrallere emsal teş-
kil etmesinden duyulan kaygı nedeni 
ile bölge halkı tüm Türkiye’yi duyarlı 
olmaya davet ediyor. 

Tufanbeyli Termikte “Müjdeli 
Haber”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na 
Tufanbeyli termik santralinin yer lisan-
sının iptali için Çetko, Mersin, Antakya 
Çevre Dostları Derneği, İskenderun, 
Erzin Çevre Koruma Derneği, Adana 
Ziraat Odası, yumurtalıklı balıkçılar 
derneği gibi pek çok örgüt tarafından 
yapılan başvurunun reddi üzerine 
açılan davada, mahkeme yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. Yer lisansının 
yürütmesinin durdurulması ardından 
açıklama yapan örgütler, gelişmeyi 
“müjdeli bir haber” olarak yorumladı.

havada bulut
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Enerji sektörüne “hızlı” giriş yapan 
gruplardan biri olan Hattat Holding beş 
yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK)’ya ait Amasra B sahasının işlet-
me hakkını 20 yıllığına devraldı. Ardın-
dan 2006 yılında bu sahadan çıkarıla-
cak kömürün kullanılacağı bir termik 
santral yapımı için Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya lisans 
başvurusunda bulundu. EPDK, şirkete 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
raporu almak koşuluyla 49 yıllık lisans 
izni verdi. Yöre halkının ve konuyla ilgili 
kitle örgütlerinin tepkilerine karşın, 
8.12.2009 tarihinde şirket ÇED süre-
cini başlattı. Şirket’in dosyası Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nda değerlendiriliyor. 
Ancak bu dosya ile ilgili çok önemli 
hukuka aykırılıklar bulunmaktadır.

Planlama Hukuku ve Amasra 
Termik Santrali
Zonguldak - Bartın - Karabük Planlama 
Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Dü-
zeni Planı, 2.10.2009 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Bu plan bölgedeki tüm 
yatırımların nasıl yapılacağını, nereye 
yapılacağını, hangi koşullarda yapılıp 
yapılamayacağını belirleyen temel bir 
hukuk metnidir. Zonguldak–Bartın–
Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 
Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda planla-
ma yaklaşımı olarak “Havza Yönetimi 
Modeli” önerilmektedir. Çevre Düzeni 
Planı’nda, Havza Yönetimine ilişkin 
kararlar, topoğrafik durum ve klimato-
lojik şartlar çerçevesinde oluşturulan, 
özellikle su kaynakları ve diğer doğal 
kaynakları besleyen yeraltı ve yüzey-
sel suların toplandığı bölgeler ve bu 
bölgeler içerisindeki toprak, hava, flora 
ve fauna ve tüm doğal kaynaklar ile 
hassas eko sistemlerin oluşturduğu 

su havzalarını kapsayacaktır. Havza 
Yönetimi’nde doğal kaynakların doğal 
yenilenme ve nesillerini idame ettirme 
süreci temel alınacak ve her kaynak 
için en uygun ve dengeli kullanımın 
sağlanması ve koruma-kullanma 
dengesinin belirlenmesi amaçlana-
caktır. Ayrıca plan uzun vadeli olarak, 
ekolojinin temel esaslarını dikkate 
alarak, bölgenin doğa varlıklarını, sos-
yoekonomik yapısını geliştirmeyi esas 
alacak biçimde illerin planlanması 
gerektiğini kural haline getirmiştir. Bu 
doğrultuda da plan, bölgede yatırım 
yapma koşullarının, kuralsız değil; plan 
hükümlerine uyumlu olmasının sağlan-
masını amaç edinmiştir. Bu doğrultuda 
da illerin stratejik planları ve yüzbinlik 
plana aykırı yatırım yapılmasının önü 
alınmıştır.

Plan’ın sosyal ekonomik değerlen-
dirmeler başlığı altında şu ifadelere 
yer verilmektedir:  “Amasra Kenti’nde 
doğal ve tarihsel/kültürel çevrenin ko-
runması, kent kimliğinin geliştirilmesi, 
sağlıklı ve yaşanabilir bir turizm merke-
zi oluşturulabilmesi amacıyla bölgenin 
özelliklerine uygun, doğal çevreye, 
tarihi mirasa ve kültürel dokuya duyarlı 
ve koruyucu, bölge ekonomisine ve 
toplumsal yaşantıya katkıda buluna-
cak sürdürülebilir turizm politikası-
nın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
politika sadece Amasra Kenti’ni değil 
Amasra İlçesi’nin tümünü kapsaya-
cak bir politika olacaktır. Planlama 
döneminde, Amasra ilçesi, planda 
öngörülen strateji ve politikalarla geliş-
miş, sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa ve 
kültür turizmi merkezi olacaktır.” (ZBK 
Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu, 
s.38.)  Sonuç olarak Amasra ilçesi’nin, 
planda öngörülen strateji ve politika-

Amasra Termik Santrali 
ve Hukuka Aykırılıklar
Fevzi Özlüer

larla gelişmiş, sağlıklı ve yaşanabilir bir 
doğa ve kültür turizmi merkezi olma 
misyonu; 2025 yılı sektörel dağılımın-
da 1. sırada toplum hizmetlerinin, 2. 
sırada ticaretin, 3. sırada da maden 
çıkarımı sektörünün yer almasıyla ger-
çekleşecektir. (ZBK Çevre Düzeni Planı 
Açıklama Raporu, s.60) Planda görü-
leceği gibi Termik santralin T’si bile 
anılmamaktadır. İstihdamında, kültür 
ve tarihi değerlerin, doğa varlıklarının 
geliştirilmesi ile mümkün olabileceği 
savunulmaktadır.  Bu nedenle Bartın 
ili için Termik Santral bir istihdam 
sağlayacak yatırım olarak görülme-
mektedir. Termik santralin dayandığı 
kömüre dayalı ekonominin ise 2025 
yılına kadar, diğer ekonomi alanlarının 
gerisine düşeceği hesap edilmiştir. 
Bu doğrultu da söylenebilir ki devletin 
resmi belgelerinde, termik santraller-
den bir istihdam yaratma beklentisi 
olmadığı gibi bu bölgede, verili plana 
göre termik santral kurmanın da 
olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle 
Amasra Termik Santrali’ni inceleyen 
bakanlık bu bölgede termik santral 
kurulmasının olanağı olmadığını göz 
önünde bulundurarak, usul yönünden 
dosyayı reddetmelidir. Çünkü yüzbinlik 
ölçekli planda bu enerji alanına yatırım 
yapılmasının koşulları düzenlenme-
miştir. İlin geleceği, doğa ve kültür 
varlıklarının, tarihinin geliştirilmesine 
özgülenmiştir. 

Bu bağlamda ilin geleceğini belirleyen 
diğer temel belge, Bartın İl Özel İdaresi 
tarafından kabul edilerek yürürlüğe 
giren, Bartın 2023 İl Stratejik Planıdır. 
Bu plan da yüzbinlik planla uyumlu bir 
biçimde, Çatalağzı Termik Santrali’nin 
yarattığı kirliliği vurgulamakta, bu sant-
ralden Bartın kıyılarını nasıl olumsuz 
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etkilediğini  belirtmektedir. (Bartın 
Valiliği, İl Stratejik Planı, s.43) Planda, 
Çatalağzı Termik Santrali’nde yakılan 
kömürün yarısı ya kül ve cüruf halinde 
doğrudan Karadeniz’e döküldüğü ya 
da bacalardan uçup yine Karadeniz’ 
e düştüğü vurgulanmaktadır. Bu 
cüruflar, Kızılkum, Hatipler, Mugada 
ve İnkumu sahillerine kadar ulaş-
maktadır. Akıntıdan etkilenmeyecek 
yoğunluktaki kil ve cüruflar ise denizin 
dibinde betonlaşarak canlıların yaşam 
ortamlarını yok etmektedir. (s.279) 
Çevre ve Orman Sektörüne ilişkin swot 
analizinde de Çatalağzı termik santra-
linin yarattığı kirlilik bir tehdit olarak 
ortaya konulmaktadır. (s.299) 

Termik Santralin Enerjisi Kimin 
İçin Kullanılacak
Bartın İli stratejik planında, ilin kendi 
olanaklarını kullanarak gelişmesinin 
altı çizilmekte tarih, kültürel değer-
ler, tarım, ormancılık ile bütünleşmiş 
bir biçimde turizmin potansiyelinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun 
içinde ilin kendi öz kaynaklarını yine 
ilin gelişimi için kullanılması gerektiği 
stratejik planın esasını oluşturmakta-
dır. İlde yapılacak yatırımlar, bu plana 
göre yapılması zorunludur. İlde ener-
jiye olan ihtiyacın karşılanması içinde 
bölgede var olan enerji kaynaklarının 
bu gelişme potansiyeline yönelik 
kullanılması amaçlanmaktadır. Oysa 
ki, Hattat Holding tarafından verilen 
Çed Başvuru dosyasında,  “Proje kap-
samında üretilecek enerji, TEİAŞ ile 
yapılacak bağlantı anlaşmasına göre 
belirlenecek yeni bir şalt merkezine, 
(…) Üretilecek enerji, enterkonnekte 
sistem üzerinden ulusal şebekeye ve-
rilecek (…) tamamen serbest piyasada 
satılarak değerlendirilecektir. (ÇED 
Başvuru Dosyası, s.7) Bu ifadende 
anlaşılacağı üzere üretilecek enerjinin, 
Amasra ilinin enerji ihtiyacına yönelik 
olarak değil, piyasaya yönelik olarak 
üretilecektir. 

ÇED, Bartın’ın Stratejik 
Planına Aykırı
Bartın Çayı ve arıt Barajı üzerinde 
kurulması düşünülen Heslerle birlikte, 
Amasra için petrol, doğalgaz, metan ile 
birlikte termik bir enerji kaynağı olarak 
gösterilmektedir. (s. 337) Ancak bu 
bölgede kabul edilen gelişme yöneltisi 
ile uyumlu olacak şekilde, ancak bu 
enerjiler bölgenin enerji ihtiyacına öz-
gülendiğinde plana göre hayat bulabi-
lecektir. Çünkü Stratejik plan, bölgenin 
özvarlıklarına dayalı olarak enerjisini 
sağlama ve yüzbinlik plan doğrultu-
sunda gelişmeyi hukuk kuralı haline 
getirmiştir. Aksi bir durum başlı başına 
ilin stratejik planına aykırılık teşkil 
etmektedir. Oysa ki ÇED raporundan 
anlaşıldığı üzere, burada üretilecek 
enerji piyasada satılacak, İl bu üretilen 
enerjiden doğrudan yararlanamaya-
caktır. 

Tarihi ve kültürel zenginliğe yaslanarak 
gelişmek açısından, enerjinin daha 
fazla tüketilmesi değil; bu varlıkları 
koruyacak şekilde üretilmesi esastır. 
Oysa ki, şirketin sunduğu Çed Başvuru 
dosyasında, bu yatırımın temel gerek-
çelerinden birisi olarak, ülkenin kişi 
başına elektrik tüketiminin az oluşu 
vurgulanarak, bu tüketimin arttırılma-
sı gerekliliği savunulmaktadır. (ÇED 
Başvuru Dosyası, s.8) Bu durum ilde 
yaşayanların daha fazla dışa-enerji 
pazarına bağımlı hale gelmesine ne-
den olacaktır. Bu durum bölgede tarih, 
kültür, orman ekonomisinin ayakta 
kalmasını zorlaştıracak, Amasra halkı, 
kendi öz varlıklarını kendileri için 
kullanamaz hale gelecektir. Bu iç göçü 
arttıracak, kısa sürede bölgedeki pek 
çok işletmenin kapanmasına yol aça-
cak bir ekonominin oluşmasına zemin 
hazırlayacaktır.  Bartın ili stratejik planı 
ve şirketin sunduğu başvuru dosyası 
taban tabana zıt bir Bartın tahayyül 
etmektedir. Bu durumda da hukuken, 
ÇED dosyasını inceleyecek Çevre ve 
Orman Bakanlığı da; Bartın İli Stratejik 
Planına ve ZBK Çevre Düzeni Planı’na 
uygun davranma zorunluluğu altında-
dır. 

havada bulut

Bartın’da yapılması düşülen termik 
santrale karşı ülke çapındaki tepkiler 
giderek artıyor. Ancak termik santrali 
yapmak isteyen şirket ÇED dosyasını 
Bakanlığa sundu. Bölgede de termik 
santrallere tepkileri azaltmak için giri-
şimlerine devam ediyor. Bartınspor’a 
15.000 TL’lik desteği ile futbol sahala-
rından yıldızının parlamasını bekleyen 
Hassa Holding (Hema) karşısında ise 
güçlü bir halk örgütlenmesi için ça-
balar devam ediyor.  Bu mücadelenin 
başından beri içinde olan Ergin Boz-
kurt ve Mustafa Artar ile Bartın termik 
santral karşıtı mücadeleyi konuştuk. 
Ülkemizde sayıları her gün artan ve bir 
zorunluluk gibi gösterilen termik sant-
raller Gökova, Afşin Elbistan, Çatalağzı 
macerasından sonra şimdi ülkenin 
dört bir yanına yayılıyor. Yumurtalık 
Sugözü, Erzin, Balıkesir, Yalova, Bartın 
sadece bunlardan birkaçı..Santrallerin 
kurulduğu bölgelerdeki çalışmaların 
birbirleri ile iletişim halinde olmaları ve 
birbirlerini tanımları bu mücadelenin 
daha güçlü hale gelmesini sağlayacak. 

Bartın Termik Santrali süreci içinde 
olan, Mustafa Artar,  1998 yılın-
da Çukurova Üniversitesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 
Peyzaj mimarı Dr. Artar, 2006 yılın-
dan bu yana Bartın Üniversitesinde 
öğretim elemanı olarak görev yapı-

yor. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Genel Merkez yönetim kurulu üyesi.
Ergin Bozkurt ise İstanbul’da yaşa-
yan bir Bartınlı. 2009 yılında Ana-
dolu Üniversitesi Kamu Yönetimini 
bitirdi. Ayakizleri Fotoğraf ve Ede-
biyat Topluluğu,  Yedi Umut Eğitim 

Derneği gibi topluluk ve kurumlarda 
görev aldı. Bartın Çevre Gönüllüleri 

Grubunun da kurucu üyesi.

Yeni Bir Dünya Kurulur Elbet
Amasra Termik Santraline Karşı Direniş Büyüyor
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Ekoloji Kolektifi (EK): Bartın’da termik 
santral karşıtı mücadele nasıl başladı? 
Neden bu bölgede kurulacak termik 
santrale karşısınız?

Mustafa Artar (MA): Bartın’da çok es-
kilere dayanan bir hareket bu aslında. 
2000’li yılların başında Mobil santral 
mücadelesi kazanılması ardından, 
daha büyük bir felaket 2006 yılında 
sinyallerini yeniden vermeye başladı. 
Eskiden Bartın Çevre Birlikteliği olan 
yapı, Bartın-Amasra Çevre Birlikteliği 
olarak devam etti. Termik santrale, 
enerji üretimine körü körüne karşı 
olduğumuz düşünülse de, bunun 
böyle olmadığını herkes biliyor. Bizler 
Amasra gibi 3000 yıllık geçmişi olan, 
yaşamın her anının parasal değeri 
biçilemeyecek bir coğrafyada, böylesi 
bir çevre katliamına karşıyız. Ve bizim 
önümüze ısıtılıp ısıtılıp sunulan istih-
dam silahıyla Amasra’da da mücadele 
edebileceğimizi düşünüyoruz. Yatırım-
cıların ve kamu yöneticilerinin sami-
miyetinden şüphemiz var. O yüzden 
karşıyız.

Ergin Bozkurt (EB): Mustafa Hoca’nın 
da belirttiği gibi Bartın duyarlı bir kent. 
2000 yılında mobil santral belasını def 
ettikten sonra bölgemizde bölgenin 
dokusunu yok edecek bir proje olarak 
termik santral gündeme girdi. Termik 
santral projesi ortaya atılır atılmaz, 
duyarlı kuruluşlar bir araya gelmiş ve 
Bartın Çevre Birlikteliğini kurarak bir 
karşı duruş sergilediler. Termik santra-
lin her şeyden önce ne enerji yatırımı 
anlamında tutulacak bir yönü vardır 
ne de diğer dışsal etkileri anlamında 
tutulacak bir yönü vardır. Bu bölgenin 
tarihi kadar, doğal yapısı denizi yeşili 
ve yıllardır süregelen ve Türkiye tara-
fından bilinen bir  gezi kültürü  mev-

cuttur. Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
bile Çeşm-i Cihan diye tabir ettiği bu 
bölgeyi yok etmlerine müsaade etmek 
kendi yaşadığın tarihe atalarına kültü-
rüne geleceğine ihanet etmektir. 

EK: Bartın’da termik santral kurulması 
istenen köylerde nasıl bir örgütlenme 
var? Bu mücadeleyi sürükleyen kişiler, 
bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyor?

MA: Köylülerimizin önüne istihdam 
sorunu gerçekten çok iyi işlenerek 
sunuluyor. Bu bir gerçek. Fakat 
alternatiflerin sunulamadığı ortam-
larda sermaye her zaman kazanıyor. 
Yatırımcı firma da yalan yanlış bilgiler 
ile vatandaşın aklını çelmeye çalışıyor. 
Halkın konuya ilişkin bilgi eksikliği 
ortada, örgütlenme için de yol göste-
ricilerin olması şart. Bilgi paylaşımı, 
yaşamın, Amasra’da yaşamın, değeri-
ne paha biçilemeyeğini vurgulayarak 
bu sorunu aşabileceğimizi düşünüyo-
ruz. En az firma kadar bizlerin de yerel 
halkın ayağına gitmemiz gerekiyor. 
Bu çalışmalar yoğunlaşarak artacak 
önümüzde dönemde.

EB: Ülkemizin olduğu gibi bölgemizin 
ana sorunu işsizlik ve göç. Bunu da 
firma çok güzel kullanıyor. Her fırsatta 
istihdamdan dem vurarak vatandaşı 
can evinden yakalıyor. Malumunuz 
ülkemizde çevre doğa tarih gibi de-
ğerlerin korunması her zaman ikinci 
üçüncü planda kalmışken buna karşı 
duruşlarımızda da sıkıntı çekiyoruz. 
Bu bağlamda kesinlikle mevcut çevre 
birlikteliğinin veya termik santrale 
karşı tavır sergileyen tüm stk ların 
birebir  köylülerle toplantılar sunumlar 
yapması gerekiyor. 

E.K.: Bu bölgedeki termik santral 
projesini yürüten şirketin, yürüttüğü 

Yeni Bir Dünya Kurulur Elbet
Amasra Termik Santraline Karşı Direniş Büyüyor

başka enerji projeleri var mı? Bu pro-
jenin yapımı için, şirket ne tür yollara 
başvuruyor?

MA: Şirket Batı Karadeniz’de birçok 
enerji yatırımına soyunmuş durumda. 
Yerli sermaye ile yola çıkıyoruz, yerel 
kaynakları kullanacağız diyen firma, 
yabancı sermayeyi daha işin başında 
ülkemize sokuyor. En önemlisi de 
samimiyetten yoksun firma, kömürün 
yeryüzüne çıkarılması için geldiği 
bölgede, sonradan alım garantileri ile 
termik sevdasına büründü. Şirketin 
en önemli kozu işsizlik ve yerel halkın 
buna karşı koyamayacağı düşüncesi. 
Ama burada yanılıyorlar. Bartın halkı 
sağlığını paraya değişmeyecektir. 
Ahlaklı bir yol izlediği söylenemez 
firmanın. Bu mücadelede sırf bu 
samimiyetsizliklerinden ötürü başarılı 
olamayacaklar.

EB: Hükümetin enerji yatırımı teşvikle-
ri şirketin iştahını kabartmakta. Bunun 
içinde batı Karadeniz’i yatırım üssü 
olarak seçmiş konumda. Bu yatırımları 
hayata geçirmek içinde halkı işsizlik-
ten vuruyor. Bölgenin futbol takımlarını 
destekleyerek, gazetecilerini bölgenin 
ileri gelen işadamlarını köy muhtarla-
rını yemeklere götürerek işletmenin 
kuyularını gezdirerek ikna turları atıyor. 
Fakat Bartın halkı bilinçli ve akıllıdır. 
Sağlığını tarihini kültürünü denizini 
korumayı bilir. 2000 yılında 20.000 
e yakın kişi yürümüş, mobil santrali 
söktürmüştü. Bunu bugünde başa-
racak güçte ve anlayıştadır. İstihdam 
yalanları, yemekler, renkli sunumlar  
halkı kandırmaya yetmeyecektir. 

EK: Hukuki durum ne aşamada? ÇED 
süreci tamamlandı mı, açılan dava ya 
da davalarınız var mı? Bu davalardan 
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nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

MA: Hukuksal anlamda firmanın 
kömür çıkarımı ile ilgili taahhütleri nok-
tasında girişimler var. Burada devlet 
zarara uğratılıyor gerekçesi ile baş-
vurular yapıldı. Hukuki süreç devam 
ederken, termik santralin kapasitesi 
büyütülerek, yabancı sermaye ile 
yatırıma iyiden iyiye niyetlenildi. 1/100 
000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 
turizm alanı olarak ayrılmış bir bölge-
ye sanayi yatırımını getirmek isteyen 
firma, planda revizyon istemesine rağ-
men bu girişimlerden sonuç alamadı. 
Fakat aynı bakanlık usule aykırı olarak 
ÇED sürecini başlattı. TMMOB ve bağlı 
odaların bu konuda bir dava hazırlığı 
var. Bana göre ÇED süreci başlama-
dan bitecek. Firma niyetli ama bizler 
de öyleyiz. Amasra’ya Termik santral 
bir cinayettir, kimse kendi kendine bu 
hançeri saplatmaz.

EB: Son olarak ise bakanlık, şirketin 
ÇED raporunu usulsüzlükten iade etti. 
Bizlerin de gözü bu bürokratik ve huku-
ki süreçte. Gönlümüz ÇED raporunun 
onay alamaması fakat “ben çevrecinin 
daniskasıyım” diyen bir Başbakan’ın 
hükümetine bu konularda güvenmek 
bence fazla iyimserlik olur. 

EK: Sonuçta uygulanmayan Türkiye’de 
pek çok yargı kararı var, bölgenizde de 
lehinize çıkacak bir karar uygulanmaz-
sa neler olacak?

MA: Bartın halkı duyarlıdır. Yasal yollar 
tükenirse de mücadele devam eder. 
Bartın’da halka rağmen bir çalışma 
olmaz. Çünkü Anadolu’nun bu küçük 
yerleşimi kültüründen alır yaşam 
kaynağını. Onun da elinden alınmasına 
izin vermez.

EB: Kesinlikle. Bartın halkı buna 
müsaade etmez. Firmanın da buna 
gücü yetmez. Bizler bu santrali kur-
durmamak için direneceğiz. Bütün 
yollar tükense de biz kurdurmayacağız. 
Denizimiz, balığımız, kavşak suyu-
muz…Amasramız, bizim her şeyimizdir. 
Bartın halkı üç beş kişi orda köle gibi 
çalışacak diye buna müsaade etmeye-
cektir. 

EK: Diğer termik santral karşıtı 
mücadelelerle nasıl bir ilişkiniz var? 
Erzin, Yalova, Balıkesir gibi şehirlerde 

de bu sürece karşı örgütlenmeler var 
biliyorsunuz.

MA: Onlar bizim de destekçimiz. Her 
ne kadar yan yana gelemiyor gibi 
görünsek de, internet gibi iletişim 
araçları ile mücadele süreçlerini payla-
şıyoruz. Doğayı katleden, yaşamı tehdit 
eden her yatırımın karşısında birlikte 
hareket etme irademiz hep var.

EB: HES karşıtı oluşumların müca-
deleleri gibi ortak bir platformda 
buluşamasak da -ki bu coğrafi yapı ile 
alakalıdır- sanal ortam buna güçbirliği 
yapabilmek için elverişlidir. Bunun için 
bizlerde diğer çevre örgütleri ile sürekli 
dayanışma ve birlik içindeyiz. Loç Vadi-
si Platformu Karadeniz İsyanda Grubu 
Munzur Koruma Kurulu Akkuyu Nük-
leer santral Karşıtı Platform ve Allioni 
Grişim Grubu ile sürekli bir temasımız 
ve iletişimimiz vardır. 

EK: Sonuçta, bu hes ve termik santral 
projeleri derelerin, denizlerin özelleş-
tirilmesine bağlı olarak yürütülüyor, 
Devletin, bu özelleştirme tutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

MA: Yakında özelleştirilmeyen bir yer 
kalmayacak. Doğa varlıklarının özelleş-
tirilmesi kadar riskli bir girişim olamaz. 
Elinizden yaşamınızın göz göre göre 
alınmasına izin vermek demektir bu 
yapılan. Bazı şeyler para ile alınmaz. 

EB: Enerji yatırımları gerçekten enerji 
üretme amaçlı yapılsaydı yada buna 
bir inandırıcılık olsaydı Karadeniz ve 
benzeri doğa harikası bölgelerimiz 
yok edilmeye çalışılmaz yabancı ya da 
özel sermayeye peşkeş çekilmezdi. Bu 
yatırımlar, suyun toprağın ve doğanın 
satılması amacı ile yapılmaktadır. Bu 
konuda bu yatırımları ya da politikaları 
desteklemek mümkün değildir. 

EK: Duyarlı kamuoyundan temel bir 
beklentiniz var mı? Medya Bartın’a 
yeterince ilgi gösteriyor mu? 

MA: Amasra gibi “Dünyanın Gözü” 
bir coğrafyaya tüm dünyadan destek 
gelecektir. Medya bu konuyu yeterince 
işlemediğine o zaman üzülecektir. 
Yerel basında gölge dövüşü gibi ha-
berler servis edilmekte. Fakat yorum 
yapan yok. Ağızlardan çıkanı yazmak, 
az sayıda tiraj ile vatandaşa ulaştığını 

düşünmek yetmiyor. Ulusal basının 
ilgisizliğini anlamak güç. 

EB: Duyarlı kamuoyu kalmadı maa-
lesef. Çünkü insanların kendi canları 
yanmadan diğerlerinin acısının farkına 
varamıyorlar. Ülkenin en önemli so-
runu ekonomi iken derdimizi anlat-
maya güçlük çekiyoruz. Bunu bütün 
ülke genelinde görmek mümkün. Öte 
yandan basının tutumu ise tamamen 
sermayeye ve ülkenin değişen gün-
demine odaklı olduğu içinde basın 
desteği bulmak çok güçleşiyor. Sadece 
muhalif tutum sergileyen birkaç basın 
bizleri haber yapmaya cesaret edebili-
yor ya da kale alıyor. Hele ulusal basın 
bu tip çevre yıkımlarını ve mücadele-
leri görmezden geliyor ki artık haber 
niteliği taşımıyor bu mücadeleler onlar 
için. Bizler zorla eylemlerimizi etkinlik-
lerimizi gözlerine sokmaya çalışıyoruz 
ki ses getirsin kamuoyunda yankı 
bulsun fakat maalesef ki bu mümkün 
olmuyor.

EK: Türkiye’nin pek çok yöresinde 
ekolojik kriz etkisini giderek arttırıyor, 
bu süreç nasıl bir noktaya varacak?

MA: Belki de bu bir tükeniş. Suyumuz 
kirlendi, havamız yine öyle. Tükeniyo-
ruz aslında. Hiçbirşey eskisi gibi değil. 
Mevsimler bile. Açlığa ve sefalete 
kürek çekiyoruz. En acısı da bunu bile 
bile yapıyoruz. Bu fakirlik, bu çaresiz-
lik, bu vurdumduymazlık sonumuzu 
hazırlıyor.

EB: Doğal sistemler hep kendilerini 
yenileyecek güce sahiptir. Deprem-
lerle volkanik patlamalar sellerle bir 
şekilde kendini dengeye getirecektir. 
Fakat bu dengeye getirme sürecinde 
insan ve diğer canlılar yer bulabilecek 
mi kendine bu gezegende onu düşün-
meliyiz. Aslında gezegeni yok ederken 
kendimizi yok ettiğimizin farkına vara-
mıyoruz veyahut varmak istemiyoruz… 
Sonumuzu da her geçen daha yaklaş-
tırıyoruz…

EK: Ülkenin enerjiye olan ihtiyacı, 
devlet yetkililerinin bu termik santral 
kurulması yönündeki politkasının te-
mel gerekçesi, hes ve nükleer santral-
lerde bu gerekçelere dayandırılıyor. Bu 
güçlü bir söylem fakat karşısında bu 
santrallerin daha güçlü hale gelmesi 

havada bulut
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için neler yapılmalı?

MA: Elbette birlikte hareket edilmeli. 
Karşınızdaki sermaye gücünü hafi-
fe almamak gerekir. “Çevreci, tuzu 
kuru bunlar” söylemlerinin karşısına 
geliştireceğiniz argümanlar, dik duruş 
ile beslenmeli,  bu konunun insanı 
yaşam hakkı ile ilgili bir tavır almaya 
sürüklemeli. Aksi takdirde elbette ül-
kenin enerjiye gereksinmesi var, ama 
yaşam alanlarının geri kazanımı için 
harcayacak ne zaman ne de paramız 
var. Kaybolan değeri geri getirmek, 
kaybetmemekten daha pahalı.

EB: Eğer ki ekonominiz ve dış politi-
kanız yani siyasetiniz dışa bağımlı ise 
bütün söylemler yatırımlar bu bağım-
lılık çerçevesinde dönüp duracaktır. 
Karşımızda her zaman çok büyük 
sermaye grupları var ve de olacak. 
Mevcut sistem çevreye duyarlı yöne-
ticileri de bünyesine katamayacağına 
göre bunun çözümü halktadır ve 
çevreye duyarlı sivil kuruluşlardadır. Bu 
çok büyük ve süresiz bir mücadeledir. 
Enerji politikalarında devlet hep şunu 
yapıyor, sanki çevre örgütleri devletin 
enerji politikasını eleştirirken karşı bir 
alternatif üretme zorunluluğu varmış 
gibi. Yani siz karşısınız o zaman enerji-
yi nasıl üreteceğiz deyip tuzak yakla-
şımlarla pasifize etmeye çalışıyorlar. 
Burada çevre örgütleri bence kesinlik-
le bu sorunun muhatabı değildir. Bu 
sorunun muhatabı siyasi partilerdir 
veyahut devletin diğer kurumlarıdır. 
Fakat yine de her fırsatta çevre ör-
gütleri bir alternatif enerjinin varlığını 
açıkça belirtmekte iken devlet bunu 
kale almamaktadır. Bunun için tüm 
örgütler önce yerel bazda halk odaklı 
kendi mücadelesini gerçekleştirirken 
mutlaka genel anlamda da bir birlik 
anlayışında birleşmelidir. Aksi takdirde 
günahı işledikten sonra tövbe etmenin 
manası yoktur… 

EK: Sonuçta ülke de büyük bir işsizlik 
var ve bu yatırımların iş alanı yarata-
cağı söyleniyor? Bu söylem karşısında 
neler yapıyorsunuz, mücadele ederken 
ekolojik kriz mağdurlarının iş talepleri-
ni de dillendirmek gerekiyor mu?

MA: Ben memleketinin doğasına, 
kuşuna, böceğine, suyuna-toprağına 
sahip çıkanların meselesi olmadığını 

düşünüyorum. Ülkede 10 milyona ya-
kın işsiz var ise bunun sorumlusu de-
nizdeki balık, havadaki kuş, topraktaki 
solucan değildir. İnsan kendi sonunu 
hazırlarken, kendinden başka yaşam 
haklarının da olduğunu bilmelidir. So-
nuçta üretim yaşamın her anında esas 
olmalıdır. Yabancı sermaye ile ülkenin 
tüm kaynaklarını peşkeş çekenler ile, 
torba yasalar ile memleketi bu hale 
düşürenler vermelidir işsizlik sorunu-
nun yanıtını.

EB: Bizim genel söylemimiz yatırıma 
değil doğayı yok eden bütün yatırımla-
ra karşı olduğumuz üzerinedir. Fakat 
ayrıntıya indiğimiz de hiçbir santralin 
istihdam odaklı yatırım olmadığını 
anlatmaya çalışıyoruz. Kısıtlı istihda-
mın ne şahıslara ne bölgeye bir yarar 
getirmeyeceğini anlatmaya çalıyoruz. 
Fakat biz olumsuzluğu anlatmaya 
çalıştığımız için her zaman zor inanılan 
insanlar oluyoruz. Çünkü gerçekleri 
anlatmaya çalışıyoruz. Fakat malum 
her zaman hayaller daha caziptir. İş 
bulacağım evime yakın ailemi geçindi-
receğim falan filan. İnsanlara bu daha 
cazip geliyor. Öte yandan Mustafa 
hocanın dediği gibi biz bu sorunun 
muhatabı değiliz bu sorunun muhatabı 
300 bin nüfuslu Bartın halkının 88 
bininin İstanbul’da yaşamasına neden 
olanlardır. 

EK: Köylerden kentlere son yıllarda 
göç giderek artıyor ve insanların 
yaşam alışkanlıkları da değişiyor, şe-
hirlilerin doğaya duyarlılığı artıyor gibi 
ama bir yandan da şehrin tüm tüketim 
değerlerini içselleştiriyor? Bu bir sorun 
mu sizce?

MA: Aşırı tüketim, tüketimin özendiril-
mesi elbette sorundur. Köydeki vatan-
daş sütünü ve yumurtasını AVM’lerden 
almaya başladı ise, burada temelde 
bir sorun vardır. Bu sorunun çözü-
mü de gerçekçi, günübirlik olmayan 
ekonomik politikalarda yatmaktadır. 
Çayırlarımızın yapılaşmaya, kıyılarımız 
bozulmaya, kentlerimizin trafik çöplü-
ğüne dönüşmeye devam ettikçe, bizler 
de dönüşecek, yaşam daha çekilmez 
bir hal alacaktır. Çözüm insan odaklı 
yaşamın benimsenmesi, kamunun bu 
esasta yönetilmesindedir. Bu ülkenin 
doğal değerleri yerinde, olduğu biçi-

havada bulut havada bulut
miyle korunmalı ve geleceğe taşınma-
lıdır. Bugün sorun sadece Amasra’da 
değil, Allianoi’de, Hasankeyf’te, 
Kastabala’da, Sinop’tadır. Bu sorun 
bizimdir. Bizi vuracaktır.

EB: Benim ailem 30 haneli bir köyde 
yaşıyor ve damacana su içiyor. Bu çok 
büyük bir sorun. Bu temel sorunu ka-
pitalizmin  tüketim toplumları yaratma 
anlayışına karşı durarak ve üretim 
politikalarını geliştirerek çözebiliriz. 
Eğer ki ülkenin bütün sanayisini, tarı-
mını, eğitimini ulaşımını kapitalist bir 
anlayış ve mantıkla yönetir ve satarsan 
ve üretim kaynaklarını yok edersen 
olacağı budur…  Bu bir sorundur ve 
tamamen yönetimlerin al-sat mantık-
ları ile büyüyen ve insanları yozlaştıran 
bir  sorundur...

EK: Teşekkürler.

MA, EB: Biz teşekkür ederiz

Ekoloji Kolektifi adına Fevzi Özlüer 
tarafından 4.4.2010 tarihinde yapıldı.
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Şeker özelleştirmelerini okuyor, oku-
dukça dehşete düşüyorum. Türkiye 
tarımında 1980’li yıllarla birlikte baş-
layan dönüşüm, 2000’li yıllarla birlikte 
en üst seviye vardı. Tarımsal üretimin 
kapitalistleştirilmesi ve tarım nüfusu-
nun yüzde beşlere çekilmesine dayalı 
politikalar meyvesini vermeye başladı. 
Et, süt, yumurta üretiminde yaşanan 
krizler her gün gazete manşetlerinde. 
Süt üreticileri sütlerini satamıyor, mer-
diven altı etler ve kaçak kesimler hızla 
yaygınlaşıyor. Toplum gıda egemenli-
ğini yitiriyor. İş burada bitmiyor. Daha 
derin sıkıntılar bizleri bekliyor. Özellikle 
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, 
tarım politikalarındaki dönüşüm temel 
gıda girdilerinde de tam bir yoksul-
laşma ile karşı karşıya olduğumuzu 
gösteriyor. Tarımsal üretimin temel 
girdileri olan tohumun, suyun, toprağın 
şirketlerin elinde toplulaşmasına daya-
lı yasal değişiklikler sonrası şimdi de 
sıra şeker özelleştirmelerine geldi. 

2002 yılında başlatılan şekerde 
özelleştirme süreci ile Türkiye’deki 
mısıra dayalı tatlandırıcılar ve gdolar 
arasındaki ilişkiler daha net ortaya 
çıkıyor. 2004 yılında genetiği değiştiril-
miş organizmalara karşı yürüttüğümüz 
mücadele, bu alanda Biyogüvenlik 
Yasası’nın çıkmasına zemin hazırladı. 
GDO’ların Türkiye’de üretimi yasaklan-
dı. Ancak gdoların ithali, denetimli izne 
tabi bir biçimde bu yasa ile serbest 
bırakıldı.

Oysak ki gdo karşıtı mücadele açısın-
dan Türkiye’de gıda egemenliğinin 
sağlanması, tarladan sofraya kadar 
ekolojik bir beslenme zincirinin yara-
tılabilmesi için, gdolu gıdaların ülkeye 
girişinin engellenmesi gerekiyordu. An-
cak, özellikle şeker özelleştirmeleri ile 

Hem Obezlik Hem Oblomovluk, Ne Yapmalı
GDO’lardan Şeker Özelleştirmelerine Giden Yol

Ilgın Özkaya Özlüer

birlikte Türkiye, 2009 yılında yayımla-
dığı orta vadeli programına göre şeker 
üretim sürecinden tamamen çıkacak. 
Çünkü, 2006 Eylül ayında yürürlüğe 
giren ve aşama aşama uygulanarak 
2015 yılında tamamlanması öngörü-
len AB şeker reformuyla, Birlik içindeki 
şeker üreticisi ülke sayısının kademeli 
olarak 6’ya düşürülmesi hedefleniyor. 
Bu altı ülke arasında Türkiye yok. Bu 
durumda da Türkiye şeker üretimini, 
pancar şekerinden değil mısır nişasta-
sından üretilen şekerle karşılayacak. 
Bu da şeker üretiminde, mısıra dayalı 
tatlandırıcıların egemenliğinde, tam it-
halatçı konumuna geleceğiz demektir. 

Ülkeye giriş yapan mısırlarla ilgili 2007 
yılında Ekoloji Kolektifi, Bandırma 
Limanı’ndan mısır numuneleri aldırmış 
ve bunları analiz ettirmişti. Bu analiz 
sonucunda da ülkeye giriş yapan mı-
sırların gdolu çıktığı görülmüştür. Ülke 
içinde, kullanılan gıda ürünlerinde, 
mısıra dayalı nişasta bazlı mısır şekeri 
kullanımı giderek artıyor. Son beş yılda 
kimyasal tatlandırıcı ithalatının 13 kat 
artmasına rağmen, ilaç üretimimizde 
aynı artışın yaşanmaması, bunların 
gıda üretiminde kullanıldıklarını doğru-
luyor. Mısıra dayalı nişasta bazlı şeker, 
meşrubat, meyve suyu, bira, şekerle-
me, lokum, baklava, helva, dondurma, 
reçel, bisküvi, sakız, çikolata ve ketçap 
gibi pek çok gıda ürününe hammadde 
olarak giriyor. Soyanın 900, mısırın ise 
700 çeşit üründe kullanıldığı belirtili-
yor. 

Pancara dayalı şeker üretimine göre, 
Mısıra dayalı şeker üretimi sanayici-
lere fahiş karlar sağlıyor. Şeker İş’in 
raporlarına göre, NBŞ satış fiyatları 
ABD’de ton başına ortalama 308 
dolar iken, Türkiye’de bu rakam 716 

dolardır. Yapılan hesaplamalar, NBŞ 
kar marjının GDO’lu mısırda % 587 ila 
% 711 arasında, normal mısırda ise 
% 334 ila % 414 arasında değiştiğini 
göstermektedir. Pancar şekerinde kar 
marjının %38 olduğu göz önüne alındı-
ğında, bu alanda pancara dayalı şeker 
yerine mısıra dayalı şekerin sanayi 
üretiminde tercih edilmesinin sebebi 
tam da budur.

Türkiye’nin pancar şekeri üretim süre-
cinden çekilmesine yönelik politikaları, 
nişasta bazlı mısır şekerinin şirketlere 
yüksek karlar sunuyor olması ile bir-
leşince 2002 yılından sonra şekerde 
hızlı bir “özelleştirme yol haritası” 
oluşturuldu. Önce 2006 yılında, Ilgın, 
Bor, Ereğli şeker fabrikaları satışa 
çıkarıldı. Ancak bu fabrikaların satışı 
mahkeme kararı ile durduruldu. Sonra 
ise Ağustos 2008’de, ÖYK Kararı ile 
şeker fabrikalarının tamamı, tüm 
varlıklarıyla özelleştirme programına 
alındı. Şeker üretimindeki tasfiye 
özelleştirmelerle birlikte, Türkiye’ye 
giren mısıra dayalı nişasta bazlı şeker 
kotalarının artırılması ile paralel yürü-
dü. Şeker İş’in verilerine göre, “AB’de 
halen %2 olarak uygulanmakta olan 
izoglikoz (fruktoz) kotasına karşın, 
ülkemizde toplam Nişasta Bazlı Şeker 
(NBŞ) kotası ( 4634 sayılı Şeker Kanu-
nu ile %10 olarak kabul edilmiş olup, 
Bakanlar Kurulu’na da bu kotayı % 50 
oranında arttırma veya azaltma yetkisi 
verilmiştir. Son yıllarda da bu oran 
%50 oranında arttırılarak %15 olarak 
uygulanmıştır.” Bu kotalara karşıda 
Şeker İş Sendikası tarafından davalar 
açılmış,  iptal kararları alınmış ama bu 
kararlar uygulanmamıştır. 2008 yılında 
da kota yüzde 35 arttırılmıştır. Artı-
rımlı miktar olan 316.035 tonun ilgili 

gıda egemenligi
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mevzuatın  amir hükümleri çerçevesi  
dağılımı sonucunda, nişasta bazlı 
şeker üreticisi Cargill Tarım  ve  Gıda  
Sanayi Ticaret A.Ş’ye 138 .291 ton 
kota  tahsis edilmiştir.

Bütün bu süreç sonucunda ise iki du-
rumla karşı karşıya kalacağız, birincisi 
pancar şekerinde özelleştirme süreci 
ile, 15 ile 18 arasında fabrika kapa-
nacaktır. Pancar işleme kapasitesi ve 
pancara dayalı şeker üretim miktarı 
daralacak, kapasite kullanım oranı ise 
% 15 – 25’e kadar düşecektir. Pancar 
tarımı ve şeker üretimi % 40 – 50 
oranında, sektörel istihdam % 50 – 60 
oranında azalacaktır. Pancar tarımın-
da çalışan 500 bin kişi, fabrikalarda 
çalışan 20 bin kişi üretim dışına 
çıkarılacaktır. Doğrudan ve dolaylı 
şekilde 6 milyon kişi bundan olumsuz 
etkilenecektir. Pancara dayalı tarım-
sal yapıların tasfiyesi ile birlikte, bu 
sektörde çalışan işçilerde 4-C statü-
sünde istihdam edilmeye başlanacak, 
bu statü giderek kural istihdam biçimi 
haline gelecektir. Sözleşmeli yöntemle 
pancar üretimi yapan kırsal nüfus, 
giderek yoksullaşacak ve kırdan kente 
göç hızlanacaktır. Bu doğrultuda, 
özelleştirme süreci sadece, istihdam 
biçimlerini, kamu varlıklarının mülkiyet 
biçimini değiştirmekle kalmayacak, 
kır ve kent arasındaki eşitsizliği de 
arttıracaktır. Bu durumun yarattığı 
sosyal maliyetler ise toplumun üzerine 
yıkılacaktır. İkinci olarak ise, özelleştir-
me sürecinin şeker pancarı üretiminin 
tasfiye edilmesiyle birlikte, ülkenin 
şeker ihtiyacı mısırsa dayalı nişasta 
bazlı şeker üretiminden ve mısır itha-
linden karşılanacaktır. Daha pancar 
üretimine dayalı şeker sektörü tasfiye 
edilmeden bile, Şeker İş raporlarına 

göre, “önceki yıllarda ülke içine giren 
kaçak şeker ve tatlandırıcıların varlığı, 
yurtiçinde kaçak şeker ve tatlandırıcı 
üretim ve satışı, kimyasal tatlandırıcı 
ithalatının 13 kat artmış olması, nişas-
ta bazlı şekerlerin kotasının yüksek 
belirlenmesi” nasıl bir kaos ortamıyla 
karşı karşıya kaldığımızı göstermekte-
dir. 

Özetle, Biyogüvenlik Yasası çıktıktan 
sonra, hazırlanan ve taslak halindeki 
yönetmeliklere göre, binde dokuz-
dan daha az oranda gdo barındıran 
ürünlerin etiketlenmeyeceğine yönelik 
düzenlemelerde göz önüne alındığın-
da, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 
İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, 
“Nişasta bazlı şeker üretimi yapan 
firmaların üretimde kullandığı mısır 
GDO’lu mudur? Konu hakkında Tarım 
Bakanlığı’nın herhangi bir denetimi bu-
lunmakta mıdır?” sorusuna verdiği ya-
nıtta tüm cevaplar gizlidir. Bakanlık bu 
soruya verdiği yanıtta, “Bakanlığımızca 
bugüne kadar etiketlerinde genetik 
olarak değiştirilmiş organizma (GDO) 
bulunduğuna dair  beyan bulunan 
ürünlerin ithalatına izin verilmemiştir.” 
Demektedir. Bu yanıttan da anlaşı-
lacağı üzere, binde dokuz sınırının 
altında kalan gdolu mısırlarda ülkeye 
girmeye devam edecek ve gdolu kabul 
edilmedikleri içinde şeker üretiminde 
kullanılacaktır.

Bu durumda da şeker özelleştirmeleri 
mısıra dayalı şeker üretimini pom-
palayacak, cargill gibi şirketler daha 
çok kazanacaktır. Obezlikle terbiye 
edilirken, gdo karşıtı mücadele şeker 
özelleştirmelerine karşı aktif bir müca-
dele yürütemez bu süreci tersine çevi-
remezse hiçbir şey kazanamayacaktır. 
Bu nedenle gdo karşıtı mücadelenin 

önümüzdeki programı şeker özelleştir-
melerine karşı kamucu tarım ve gıda 
politikaları olmalıdır. Mısırdan üretilen 
şeker ve binlerce yan ürün hızlı bir 
biçimde yağa dönüştüğünden, kadın-
ların ve gençlerin bu süreçte daha 
dikkatli ve duyarlı olması gerekecektir. 

Gdoların üretimi Türkiye’de yasak ama 
ithali neden serbest sorusunun yanıtı 
işte böylelikle açığa çıkıyor. Ülkeye 
kürem kürem mısır girsin diye..Nişasta 
bazlı şeker, pancar şekerinin yerini 
alsın diye. Brezilya, Meksika, Küba, 
Hindistan, Çin, Tayland, Endonezya, 
Filipinler, Mısır, Kenya, Mozambik, 
Sudan, İran, ABD ve Rusya gibi ülkeler 
şeker üretimlerini sürekli olarak arttı-
rıyorlarmış. Arttırsınlar. Örneğin Çin’de 
2006/2007 üretim döneminde şeker 
kamışı alanları % 7, şeker pancarı 
alanları ise % 10 büyümüş. Büyüt-
sün. Fransa’da özel fabrikaların çoğu 
yeniden kooperatiflere devredilmiş ve 
kooperatiflerin payı % 65’e ulaşmış. 
Ulaşsın. ABD’de ise şeker fabrikaları-
nın tamamı kooperatifler bünyesinde 
üretimlerini sürdürmekte. Sürdürsün. 
Orta vadeli programdan, AB tarım po-
litikamızı yönetenlerden, Nişasta bazlı 
şeker üreten şirketlerden daha çok şey 
biliyor olamazlar ya…

Kaynakça: 

http://www.sekeris.org.tr

http://www.tbmm.gov.tr
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2007 yılında Etibank’ın özelleştiril-
mesi sonrasında Bolkarlar’da ki altın, 
gümüş çinko madenlerini Gümüştaş 
Şirketi satın aldı.

Bu firma hazırlık çalışmalarına başla-
dığında, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nev-
şehir 1\100.000 ölçekli çevre düzeni 
planı yapılıyordu. Plana Ulukışla’da 
10’dan fazla bölge, maden alanı ve 
altın işletme tesis alanı olarak işaret-
lendi.

Bu bölgeler Dünyanın son turfanda 
kirazının yetiştirildiği darboğaz kasaba-
sı; fasüleyesi, endemik toros kurbağası 
ve karstik gölleriyle meşhur maden 
köyü, elması ile meşhur, beyağıl por-
suk hasangazi ve gümüş köylerinde 
bulunmaktaydı.

2009 yılı yerel seçimlerden hemen 
öncesinde köylerde altın madeni fabri-
kası kurulacağı haberi kulaktan kulağa 
yayılmaktaydı. İşletmenin yapılacağı 
maden köyünde muhtarlık seçimlerin-
de altın madeni isteyen ve istemeyen 
iki muhtar adayı çıktı. Seçimi köyün 
dört oy hariç tüm oyunu alan altın 
karşıtı muhtar kazandı.

Seçimlerin hemen ardından, altın ma-
denini alan şirket, köyde ÇED toplantı-
sı yapmak istedi. Ama köylüler bu top-
lantıyı protesto ederek katılmadı. Bu 

Kendi Sözünün Eylemini Üretirken,   
Ulukışla Altın Madeni Karşıtı Hareket
Ahmet Ekin Taş

eylemle birlikte Türkiye, Ulukışla’daki 
altın madeninden haberdar olmaya 
başladı.

Mayıs ayında köylüler ve muhtarlar 
“Bolkar Dağları Platformunu” ve 
Maden köyünde de maden köyü çevre 
platformunu oluşturdu. Platform ilk 
etkinliğini de mayıs ayında Maden 
Köyü’nde bir mitingle taçlandırdı. Bu 
mitingde, bölge köylerinden katılan 
yaklaşık beş yüz kişi altın madeni 
istemediklerini söyledi. Çünkü, boklar-
lar dağlarının karstik yapısı, özellikle 
zengin su varlıkları için büyük bir 
tehdit oluşturuyordu. Hayat ve Şeker 
su bu köyün kar sularını kullanıyordu. 
Deredeki elma, ceviz, badem, kiraz 
üreticileri siyanür ve arsenik gibi ağır 
metallerin yaratacağı zararlardan önce 
mallarını satamama telaşına girdi. Bu 
fabrikanın kurulacak olmasının bile 
bölgeye tüccarların gelmesini durdur-
maya başladığı görüldü.

Maden Köyünde yapılan mitingde, mi-
ting alanına gelen  şirket ortaklarından 
Necati Kurmel-şirketin diğer ortağı ay-
dın doğan- maden köyüne bu fabrikayı 
kurmayacaklarını açıkladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra 
ise bu sefer şirket altın madeni için, 
porsuk, hasangazi ve beyağıl köy-
lerinin sulama göletinin bulunduğu 
alanda hazineden arazi almak için 
girişimlerde bulundu. Bu gölet ala-
nındaki araziler daha önce göletin 
tamamlanması için kamulaştırılmıştı. 
İl Özel idaresi ise bu arazilerin şirkete 
satılmasına karar verdi.

Satışın yapılacağı gün yüzlerce köylü 
satışı protesto etti. Adana Ankara kara-
yolunu trafiğe kapattı. İl Genel mecli-
sinde çoğunluğu bulunan AKP’lilerin 

oyuyla satış gerçekleşti. Satışın 
ardından köylüler bu satışın iptali için 
dava açtı. Eski toprak sahipleri de bu 
davaya katıldı.

Özyönetime Doğru
Satışın hemen ardından köylüler, 
köy temelli örgütlenmeler kurmaya 
başladı. İşletmenin kurulmasının 
istendiği en yakın iki köyde Porsuk ve 
Hasangazi’de dernek statüsünde köy 
meclisleri oluşturuldu. Köy meclisleri 
hem yerel iktidar olan muhtarların 
gücünü dengeleyen hem de merkezi 
siyasi otorite karşısında muhtarların 
daha güçlü hareket etmesini sağlayan 
bir organ olarak faaliyete başladı.

Köylülerin yol kapatma eylemi ardın-
dan 9 köylü hakkında toplam 27 yıl 
hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. 
Suçları yol kapatmaktı. Yol kapatma 
eleminde hiç olmayan köy meclisi 
başkanları da bu davada yargılanmaya 
başlandı. Ancak bu baskı ortamı, altın 
madenciliğinin daha başlamadan ne 
tür bir yaşam getireceğini muştuluyor-
du. Bu nedenle, mücadele kısa sürede 
diğer köylere doğru yayılmaya başladı. 
Köy meclisi önderleri bir yandan diğer 
altın mücadele karşıtları ile buluşur-
ken diğer yandan da tekel işçilerine 
destek için Ankara’ya siyanürsüz 
elmalarıyla gelip, tekel mitinginde pan-
kartlarını açıyorlardı. Ekoloji Kolektifi, 
Ulukışla, Eşme, Narlı köylüleri hep 
beraber, “ölmek yok, direniş var” diye 
yürüyorlardı.

Altın madeni şirket, satın aldığı toprak-
ların ölçümünü yapmak için yüzlerce 
jandarma eşliğinde köylülerin toprak-
larına gelince, köylülerin sert tepkisi 
ile karşılaştı. O gün onlarca kadın, 
çoluk çocuk maden istemediğini yer-
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lerde sürünürken, “siyanüre hayır” diye 
haykırıyordu. Bu gelişmeler ise sıradan 
vicdanlarımız içinde sıradan bir haber 
olarak okundu geçti. Her gün tedirgin-
lik ve baskı artarken, rüşvet, köylülere 
iş vaadi, nifak tohumları ekecek geliş-
meler örgütlenmeye çalışıldı. Ancak 
bu güne kadar şirket hala işletmesini 
kuramadı.

20 Mart 2010 tarihinde Ulukışla’da on 
iki eylül darbesi ardından gerçekleştiri-
len mitinge yaklaşık 3000 kişi katıldı. 
Köylerin coşkusu kürsüye de yansımış-
tı. Köylüler, maden kanunun getireceği 
yıkımı, yargı kararlarının uygulanma-
masını görüyorlardı. Bunun için ortak 
eylem çağrısında bulundular.

Köy Meclisleri üretimden gelen güç-
lerini kullanmak için gençlerle birlikte 
altın madeni civarında kullanılmayan 
sulu tarım arazilerinde tarıma başladı, 
50 genç şimdiden burada iş sahibi 

oldu. Siyanür tanklarını değil kendi 
ceviz ağaçlarını bekliyorlar. Köylerde 
ormanlaştırma faaliyetine katılan 
kadınlar günlük iaşelerini kazanıyor ve 
ekonomik bağımsızlıklarını sağlıyorlar. 
Yoksul köylü çocuklarının okuması 
için bir dayanışma fonu oluşturuyor-
lar ve onları destekliyorlar. Siyanürlü 
altın madenine karşı duran Ulukışla 
köy meclisleri başka türlü bir yaşamı 
tartışıyor ve birlikte olursak yapabiliriz 
diyorlar. 

Bir özyönetim deneyimini örgütleyen 
köy meclislerinin yaptıklarını daha ya-
kından takip etmek gerekiyor, üreten-
lerin kendi gelecekleri hakkında karar 
almalarının organı olarak örgütlenen 
bu meclisler ekoloji mücadelesi için de 
temel referans olabilecek gibi. Bugüne 
kadar, platform gibi örgütlenmelerde 
yerel önderliklerini oluşturamayan, bu 
önderliklerin hep kişi temelli geliştiği 
bir ortamda, Ulukışla köy meclisleri, 

“meclisi” kitle önderliğinin merkezine 
koyuyorlar. Kadın meclisi örgütlüyorlar. 
Birlikte planlıyor ve birlikte direniyorlar.

Uçurtmayı Vurmasınlar 
24 nisandaki altın karşıtlarının uçurt-
ma şenliğine katılan gençler, doğayla 
birlikte özgürleşmek istiyor. Şimdi de 
haziran ayında gerçekleştirmek iste-
dikleri ekoloji şenliği’ne hazırlanıyorlar. 
Tüm Türkiye’yi ağırlayacak şekilde 
mutfak atölyelerinden, yerel tohum 
ve bitki toplama gezilerine, toprak 
sürme, budama yapma aşılama gibi 
etkinliklerden; film gösterimi, konser, 
dinleti, panel gibi pek çok etkinliğe 
ev sahipliği yapacakları haziran ayını 
iple çekiyorlar. Haziran ayının ikinci 
haftasında tüm Türkiye’yi Ulukışla’ya 
bekliyorlar.
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daha sonra da 5177 sayılı Kanun’un 
orman ve diğer korunan alanlarda ve-
rilen izinler ile ilgili düzenlemeleri iptal 
edildi, ancak iptal kararının gerekçe-
nin yayınlanmasından bir sene sonra 
yürürlüğe girmesine karar verildi. Bu 
kararları şubat 2009’da Danıştay’da 
görülen Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği ile ilgili davalarda verilen 
iptal kararları izledi. 

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli 
kararları haziran ve temmuz aylarında 
Resmi Gazete’de yayınladığında hali-
hazırda geçen 6 aylık süreye eklenen 
bir senelik süre işlemeye başladı. 
Ancak görüldü ki şirketlerin bir sene 
değil bir gün beklemeye tahammülü 
bile yoktu ve Bakanlar Kurulu ağus-
tos 2009’da toplanarak Danıştay’ca 
yürütmesi durdurulan Madencilik 
Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’ne ‘geçici’ 
olarak adlandırdığı bir hülle mad-
de koydu. Madde ile orman sayılan 
alanlarda madencilik faaliyetlerine izin 
veriliyordu. Ortada iptal edilen Kanun 
ve Yönetmelik hükümleri varken Ba-
kanlar Kurulu’nun böyle bir düzenleme 
yapması, söz konusu düzenleme ile 
ilgili Ekoloji Kolektifi’nin açtığı davanın 
ekim 2009’da verilen yürütmesinin 
durdurulması gerekçesinde şu ifade-
lerde kendini buldu. “Yapılan değişik-
lik yargı kararlarını bertaraf etmeye 
yöneliktir.” 

Takip eden günlerde çıkarılan ve de 
Anayasa Mahkemesi kararı yorumuna 
aykırı olarak arama faaliyetlerini belirli 
derinlik mesafeler altında çevresel etki 
değerlendirmesi kapsamından çıkaran 
yönetmelik ile adı maden sahalarının 
rehabilitasyonu ve doğaya yeniden 
kazandırılması olan, ancak  %90’lara 
tekabül eden orman sayılan alanlar 

5177’nin ilk ışıkları Nisan 2004’te 
gözlerimizi kamaştırmıştı aslında. 28 
Nisan’da kabul edilen 5491 sayılı 
Kanun ile Çevre Kanunu’nda değişik-
lik yoluna gidilmiş ve amacı çevrenin 
korunması olan bir kanunda çubuk ilk 
kez kalkınmanın sürdürülebilirliğine 
doğru bükülmüştü. Ülkenin doğa  de-
ğerleri açısından yeni bir yönelim olan 
bu durum, 5491’in 13 Mayıs 2004’te 
yürürlüğe girmesinden iki hafta sonra 
daha büyük bir yıkımın tohumu ile ta-
mamlanacaktı. Bu yıkımın adı da takip 
eden beş sene boyunca ezberlene-
cek 5,1,7 ve 7 rakamlarından fazlası 
olacaktı. 

Adı 5177 
Kalkınmanın sürdürülebilirliğinin taç-
landığı gün, tarihe 5 Haziran 2004 ola-
rak geçti. Tüm itirazlara rağmen dünya 
çevre gününde yürürlüğe giren 5177 
sayılı Maden Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 2004’ten bu-
güne yaşanan yıkımın başrol oyuncusu 
oldu. Öyle ki yaşamsal önemde olan 
bir kısım düzenlemeler getiren Yasa 
metnine karşı sokaktan yükselen itiraz 
sesleri ne Meclis komisyonlarında ne 
de genel kurul salonunda dikkate alı-
nacaktı. Yasa görüşmeleri 27 Mayısta 
sona erip kabul oyu için eller havaya 
kalktığında yeni bir dönemin başladığı 
bilincinde olan herkes yıkımın bu denli 
çabuk başlayacağını, vahşi ve de per-
vasız olabileceğini düşünmemişti. 

Maden şirketleri, yasal değişiklik ile 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetme-
liğinde değişiklik yapılmasını bek-
leyemeden ilk dozeri, çevresel etki 
değerlendirmesinden muaf olarak 
sahaya indirdi. İşte beklenen kabus 
o an gerçek oldu. Yaşam alanları tam 

kalbinden vuruldu…

Bir sene sonra 2005 senesinin Hazi-
ran ayında Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği yayınlandığında talanın 
uygulama boyutunun sınırları çizilmiş 
ve resim nerede ise tamamlanmıştı. 
Şirketleri kimse durduramadı. Uygu-
lama olanca hızı ile devam ederken 
maden şirketleri ile orman idareleri 
arasında yaşanmaya başlayan geri-
lim bu kez orman alanlarında maden 
ve diğer izinleri düzenleyen yeni bir 
Yönetmelik yayınlanmasına sebep 
oldu. Mart 2007’de yayınlanan Orman 
Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hak-
kında Yönetmelik ile orman alanların-
da maden izinlerinin önü de açıldı, bu 
değişiklikler Nisan 2007’de Madenci-
lik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği değişik-
liği ile temel metne de yedirilerek biten 
resmin imzası ve tablo en nadide eser 
olarak 5 senelik sergisine başladı. 

5 Senelik Kabus 
2004’ten 2009’a kadar geçen 5 sene-
lik süreçte ülke sayısız katliam haberi 
ile sarsıldı. Uşak Eşme’de siyanür ze-
hirlenmeleri, İzmir Efemçukuru’nda su 
havzalarının yurt savunması gerekçesi 
ile acele kamulaştırılması, Bergama 
Kozak Yaylası’ndaki fıstık çamlarının 
kitlesel katliamı, Kaz Dağları’nın delik 
deşik edilmesi… Yükselen çığlıklardan 
süzülenler Anayasa Mahkemesi’ne 5 
senede ancak ulaşmış olmalı ki Ocak 
2009’da 5491 ve 5177 Kanunlar ile 
ilgili Mahkemenin yasalar ile ilgili bir 
kısım hükümleri iptal ettiği kamuoyuna 
açıklandı.  

Öncelikle 5491 sayılı Kanun’un petrol, 
jeotermal ve maden arama faaliyet-
lerinin çevresel etki değerlendirmesi 
kapsamı dışına çıkarılması hükmü, 

Maden Yasası Nereye ? 
Emre Baturay Altınok
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uygulamasını kapsam dışında tuttuğu 
için uygulanma şansı olmayan yönet-
melik hükümleri dava edildi. 

Durmak Yok, Talana Devam
Söz konusu kararlar ile birlikte hiçbir 
yasal dayanağı bulunmayan, ancak 
daha önceli ruhsatların kazanılmış hak 
tartışmaları çerçevesinde faaliyetlerini 
yürüttüğü günlerde madencilik faali-
yetleri ile ilgili yeni yasa çalışmalarına 
hız verildi. Mart 2010’da Meclis’e su-
nulan 1-0821 sayılı Taslakta Anayasa 
Mahkemesi kararına uyumun sağlanıl-
dığı iddia edilse de bir kısım değişiklik-
ler ile doğal çevrenin korunması yerine 
madencilik faaliyetlerine muafiyet ve 
ayrıcalıklar getiren yeni düzenlemele-
rin önerildiği görülüyor. 

Taslakta madencilik faaliyetleri ile 
çevresel konularda üniversitelerde 
uzman olduğu bilinen kişilerden olu-
şacak bir heyetin bilimsel ve de teknik 
değerlendirmeleri ile yasa taslağının 
gerekçesindeki ifade ile “alt” düzeyde-
ki mevzuat ile madencilik faaliyetleri-
nin önüne geçilmesinin engellenmesi 
temel hedef olarak ortaya konulmuş 
ve kısıtlamanın ancak Kanunla koyula-
bileceği düzenleniyor; özellik arz eden 
alanlardaki faaliyetler için de Başba-
kanlık Müsteşarı başkanlığında oluş-
turulacak Kurulun kazanılmış hakları 
gözeterek bazı kısıtlamalar getirebile-
ceği ifade ediliyor. Bu düzenleme ile 
çevresel etki değerlendirmesi olumlu 
ya da gereksiz kararlarına karşı açılan 
davalarda yapılan bilirkişi incelemele-
rini adeta etkisiz bırakmak ve her iki 
değerlendirmeyi birbirine kırdırmak 
için öncül bir inceleme getiriliyor.  Her 
ne kadar önleyici bir düzenleme gibi 
gözükse de raporun ısmarlanacağı 

isimlerden oluşan listenin şimdiden 
elden ele dolaştığı iddia ediliyor. 

Yine işyeri açma ve çalışma ruhsa-
tını mevcut hukuk düzeni içerisinde 
faaliyetin yürütüleceği mücavir alanlar 
içerisinde belediyelerin vermesinin, 
yasa taslağının gerekçesindeki ifade 
ile “farklı” belediye uygulamaları ile 
faaliyet yürütenler açısından eşitsizlik 
yarattığı gerekçe olarak sunuluyor ve 
ruhsatın İl Özel İdarelerince verileceği 
düzenleniyor. 

İmarsız alanlarda yürütülen madenci-
lik faaliyetleri için geçici tesis ve müş-
temilatları için inşaat ve yapı ruhsat 
izni şartı ortadan kaldırılıyor. 

En önemlisi de, madencilik faaliyetleri 
ile diğer yatırımların birbirini engel-
lemesi ile madencilik faaliyetlerinin 
yapılamaz hale gelmesi durumunda 
Genel Müdürlük ve/veya Başbakanlık 
Müsteşarı başkanlığında toplanacak 
Kurulun, söz konusu yatırım zararının 
karşılanması ile ilgili kararlar verebile-
ceği düzenleniyor. 

Görülüyor ki madencilik faaliyetleri 
yeni düzenleme ile çevre üzerindeki 
vahşi baskının artması bir yana, faa-
liyetin yürütüleceği yereldeki insan-
ların temsilcisi olan seçilmiş yerel 
yöneticiler ve bu kişilerden oluşan 
belediyelerin ruhsat yetkileri elinden 
alınıyor, imar kanunu anlamında belirli 
istisnalar getiriliyor ve de en önemlisi 
madencilik faaliyetleri diğer yatırımlar 
açısından da üstün tutularak engellen-
mesi durumunda zararının karşılanma-
sına yasal dayanak oluşturuluyor. 

Ülkemiz vahşi madenciliği ve maden-
cileri, konu ile ilgili kurulan Meclis 
araştırma komisyonu üyesi milletvekil-

lerine dahi sen benim vekilim değilsin 
nidaları ile saldırırken,  sizce çevresel 
değerlerin yatırım amaçları ile çatışma-
sı durumunda bizi dinleyecekler mi? 

Bu çalışmalar yetmemiş olacak ki 
madencilik faaliyetleri önündeki en 
büyük engellerden birisi olan Zeytin 
Yasası’nda değişiklik önerisi Madenci-
lik Sektörü Başkanlar Konseyi tarafın-
dan Meclis’e sunulduğunu öğreniyo-
ruz. 

Maden Kanunu değişikliği, Zeytinci-
liğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırıl-
ması Hakkında Kanun’da değişiklik 
önerisi ve en önemlisi Anayasa refor-
mu kapsamında yürütülen değişiklik 
çalışmalarında yargının yerindelik 
denetimi yapamayacağına dair hüküm, 
zaten kanunlarda yer alıyorken, Ana-
yasa değişikliği kapsamına bu değişik-
liklerin sokuşturulmaya çalışılmasını 
hayra yormanın olanağı yok. Özellikle 
Bergama’nın mirası, Anayasa’nın 56. 
maddesindeki sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkı temelinde 
verilen madencilik faaliyetleri ile ilgili 
yerleşik 20 yıllık Danıştay içtihatlarını 
aşmaya yönelik bir sürece girildiği gö-
rülmelidir.  Bu dönüşümün, kalkınma 
masallarıyla süslendiği bir ortamda 
soruyoruz, bu masala inanıyor musu-
nuz?  

“Demokratikleşme” nin ekonomik 
liberalizasyon olarak sunulduğu, siya-
sal haklarda bir açılım yapılmadığı bir 
süreçte, maden kanunu ve her türlü 
türevinin, tüm doğa varlıklarını özel 
şirketlerin malı haline getirilmesine 
yol açtığını ve yağmayı hızlandırdığını 
görüyoruz,  bu nedenle biz bu masala 
inanmıyoruz.  Ya siz?
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Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de, “sürdürülebilir kalkınma”cılarla 
yaşamın sürdürülmesini savunan-
lar arasında  kıyasıya bir mücadele 
sürüyor. 

Kapitalist şirketlerin büyümesi adına 
dünyada “her şey satılık” oldu. Su, top-
rak, hava, tohum, madenler, ormanlar 
vb alınıp satılırken; insan ve canlı ya-
şamı, doğanın ekosistemi hiçe sayıldı. 
Kâr hırsından neşet eden bu saldırının 
sonuçları, doğal ve toplumsal yaşam 
bakımından tahammül edilemez/ 
kabul edilemez noktaya ulaştı. Ekolojik 
yıkıma karşı, ülkenin her yanından tep-
kiler, direnişler ve yeni mücadeleler de 
yükselmeye başladı. Ama mücadelenin 
yolu yığınla engelle dolu. Bu engelleri 
aşarak yürümek gerekiyor. Burada üç 
güncel örneği paylaşmak isterim. 

Örnek 1.
Uşak ilinin Eşme ve Ulubey ilçeleri ara-
sında kalan Kışladağ altın madeninin, 
çevrede yaşayan insanlar üzerindeki 
endişe yaratan etkisi somut olaylarla 
kendini gösterdi: 2006 Haziran’ında 
Eşme ve köylerinde yüzlerce insa-
nın hidrojen siyanür zehirlenmesine 
mazur kalmasından sonra, İnay ve 
çevre köylerde yüzlerce sakat ve ölü 
kuzu doğdu. Beş, beş-buçuk ay önce 
insanlar hidrojen siyanür kokusu 
almıştı. Bu durumu tespit etmek için 
bir de tutanak tutmuşlardı. Koyunların 
hamilelik süresi beş, beş-buçuk aydı. 
Sormuştuk: “Bu köyün bilinen tarihin-
de böylesi telefat olmadı. Bu felaketin 
Kışladağ Altın Madeninden kaynaklan-
madığını kanıtlayın.” 

Bu nedenle hakkımızda 50.000 TL lik 
tazminat davası açtılar. Altıncı “şirketin 
saygınlığına hakaret” etmişiz. Beş kez 

Ankara’ya taşındık. Bu davanın duruş-
ma günlerinde, diğer yaşam savunucu-
larının desteği, yaşadığımız dayanışma 
duygusu bize güç katıyordu.  

Örnek 2.
Siyanürlü altın işletmeciliği yapılan 
Bergama-Ovacık Altın Madeni’nin 
işletmeci firması tarafından TMMOB’ye 
bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalürji 
Mühendisleri Odaları aleyhine açılan 
40 bin TL’lik manevi tazminat davası 
reddedildi.

Defalarca İstanbul-Eminönü 
Adliyesi’nin yolu tutuldu ve nihayet 
İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesin-
de görülen davanın 21.1.2010 tarihli 
karar duruşmasında TMMOB’ye bağlı 
Odaların 29 Temmuz 2009 tarihinde 
Çevre ve Orman Bakanlığı’na hitaben 
yaptıkları “Koza Altın İşletmelerinin 
Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı 
basın açıklaması sebebiyle açılan 
manevi tazminat davasında işletmenin 
tazminat talebi reddedilerek yargıla-
maya son verildi. 

Örnek 3.
Dikili Belediye Başkanı, kamu yararını 
ve sosyal belediyeciliği ilke edinen 
bir kişi. Suyun insan hakkı olduğunu 
savunduğu için, hemşerilerine 10 
tona kadar suyu ücretsiz veriyordu. 
Bu nedenle hakkında hapis cezası 
istemiyle dava açıldı. Suyun ticarileşti-
rildiği, bir ticari meta olarak görüldüğü 
bir ortamda, Dikili Belediye Başkanının 
tutumu olumlu anlamda emsaldi. Yerel 
mahkemede beraat etti. Ve Türkiye’nin 
her yanındaki insanların, 10 tona 
kadar suyu ücretsiz talep etme zemini 
oluştu. 

Anlamlı olan şuydu: Osman Özgüven 
yalnız değildi. Egeçep başta olmak 
üzere tüm yaşam savunucuları, tüm 
ekolojistler sahip çıktı. Hukuksal, bi-
limsel ve pratik destek verildi. Belediye 
Başkanının mücadele azmi, moti-
vasyonu, destekle ve dayanışmayla 
beslendi.  

Örnek 4.
Egeçep’in 2. Bileşenler Kurultayınday-
dık. Ege’ye fena halde yağmur yağı-
yordu. Ve o gün Ayvalık’ta, güzel insan 
Türkel Minibaş’ın cenaze töreni vardı. 
Cenaze töreninden İzmir’e dönen dost-
larımızdan bir haber aldık. Bergama 
Ovacık Altın madeninin zehirli atık 
havuzunun taştığı ve kirli suların ovayı 
boşaltıldığı söylentisi vardı. Bu söylen-
tinin gerçek olup olmadığının araştı-
rılması için, İzmir İl Çevre Müdürlüğü 
haberdar edildi. Bergamalı çevreciler 
yerinde keşfe çıktılar. Kaygıları, endişe-
leri orada bulunan Evrensel gazetesi 
muhabiri Özer Akdemir haber yaptı. 
Erol Engel, Hasan Gökvardar, Av. Arif 
Ali Cangı açıklamalar yaptı. Bu neden-
le Koza Altın şirketi, arkadaşlar hakkın-
da 70.000 TL lik tazminat davası 
açtı. Yine defalarca İstanbul-Eminönü 
Adliyesine gidilip gelindi. 

Bu tazminat davası da reddedildi. Çün-
kü yapılan şey, olan bitenden kamuo-
yunu haberdar etmekti.

Fakat her dört davada da ortak payda; 
neolibaralizmin gereği olarak “her 
şeyin satılık” olmasını isteyenlerin 
tahammülsüzlüğü, yaşamı ve kamu ya-
rarını savunmanın kolay olmadığı, her 
an tehditlerle, davalarla taciz ediliyor 
olmaktı. Artık yaşamı savunmak, eko-
lojist olmak hiç kolay değildi: Davalar 
açılmadan önce karalama kampanya-

Dört Örnek Dava ve 
Dayanışmanın Önemi”

yer altından notlar
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larına maruz kalmak, “başka ülkelerin 
ajanı olmak” la suçlanmak dahil her 
türlü adi iftira atılabiliyordu. Sermaye 
şirketlerinin halkla ilişkiler büroları 
marifetiyle sürdürülen bir psikolojik 
harp vardı. Psikolojik savaş yöntemle-
rinin yetmediği ya da sökmediği yerde, 
gerçek yüzlerini açığa vurmaktan 
çekinmeyip fiilen saldırıyorlardı. Bunun 
en güzel iki örneği, 5 Haziran 2005 
Çevre gününde Koza altın madeninin 
“Turuncu adamları”nın çevrecilere 
taş, yumurta, sopayla saldırmaları ve 
Dikili’de yapılan bir panele yine aynı 
adamların sopalarla saldırmalarıdır.

Tekrar ederek toparlayacak olursak; 
ağacı, ormanı, suyu, havayı, tohumu, 
güvenli gıdayı, toprağı ve kamu çıkarını 
savunuyorsanız; artık kendinize dava-
lar açılmasına, kulp takılmasına, hatta 
fiili saldırıya uğramaya hazır olmalı-
sınız. Çünkü maden, su, tohum, gıda 
vb şirketlerinin çıkarlarına ot tıkamış 
oluyorsunuz. Ama ülkenin her yanın-
dan yaşam savunucusunun desteğini 
alıyor olmak; gücümüze güç katıyor, 
coşkumuzu çoğaltıyor, birikim paylaşı-
mıyla zenginleşiyoruz. Bunu yaşayarak 
öğrendik.

Bu nedenle tüm çevreci, ekolojist, 
yaşam savunucusu insanların ve 
kuruluşların; her günden daha fazla 
dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacı 
vardır. Ortak aklı, birikimleri paylaş-

mayı, fiili desteği daha da çoğaltmaya 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Gün ayrılıkların değil, birleşmenin ve 
birleşik güçle hareket etme günüdür.

Yaşasın, yaşamı savunanların eylemi-
nin birliği!  

Dört Örnek Dava ve 
Dayanışmanın Önemi”

Madencilik Yasası Foruma 
Taşındı,

Kamu Yararı Değil, Madenci 
Şirketlerin Yararı 
Ege Çevre ve Kültür Platformu, 3 Ni-
san 2010 günü,  İzmir- Ahmet Priştina 
Kent Arşiv ve Müzesi’nde, “Madencilik 
Yasası değişiklik taslağı ve çevremize 
etkileri” konulu bir forum düzenledi.  
Foruma 20’den fazla örgüt katıldı.

Forum sırasında, Türkiye’nin 48.000 
yerinde maden ruhsatı verildiği, 1737 
tane HES yapılması izni çıktığı, maden-
cilik yasa taslağı daha yasalaşmadan 
Kozak Yaylasında 7.500 ağaç kesildiği 
vurgulandı. Bu forumların tüm ülke ge-
nelinde yapılmasının öneminin vurgu-
landığı forum bir çağrı ile sonlandırıldı. 

Milletvekillerine Çağrı
Forumun sonunda 34 Egeçep bileşe-
niyle birlikte, Niğde-Ulukışla ve Köyleri 
Maden Karşıtı Hareket ve Köy Mec-
lisleri, Niğde Çevre Eğitim ve Kültür 
Derneği, İç Anadolu Çevre Platformu, 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ak-
saray Temsilciliği, Gümçed, Güzel Ed-
remit Körfez Bekçileri Derneği, Ekoloji 
Kolektifi, Güzel Artvin Çevre Derneği, 
Türçep, Osmaniye Çevre Platformu, 
Kazdağları İmeceevi’nin de altına imza 
koyduğu şu çağrıyı yaptılar. 

“Sayın Milletvekilleri,

Size ülkenin her yanından sesleniyo-
ruz. 

04.03.2010 tarihinde Meclis 
Başkanlığı’na gelen 1/821 Esas 
numaralı Maden Kanununda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
insan ve çevre sağlığını hiçe sayan, 
biyoçeşitliği ve ekosistemi mahveden, 
yeraltı zenginliklerimizi şirketlerin 
talanına açan nitelikte düzenlemeler 
içermektedir.Yaşam alanlarımıza ve 
ülkemize kıymayın. Bu yasanın lehinde 
el kaldırırsanız, yaşam alanlarımızın 
geleceğini ipotek altına sokan vekiller 
olarak tarihe geçeceksiniz. Bu yasa 
maden lobilerinin çıkarınadır, halkın 
ve ülkenin ve canlı – cansız yaşamın 
lehine değildir.

Çünkü Anayasa mahkemesinin ve 
Danıştay’ın kararları bypass edile-
rek, hukukun yol göstermesi göz ardı 
edilerek hazırlanan bir yasa taslağıdır. 
Maden İşleri Genel Müdürü Meclis’te 
çevre komisyonuna tasarının açıkça, 
“Kanunun bazı maddelerini Anayasa 
Mahkemesinin iptal etmesinin ardın-
dan sektörde ortaya çıkan sıkıntıları 
gidermek ve sektörün önünü açmak 
için hazırlandığını” (AA 18.3.2010) 
söylüyor. Altın Madencileri Derneği 
Genel Koordinatörü Muharrem Köse 
de, Altın madencileri lobisini temsilen 
“Biz yatırım ortamının sağlanmasını 
bekliyoruz” derken, tasarıyı destekle-
diklerini ima ediyor. 

Yaşamdan, çevreden, havadan, sudan, 
topraktan, tohumdan söz açan yok. Ya-
şam onları ilgilendirmiyor. Ama yaşam 
bizi ilgilendiriyor. Yaşam sizi de ilgilen-
dirmeli. Maden lobilerinin çıkarlarını 
değil, halkın- ülkenin- yaşamın çıkar-
larını savunmalısınız. Maden yasası 
bu haliyle çıkarsa, küresel sermayenin 
isteklerini yapmış olacaksınız ama 
tarihin ve toplumun vicdanını kanata-
caksınız. Yaşama kıymayın!” 

yer altından notlar yer altından notlar
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Su Mücadelesinde Taraflar ya da Su 
Hakkı Diyen Herkes 
Dostumuz mudur?
Kızılca Yürür

Baştan belirteyim, bana kalırsa 
değildir. Hatta, “su metalaştırılamaz, 
satılamaz, bir doğal varlıktır” diyen 
herkes de, illa dostumuz değildir. Su 
mücadelesinde “su kaynakları küre-
sel ısınmaya bağlı olarak “kıtlaşıyor”. 
Herkesin suyu doğru tüketimi gerekir, 
bunu da devlet, şirket, stk işbirliği 
ile güvenceye almak gerekir, Bunun 
için su rejiminde uluslararası kuru-
luşlarla işbirliğine gitmek elzemdir” 
diyenler ise baştan karşı cephede yer 
alanlardır. Bu söylem nihayetinde “su 
idaresi, birleşik havza yönetimiyle, 
yerellerin ve havzalardaki sivil toplum 
temsilcilerinin, su birliklerinin ve özel 
- kamu ortaklıklarının oluşturacağı 
komisyonlarla sağlanmalıdır. Birleşik 
havza yönetimi, AB çevre mevzuatında 
da öngörülmektedir ve ekosistemle 
uyumlu yönetim biçimidir” çıkarımında 
bulunur. Bunun için de yerelde ortaya 
çıkan pek çok toplumsal mücadeleyi, 
yerelin sınırlarına hapsetme gayretine 
girer. Her ne kadar bu harektler arasın-
da bir bağ kuruyormuş gibi davransa 
da en temelde “HES ve barajlar doğal 
ve kültürel varlıklarımızı yok ediyor, 
köylü nüfusu ve ekosistmeleri susuz 
bırakarak, felaketlere, göç ve kuraklığa 
bağlı nüfus hareketlerine yol açıyor. 
Bu nedenle, HESlere karşıyız, toprak-
larımızda baraj ve HES istemiyoruz” 
söylemini asla şirketlerin ve devletlerin 
sömürgeleştirme politikalarıyla ilişki-
lendirmez.

Bununla birlikte, “merkezi bir su 
idaresiyle tüm sorunlar çözülür. HES 
ve barajlar, doğru idare ve merkezi 
planlamayla, kamu elinde yürütülür-
se, ülkemizin enerji açısından dışa 
bağımlılığı ortadan kalkar, kaçaklar 
önlenebilir ve verimli enerji üretimi ve 

tüketimiyle, ülke ekonomisi kalkınır” 
diyenler de benzer bir biçimde verili 
kapitalist ilişkilerle hesaplaşmaz.  “Su 
meselesini siyasi bir soruna dönüştür-
meyelim arkadaşlar” diyenlerede, tam 
da bu saflarda yer alır. Safları böyle 
özetledikten sonra, bazı somut durum-
lara dikkat çekmekte fayda var.

Şirket, Devlet, 

Stk İşbirliğinde Su
Kasım 2006-Kasım 2011 arasındaki 
5 yıllık dönemi kapsayacak şekilde, 
BM Kalkınma Programı UNDP ve 
Coca-Cola, “Her Damla Değer Katar” 
projesini başlattı. Coca Cola’nın 5,5 
milyon dolar yatırım yaptığı projenin 
toplam bütçesi 7 milyon dolar ve 
süresinin bitmesine az kaldı. Merkez 
üssü Türkiye olan projeyle hedeflenen: 
“sağlıklı içme suyuna erişimin artı-
rılması, çevreye saygılı teknolojilerin 
desteklenmesi ve sorumlu su tüketimi 
konusunda bilinç boyutlarında iyileş-
meler sağlanması”*. Proje tanıtım 
metninde Coca-Cola’nın para vermek 
dışındaki fayda ve katkılarının tanıtıl-
dığı paragrafta: “(…) Coca-Cola Avrupa 
ve Ortadoğu bölümü, gerek şirketin 
kendi vizyonunu, gerekse B.M. Binyıl 
Kalkınma Hedefleri’ni destekleyen 
etkin bir kamu-özel sektör ortaklığı 
örneği vererek, bu vizyonun gerçek-
leştirilmesine katkıda bulunacağına 
inanıyor(…)” Denmiş. Çünkü, Tuna hav-
zasında başarıyla uygulandığı söylenen 
entegre havza yönetimi çalışmalarına 
dayanarak, metin yazarları: “(…)en-
düstriyel rekabetçiliği koruyarak, hatta 
güçlendirerek, aynı zamanda çevre-
sel standartlara uymanın mümkün 

* http://www.gidasanayii.com/modules.php?na
me=News&file=article&sid=10476

olabileceğini(…)”öngörmüş. Bu gerçeği 
bizim gibi Balkan ve Ortadoğu ülkeleri-
ne göstermek amacıyla da, harcamala-
rı gereken yedi milyon dolarları var. 

Öyleyse, bu paraları 2002’de 
Johannesburg’da gerçekleştirilen “Sür-
dürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi” 
hedefleri çerçevesinde harcamak ve 
ikiden fazla ülkede etkin su yönetimini 
destekleyen, her ülkede endüstriyel su 
kaynaklarının akıllı kullanımını teşvik 
eden etkinlikleri gerçekleştirmeleri ge-
rekiyor. Bunun için, “Çevre Açısından 
Sağlıklı Teknoloji Transferi” projesinde 
olduğu gibi, proje girişimlerini başlata-
cak ve yürütecek, güvenilir ve yerelden 
personel ve kurumlara gereksinimleri 
var. İşte bu noktada, su mücadeleleri 
devreye giriyor. Vatandaşların Çevre 
Bakanlığı gibi kamu kurumlarına vb 
güveninin sarsıldığı bir ortamda, verili 
projeyi kabul edecek su çalışması 
yapan yerel ortaklarıyla, şirketler,  bu 
süreci kotarmak istiyor. Üstelik, “Su yö-
netiminin sadece ülkeye özel bir konu 
olmadığı, verimli sonuç alınabilmesi 
için genellikle iki ülkeden fazlasını içe-
ren bölgesel bir yaklaşım gerektirdiği 
biliniyor. Bu, endüstriyel su yönetimini 
de içine alan, ortak bir su ve toprak 
yönetimini zorunlu kılıyor”**. 

İşte, entegre havza yönetimi burada 
devreye giriyor ve hem tarım ve ma-
dencilik, hem su ve arıtma teknolojileri 
şirketlerinin, havza bazında sömürü 
ağlarını tesis etmesini sağlayacak 
sisteme işlerlik kazandırmak hedefle-
niyor. Onların diliyle, “UNDP/Avrupa ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel 
Bürosu’nun (RBEC) 2006-2010 döne-
mi Bölgesel Program Belgesi, dünyada 

** http://www.undp.org.tr/Gozlem3.
aspx?WebSayfaNo=668  
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su sorunları konusunda işbirliğinin ar-
tırılması gereğini vurguluyor ve entegre 
bir su kaynakları yönetimi çerçeve 
politikasının etkinliğinin artırılmasını 
hedef olarak ortaya koyuyor.

Su ile ilgili işin tanımı ise şu: “yerel 
durum değerlendirmeleri yapmak, ka-
tılımcı planlamalar ortaya çıkartmak, 
proje tasarlamak, uygulama gerçekleş-
tirmek ve izleme alanlarında kapasite 
geliştirmek”. Bu, bir yandan taşeron ve 
mümkün olduğunca bölgeden mühen-
dislik şirketçiklerini palazlandırmak 
anlamına gelirken, bir yandan da, yerel 
mücadeleleri, “sürdürülebilir kalkın-
macı” ekonomilere düşkün kurum ve 
kuruluşların desteğiyle, zıvanadan 
çıkmalarına fırsat vermeden sisteme 
dahil etmek. Amaç, toplumu, projeler 
ve yatırımlar yoluyla egemen mülkiyet 
ilişkilerinin içine çekmek, tüm can-
lıları besleyen bir meme olan suyun 
yönetim politikasında egemen olmak. 
Bunun için de şirketlerin, nasıl bir 
ilişkiler ağında, suyu ve emeği dönüş-
türdüğünü sorgulamaya dahi olanak 
sağlanmadan süreci tamamlamak.

Suyun üretim, tüketim, yönetim ve ye-
niden üretim sürecindeki bu dönüşü-
mü, daha genel bir siyasi perspektiften 
yorumlamadan tüm bu gelişmelerin ne 
ifade ettiğini görmemizin olanağı yok. 
Doğası gereği rekabetin kıskacında 
bulunan şirketlerin, suyu bir birikim 
aracı olarak mülkiyetlerine alması sü-
reci eninde sonunda suyun yönetimini 
de kontrol altına almaları zorunluluğu 
ile onları karşı karşıya bırakıyor. Suyu 
temellük edilenlere verilen olanak ise 
konferanslarda içlerini dökmesi, çevre 
ve kültürlerine sadakatlerini his yüklü 
anlatılarla teyit etmesi ve halaylar için 
baraj kenarında bir yer tahsis edilmesi. 
Sivil toplum alanının şirketler tarafın-
dan egemenlik altına alınması da işte, 
suyun yönetimin kontrolü için önemli 
bir uğrak olarak görünüyor. Bu süreç 
için birikim ve kadrosunu konuşturan 
sivil toplum örgütleri, bu noktada işin 
sosyal mühendislik kısmını üstleni-
yor. Şirketlerin örtük ya da açıktan 
desteklediği çevre, doğa örgütlerinin 
piyasada değişim değerleri artıyor. Bu 
da stkların rekabet koşullarında daha 
etkin olmasına daha fazla gönüllüye 
ulaşmasına olanak sağlıyor. Daha 

fazla bilinirlik için daha fazla şirket 
desteği, daha fazla şirket desteği daha 
fazla örgütsel rekabeti doğruyor. Örgüt-
sel rekabette üst sıralara sıçrayanlar, 
devlet ile de işbirliği, itibar ve mali 
olanaklara kavuşuyor. Böylece sivil 
toplum alanı da piyasa mekanizmala-
rıyla temellük ediliveriyor.

Bazı Sorular
Oysa, hazır hareketler bir araya gel-
mişken sorulacak, cevabını aramamız 
gereken çok soru var. Örneğin, Kamu-
kamu işbirliği kimin kiminle işbirliği-
dir? Parası olmayan sulama birlikleri, 
küresel ısınmanın dayattığı söylenen 
tasarruf gereklerini (su kaçaklarının 
önlenmesi, etkili sulama yöntemle-
ri, boru ve kanalların yenilenmesi, 
tamiratı, arıtma sistemleri vb) nasıl 
yerine getirecektir? Teknoloji transferi, 
kimin hangi amaçlarla ve yöntemlerle, 
hangi doğal hakikat sayılan hedefler 
doğrultusunda geliştirdiği teknolojile-
rin, nereye aktarımıdır? HES ve baraj 
karşıtı hareketlerin kendi derdini 
paylaştığı coğrafyaların kültürünü ve 
doğasını korumak istemesi, karşı kar-
şıya bulunduğu saldırıyı anlamasına ve 
savuşturmasına yeter mi? Amacımız 
gerçekten, bölgelerimizin birer zümrüt 
yeşili turizm cenneti olması mıdır? 

Kalkınmacı zihniyeti sorgulamadan, 
merkezi ve akılcı bir devlet planlama-
sıyla hem enerji, hem çevre sorunları-
nın çözüleceğine inanmak, toplumun 
geleceği hakkında karar verme ve bu 
kararları uygulama gücünü engellemez 
mi? Merkezi otoritenin teknokratlarının 
ürettiği havza planları, bugüne dek 
Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli kurum-
larıyla, “harika” deneyimleri olmayan 
yerel halkların, tasarımlarınn ürünü 
olabilir mi? Mücadelemiz, iyi niyetli ve 
bilgili teknokratların enerji, su ve ta-
rımsal üretim tedarikinin ana hatlarını 
çizebilmesi için mi verilmektedir?

Üstelik, sermayenin çeşitli sektör-
lerinin de birbiriyle didiştiği, Fransız 
Devrimi’nin dinmeyen dalgalarını 
oluşturan çeşitli ittifakların adeta tek-
rarlandığı bir ortamdan bahsediyoruz. 
Burada, şişe su şirketlerinin, santral 
inşa eden şirketlere karşı su hareket-
lerini desteklemesi, suyu satanların 
“su ticari bir mal değildir” diye pankart 

açması bile, şaşırtıcı değildir. Soru 
şudur: Pragmatik bir yaklaşımla, bu tür 
stratejik ortaklıklara eyvallah diyenler 
ne yapmaktadır? “İnsan hakkı” gibi 
burjuva demokrasisi kavramlarıyla 
konuşanlara göre, iyi bir şey yapmak-
tadır. 

Su mücadelesinde taraf sorunu, bir 
ilke sorunudur. İlkeli taraf, su müca-
delesini bir sınıf mücadelesi olarak 
tanımlamaktadır. Pragmatik yaklaşan 
herkes, size mücadele içinde taraflar 
olmadığını söyleyecektir. Ortak fayda 
çerçevesinde asgari birliktelikler, örne-
ğin Birleşmiş Milletler’in Coca-Cola’yla 
yaptığı stratejik ortaklık, baraj ihalesini 
kendi alamadığı için yöresinde baraj 
karşıtı harekete yatırım yapan oportu-
nistlerin, yumuşak sırtlı kaplumbağayı 
korumak isteyen trekking düşkünleriy-
le yaptığı stratejik ortaklığın çok uza-
ğında değildir. Karşıdan bakınca her-
kes aynı safta görünüyor olabilir. Oysa 
su mücadelesinin içinde bunlar bizim 
safımıza çok uzaktır ve bu nedenle, 
biz son derece keskin hatlarla çizilmiş 
taraflar olduğunu görebiliyoruz. 

Yakın zamanda,  bütün ekoloji mü-
cadelelerinin hızla safını seçmesi 
gerekecektir, çünkü su lobilerinin, 
uluslararası siyasetin ve düzenleyici 
kurumlarının bölgenin su varlıklarını ve 
bu varlıkların yönetimini egemenlikleri-
ne almak için yatıracakları milyonlarca 
doları var. Bu paranın şurasında ya da 
burasında yer almaya hazırlık yapan 
stkların varlığını bilerek, mücadelenin 
kıran kırana geçeceğini hatırlatmak 
gerekiyor. Suyun metalaştırılmasının, 
emeğin de sömürgeleştirlmesine giden 
yolu açtığını ve bu ikili sömürünün ye-
niden üretilmesi için çevreci ve doğacı 
stklara çok ihtiyaç duyulacağı ortada. 
Biz, emeğin ve suyun sömürüsünden 
birini tercih edecek durumda değiliz. 
Bu nedenle, suyla birlikte özgürleşme 
mücadelesi, büyük bir kavgaya hazır-
lanmayı zorunlu kılıyor.          
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Allianoi... Bergama’nın kuzeydoğusun-
da, Paşa Ilıcası mevkiinde, inşaatı  ta-
mamlanmış  Yortanlı Barajı projesinin  
gölet alanının ortasında bir antik şifa  
merkezi! Antik dönem kayıtlarına dün-
yada ilk ameliyatın yapıldığı hidroterapi 
merkezi ve mozaiklerinin ünü ile de 
geçmiş en büyük Roma dönemi ılıcası. 
Aynı zamanda Dünyada en fazla tıp 
aletinin bulunduğu önemli bir sağlık 
merkezi. 1800 yıllık tarihiyle Allianoi, 
Anadolu’da bunca seneye rağmen 
halen sağlam kalabilmiş ve kaplıca 
sularını muhafaza eden  tarih mozai-
ğinin en değerli kültürel miraslarından 
birisi sayılıyor.  

2001 yılında 1.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tesciline karar verilen 
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile de 
“Termal Turizm Bölgesi” olarak ilan 
edilen Allianoi sağlık yurdu alanında, 
maliyet ayrılarak kazı çalışmalarına 
devam edilmediği gibi, bu alanda kazı 
çalışmaları durduruldu. 2006 yılın-
dan sonra kazıya izin verilmediği için, 
antik merkezin tamamına ulaşılamadı; 
ancak her an yeni bulgular ortaya 
çıkmaktadır. 

İşte bugün de Allianoi’nin, geri dönüşü 
olmayacak bir şekilde yok olma tehdidi 
altında bırakan bir süreç karşısında 
korunması ve varlığının, tarihsel ve 
kültürel mirasının gelecek nesillere 
aktarılması için başlayan örgütlenme-
nin başlattığı toplumsal mücadelede 
önemli mesafeler alınıyor. 

Sözü edilen süreçte Allianoi’nin 
korunması yolunda tarihsel ve kül-
türel varlıkların korunmasına ilişkin 
uluslararası sözleşmeler, Anayasa 

İnsanlık Mirasının Yer Altından Gelen 
Çığlığı ve Korumanın İlkesi(zliği)
Gözde Timuroğlu

ve yasal düzenlemeler ile bugüne 
kadar verilmiş onlarca yargı kararına 
karşın; kültürel değerleri korumakla 
görevli olan İzmir 2. Nolu Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 
Allianoi’nin mille kaplanarak baraj 
suyu altında bırakılmasını öngören 
25.09.2009 tarih ve 5106 karar sayılı 
kararını aldı. 

Karar üzerine Ekoloji Kolektifi, EGE-
ÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) 
Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası ve Peyzaj Mimarları Odası, 
Çağdaş Hukukçular Derneği ve diğer 
sivil toplum kuruluşları ve 70’e yakın 
yurttaş Kurul kararına karşı dava açtı. 
Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığına 
karşı İzmir 4. İdare Mahkemesinde gö-
rülen davada, insanlığın ortak kültürel 
mirası niteliğindeki Allianoi’nin mille 
kaplanarak baraj suyu altında bırakıl-
masını öngören İzmir 2 No.lu Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun bahsedilen kararının iptal 
edilmesi istendi. 

Ancak öncesinde de, İzmir 2 No.lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 10.10.2007 tarih 
3318 sayılı Allianoi’u mille kaplayıp 
suya gömme kararına karşı açılmış 
davada, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 
2008/945 E. 2008/2089 K. sayılı red 
kararının yürütmesini, Danıştay 6. Dai-
resi, 23.06.2009 tarih, 2009/ 6810 E. 
sayılı kararıyla durdurmuştu. 

Konu ile ilgili Danıştay tarafından 
verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı 
varken, aynı mahiyette mille (toprakla) 
kapatıp suya gömme işlemini koruma 
kabul eden, mille kaplandıktan sonra 

da baraj suyu altında bırakılmasında 
sakınca olmadığını öngören ve böylece 
antik kaplıcanın telafisi mümkün 
olmayacak bir biçimde yok olmasına 
yol açacağı 2009 tarihli kurul kara-
rın  yaşaması için alınacak koruma 
amacından öte Allianoi’yi canlı canlı 
gömecek karar olarak da biliniyor. 

Bir kültür mirasının mille kaplana-
rak korunacağı düşüncesi arkeoloji, 
kimya, mühendislik, sanat tarihi ve 
tarih gibi bilim dalları yönünden kabul 
edilebilir bir karar değil. Nitekim mille 
kaplanarak korunması yönünde karar 
alınan Allianoi, bıraktırılan kazılarda 
çıkan eserler ve kalıntılardan ibaret 
değil, şifalı sıcak suları hala mevcut 
ve taşınması mümkün olmayan yolları, 
mozaikleri ve kaplıca odaları ile bir 
antik sağlık merkezidir. Bu anlamda 
tarihin gömülmesinden öte kültürün 
yerine korunması suretiyle yaşatılması-
nın esas olması gerekir. 

Korumanın İlkesi(zliği) 
Allianoi’nin korunmasına yönelik 
çözümler sürecinde, İzmir 2 No.lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nca Yortanlı Barajında su 
tutmamasına dair 13.10.2005 tarihin-
de karar verilince, korumaya yönelik 
yöntemler yerine, barajın en ekonomik 
şekilde tamamlanması yöntemleri 
araştırılmış ve DSİ’nin isteği ile de 
Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili 
717 sayılı ilke kararı çıkarılmıştı. 

Bu ilke kararı, Allianoi ve Hasankeyf 
gibi baraj alanlarından etkilenen 
bütün kültür ve tabiat varlıklarını 

suyun kuvveti suyun kuvveti
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ilgilendiriyor. Danıştay 6. Dairesi ise 
2006/8266 E., 2008/8268 K. sayılı 
kararıyla, “717 sayılı Koruma Kurulu 
ilke kararının” (DSİ)’nin taşınmaz 
kültür ve tabiat varlığını su altında 
bırakma kararı vermesi, bu kararını 
koruma bölge kuruluna bildirmesi ve 
koruma bölge kurulunun bu konuda 
bir proje seçmesinin istenmesine yol 
açması nedeniyle ve DSİ’nin kültürel 
varlıklar üzerinde karar verme yet-
kisinin bulunmadığı temeline dayalı 
bir gerekçeyle 2. ve 3. maddelerinin 
iptaline karar vermişti. Bakanlıktan ka-
rarın uygulanması beklenirken yeni bir 
düzenleme olan 749 sayılı ilke kararı 
yayınlanmıştı. 

Ekoloji Kolektifi, Ankara Barosu, 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve 
Peyzaj Mimarları Odası, Mağara Araş-
tırma Derneği ise 07.04.2009 tarihli 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 749 sayılı İlke Ka-
rarının Yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için yeniden dava açtılar.  

Sözü edilen bu ilke kararında da bu 
kez, DSİ’nin adının geçtiği kısımların 
yerini  “üniversitelerin ilgili bilim dal-
larındaki öğretim üyeleri ve yatırımcı 
kuruluş temsilcilerinden oluşan en az 
beş kişilik bir komisyon” almıştır. 

Bu durumda, bir kültürel varlığı mille 
kaplama, suya gömme veya taşıma 
konularında karar verecek kuruluşun 
sadece DSİ değil de, yatırımcı kurulu-
şun da içinde yer aldığı bir komisyonun 
olması, Anayasa’nın ilke ve kurallarına, 
Danıştay İptal Kararlarına aykırı olarak 
yetkinin açıkça devri anlamı taşı-
maktadır. 749 sayılı ilke kararı, karar 

verecek komisyonda kar amacı güden 
“ yatırımcı kuruluş” temsilcilerinin yer 
alması halinde, artık DSİ’ den başka 
kuruluşların da baraj yapımında karar 
verici görev ve yetki üstlenebilmesini 
olağan kılacaktı. Kamusal varlıklar 
olan ve gelecek nesillere aktarma 
yükümlülüğümüz olan kültürel hazi-
nelerinin, kar amacı güden “yatırımcı 
kuruluşlara” bırakılması kuzunun 
kurda teslim edilmesinden başka bir 
şey değildi. 

Yine yasa gereği görevi kültürel varlığı 
korumak olan Kültür Bakanlığı bu 
komisyonda yer almamaktadır. Bu 
nedenle dava konusu ilke kararında, 
kültürel varlığın korunması görevinin 
ve yetkisinin Kültür ve Turizm Bakan-
lığına ve uygulamaya yönelik kararlar 
alma yetkisinin ise Koruma Bölge 
Kurulları’na ait olduğu hususları da 
dikkate alınmamıştır. 

Komisyon üyelerinin ne kadarının 
üniversitelerden ne kadarının yatırımcı 
kuruluştan oluşacağı hususundaki be-
lirsizlik de ilke kararının iptal  edilmesi 
gerekliliğini ortaya koyan başka bir 
husustur.

Kültürel mirasın korumasına dair 
toplumsal ve hukuki mücadele olanca 
hızıyla devam ederken, Bakanlık, ilke 
kararları alınıp yeniden düzenlerken, 
bir yandan da alınan bu kararlardan 
etkilenen baraj alanındaki projeler 
aynen devam ediyor.  Allianoi’deki 
kültürel mirasın mille kaplanıp suya 
gömülmesi kararları fiilen uygulan-
ma aşamasına gelmişken, Danıştay 
6.Dairesi 749 Sayılı İlke kararı hakkın-
da ileri sürdüğümüz nedenleri dikkate 

alınarak yürütmeyi durdurma kararı 
verdi. 

Bu kararla, Allianoi nin sular altında 
bırakılma sürecinde, kar amacı güden 
yatırımcı kuruluşa karar yetkisi veril-
mesinin, yatırım esaslarının insanlığın 
kültür mirasına ve koruma gereklerine 
tercih edilmesinin hukuka uygun olma-
dığı iddialarımız haklı bulundu. 

Dava konusu edilen ilke kararıyla 
kültür ve doğaya verilen zararın 
artmasının önüne geçilmesi yolunda 
Danıştay’ın bu Yürütmeyi durdurma 
kararı, ülke genelinde barajlardan etki-
lenecek olan tüm tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasında henüz gün 
yüzüne çıkmamış bir kültür mirasının 
geleceği için verilen toplumsal müca-
delede önemli bir adımdır.

suyun kuvveti
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Dikili Belediye Başkanı Osman Özgü-
ven, eski belediye başkanı ve belediye 
meclis üyeleri suyun da 10 tona kadar 
ücretsiz olarak kullanılması, fatura 
gecikme bedellerinin affedilmesi 
ve belediye çalışanlarına yüzde 50 
indirimli su sağlanması konusunda-
ki belediye meclisi kararı nedeniyle 
kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiy-
le yargılandıkları davadan geçtiğimiz 
günlerde beraat ettiler. 

Her şeyden önce bu beraat kararı bize 
iki farklı kamu algısı olabileceğini bir 
kez daha hatırlattı. Bir yanda “ka-
munun suya ücretsiz erişimini” esas 
alan bir kamu anlayışı, diğer yandan 
ise “suya ücretsiz erişimin kamuyu 
zarara uğratma” niteliği taşıdığını ileri 
süren başka bir kamu anlayışı ile karşı 
karşıyayız. Bu durum da iki farklı kamu 
tanımı, iki farklı yaşam ve iki farklı 
kamu olduğunu gösteriyor. Biri, suyun 
satılabilir olduğunun farkına ve keyfine 
varmış, bundan kar eden bir “kamu 
adına kamu” (kamuyu temsil etme 
iddiasında olan belediye, hükümet ve 
genel olarak devletin kendisi), diğeri 
de doğrudan, dolaylı vergiler vs yolu ile 
kamunun gelirlerinin yeniden topluma 
döndüğü, temel toplumsal hizmetle-
rinin ücretlendirilmediği ve fakat belli 
bir katılım-kullanım payının kişilerce 
üstlenildiği, “kamu hizmetlerinin” kar 
kapısı olarak görülmediği kamu…

Gerçekten kamu, siyasi otorite ve dev-
letle cisimleştiği sürece, toplumsal bi-
rikim ve doğa /toplum zenginliği, ban-
kada biriken bir fonmuşcasına işlem 
görebiliyor. Bu işlem gören değerlerin 
“işlem görmesi” hakkının verilebildiği 
bir “mekanizma” olarak kamu, piyasa-
nın malı haline gelebiliyor, bu anlamda 
da yeniden işlevlendirilmeye başlı-
yor. Kamunun bir kez piyasanın malı 
haline gelmesi ile birlikte de kamu 
için üretilen tüm hizmetlerde birer mal 
haline geliyor. Böylece sosyal devlete 
özgü “ortak toplumsal birikimin ortak 

İki Ayrı Kamu ve Su Mücadelesi 
Ecehan Balta

toplumsal fayda için kullanılması” 
gibi zaten tecimsel (çünkü o da doğal 
kaynakların sömürülmesine dayanıyor) 
bir devlet etme anlayışı bile sarsılmış 
oluyor. Doğa varlıklarının tam olarak 
ele geçirilmesi, metalaştırılması ve o 
suyu binlerce yıldır kullanan insanlara 
satılması söz konusu olabiliyor. Bu 
nedenle toplumsal zenginliğin ve doğa 
varlıklarının, toplumsal paylaşımının 
meşru olup olmadığının yargılandı-
ğı Özgüven ve arkadaşları davası, 
kamunun devlet mi yoksa toplum mu 
olduğuna dair kadim tartışmanın fitilini 
yeniden ateşlemiş oluyor. Ama belki de 
üzerinde ısrarla durulması gereken ise 
kamunun, devletin iktidarının toplum-
sallaştığı, toplumunda kendi iktidarını 
ve geleceğini üretecek bir kamuyu 
nasıl inşa edebileceğine yönelik tar-
tışmaları ateşlemesi açısından da bu 
dava doğru okunmalıdır.

Şimdi Buradayız
Özelleştirme süreci, suyun durduğu 
yerde durmamasını gerektiriyor. Sula-
rın yön değiştirmesi, barajlar yapılarak 
biriktirilmesi, şişelenmesi, şişeleme 
“hakkının” şirketlere verilmesi, içme 
suyu yanında tarımda ve hayvancılıkta 
kullanılan su kaynaklarının da ücret-
lendirilmesi suyun da özelleştirilmenin 
konusu haline geldiğini gösteriyor. 
Diğer yandan bu özelleştirme süreci 
etkililik ve verimlilik –bu iki kelimeyi 
yan yana duyduğumuz her zaman 
anlamamız gerektiği şekliyle “karlılık” 
kriterleri ile suyun “ölçek değiştirmesi-
ni” gerektiriyor. Yerel ölçekte kullanılan 
su, artık daha geniş bir pazarda satıl-
maya başlanıyor. O nedenle Dikili’nin 
yer altı ve yerüstü suları artık “teknolo-
jinin gelişmediği” zamanlarda olduğu 
gibi Dikili’ye ait olmuyor. Dicle ve 
Fırat sularının yarısı Ege’ye ait, diğer 
yarısı da zaman zaman Suriye’yi tehdit 
etmek için kullanıldığından, ikisi de 
aynı anlama gelmek üzere kamunun 
bu “ulvi ve tecimsel” gayeleri, kamuyu 

da suyu para ile satın almak zorunda 
bırakıyor.

Gelinen noktada, derelere, nehirlere 
(…) işletme izni verilmiş olması, bir 
başka deyişle derelerin özelleştirilme-
si, devletin sermayeye yeni bir ilksel 
birikim alanı açma gayretini gösteriyor. 
Tarımda başlayan ve KİT’lerle devam 
eden özelleştirme, su kaynakları ile 
devam ediyor. Böylece sermaye için 
bundan 50 yıl önce hiç düşünülmemiş 
yeni bir karlılık alanı açılmış oluyor. 
Toprağın mülk edinilmesi ile başlayan 
süreç, suyla devam ediyor. 

Osman Özgüven ve arkadaşlarının 
kendileri hakkında açılan davadan “...
sanıkların eylemlerinde su borçlarının 
tahsili amacıyla ve su tasarrufunu 
sağlamak için kamu yararı düşünüle-
rek gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, 
kasıtları bu şekilde nitelendirildiğin-
den” dolayı beraat etmeleri, kuşkusuz 
suyun ticarileşmesine karşı mücadele 
için bir basamak olacak. Ancak yine de 
kararın gerekçesi, kamu yararını borç 
tahsili ve su tasarrufu gibi toplumun 
değil, devlet-i âlinin “yüce” çıkarlarına 
bağlı olarak tanımlıyor. 

Bu dava, bize de bu kazanılmış kısmi 
zaferlerle birlikte süre giden mücade-
leler içinde de “su yaşamdır, satıla-
maz” şiarını tekrar tekrar yükseltme-
mizin, bu mantığın değişmesi için 
mücadele etmemizin gerekliliğini bir 
kez daha gösteriyor ve aynı zamanda 
cesaret veriyor. Kamunun tam da “biz” 
olduğumuzu idrak ve bizim olanı geri 
kazanmak için mücadele, bunu yapa-
bileceğimize dair inanç; suyumuzu, 
toprağımızı, okullarımızı, işyerlerimizi, 
kendimizi, hayatımızı ve geleceğimizi 
kendimizin yönetebileceği, derelerin 
de kendi bildiği gibi akması gerektiği 
fikrine bağlılık; ihtiyacımız bunlar.         



25suyun kuvveti

Bizler Çayeli Senoz vadisinin 900 
metre rakımlı yerleşkesi olan  Çatalde-
re Köyü’nde yaşamını sürdüren dağ/
orman köylülerinin son temsilcileri-
yiz. Gerçekten de son temsilcileriyiz. 
Çünkü son zamanlarda acımasız bir 
kar güdüsüyle saldırılıp yok edilmeye 
çalışılan bu topraklar bizim yaşam 
kaynağımız. Bu topraklar üzerinde 
yüzlerce yıldan beri yaşamakta olan 
insanlarımız, ürettikleri özgün kültürle-
riyle, ülkemizin kültür alanında özel bir 
yere sahiptir. Ama şimdi, ekmeğimizin 
ve var olan insani kültürümüzün ana 
kaynağı olan kutsal topraklarımız, 
ağaçlarımız, derelerimiz, yabanıl 
yaşamımız ve bütün doğamız düşün-
cesizce ve acımasızca yok edilmek 
istenmektedir. Bu öyle barbarca bir 
para iştahı ki, milyonlarca yıldır aynı 
yatakta akıp, ürettiği nimetleri kendini 
koruyan insanlara cömertçe sunan ve 
karşılığında hiç bir şey beklemeyen 
kutsal derelerimiz kilit altına alınmak 
isteniyor. Üstelik küçücük bir dere 
üstüne onlarca HES projesi üreterek, 
doğaya karşı onarılamayacak derece-
de tahribatlardan bile kaçınmıyorlar. 
Ekmeğimizin ana kaynağı olan bu 
suları çelik boruların içine hapsederek 
insanlardan ayırmak istiyorlar. Sularla 
insanları ayırmak, geri dönülmez yara-
lar açacaktır yüreğimizde. 

Yüzlerce yılda biçimlenen ve bizi 
besleyen geleneklerimiz var. Değişim 
denen şey, türlü acılarla var edilen 
bu gelenekleri yerle bir etmek midir? 

Bu kültür, yapılmakta olan projelerle, 
doğanın insan aleyhine dönüştürülme-
siyle kendini yeniden üretme yeteneği-
ni yitirecek ve kısa sürede yok olmaya 
yüz tutacaktır. Oysa insan ancak 
doğayla dengeli bir birliktelik içinde 
yaşayabilirse, kendini var edebilir ve 
yaşamını sürdürebilir. Yüzlerce yıllık 
insani bilgi birikimimizde gördük ki, 
doğa kendine yapılan hiçbir haksızlığı, 
kötülüğü karşılıksız bırakmaz.  Kendi 
evrensel işleyişine aykırı her uygula-
ma mutlaka doğa tarafından ters yüz 
edilmiş, yapılan acımasız saldırılar 
mutlaka cezalandırılmıştır. 

İşin başka bir boyutu daha var. Çev-
remizde bizi bir ana sıcaklığıyla sarıp 
sarmalayan doğa yalnızca insanlar için 
var olmuş değil. Toz, toprak, kaya, su, 
kuşlar, bütün yabanıl yaşam türleri, 
ağaçlar, çiçekler, deredeki alabalık-
lar....hep birbirini tamamlayan un-
surlardır ve insan da bu vazgeçilmez 
unsurların yalnızca küçük bir parçası-
dır. (…) Biz böyle gördük ve bütün bu 
yaşadıklarımızdan da büyük ve özgün 
bir kültür çıkardık. Ama şimdi diyorlar 
ki, bu kadar yeter yaşadığınız. Pılınızı 
pırtınızı toplayıp gidin buralardan, 
diyorlar. Atalarımızın topraklarından 
kovmak istiyorlar. Doğa anamızdan 
elektrik enerjisi üreteceklermiş. 

İnanın bize bir şey sormadılar. Küçü-
cük bir selam dahi vermediler bize. 
Haramiler gibi saldırdılar topraklarımı-
za ve analarımızın ayak izlerine. Dede-
lerimizin toprağı işlediği kazma izlerini 

çiğnediler koskoca makineleriyle. 

İnanın bir şey demediler bize. Tanrı’nın 
selamını esirgediler bizden. Milyonlar-
ca yıldır bu toprakların sahipleri olan 
bizleri dışladılar bir anda. Hiç yaşa-
mamış saydılar bizi. Geyikleri, ayıları, 
atmacaları, arıları, balıkları, kurdu 
kuşu, börtü böceği yok saydılar, koca-
man iş makinelerini sürdüler üstlerine. 
Geri gelmemek üzere kaçıp gitti canlı 
yaşamlar buralardan. Bir daha geri ge-
lirler mi, bilinmez. Onca yoksul ve cahil 
insanı paranın gücüyle kandırarak, 
ellerinde kalan son toprak parçalarını 
da aldılar ellerinden. Ne olacak şimdi?  
Bize, tasınızı tarağınızı toplayıp gidin 
mi, diyorsunuz. Siz olsaydınız ne ya-
pardınız?  Ne yapacağız, ne yapmamızı 
istiyorsunuz? Bu ülkenin bölünmez 
bir bütün olduğunu düşünüyorduk 
uzun zaman önce. Şimdi bakıyoruz 
da, çoktan bölmüşler, çoktan çekip 
koparmışlar bizi yurdumuzdan. Hem 
de bize sormadan. Taşımıza, toprağı-
mıza, suyumuza göz koymuşlar ve bizi 
buralardan sürmek için and içmişler. 
Yapmayın, şu berrak ve kutsal sula-
rımızı bu gözü dönmüş yağmacıların 
ayaklarına dökmeyin. Hakkımız bakidir 
ve onu korumasını biliriz.

“Rize ili, Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyündeki hidroelektrik santralı 
(HES) inşaatının Rize İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına 
rağmen devam ettiğini öne süren Senoz Vadisi Koruma Platformu sözcüsü 
Sinan Akçal,  baltası ile nöbet tutuyor.” Haberleri düşmüştü basına nisan ayı 
başında.. Sinan Akçal ve senozlular kamuoyunu uyarmaya devam ediyor. 
İşte onların gönderdiği bir mektup, Sinan Akçal’ın kaleminden, kısaltarak 
yayınlıyoruz.

Diyorlar ki, 
Bu Kadar Yaşadığınız Yeter !

Sinan Akçal, Çataldere Köylüsü
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Bogota, ekvatoral Andes’te geniş 
bir platoda yer alıyor. 7 milyon insan 
2600 metrelik bir yükseklikte yaşıyor-
lar. Bogota; güvensizlik, marjinalleş-
me, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler 
ve şiddetin sıradanlaştığı güney yarım 
küre şehirlerinde neler olduğunun bir 
örneği. Topluma, kısıtlı ve niteliksiz 
kamu hizmeti sağlıyor olmak, toplum-
sal sorunları da beraberinde getiriyor. 
Şüphe yok ki, su kaynaklarına hızla 
zarar verilmesiyle, var olan kaynakların 
genel ve kötüye kullanımıyla birilikte, 
içme suyu sağlanmasına yönelik teh-
ditler yükseliyor. 

Bogota’da son yıllardaki gelişmelere 
karşın hala istedikleri kalitede, uygun 
miktarda suya ulaşamayan insanlar 
var. Dahası, eğer şehrin demografik 
eğilimi bu şekilde sürerse, gelecek 20 
veya 30 yılda içme suyuna duyulan ih-
tiyaç ikiye katlanacak. Bu su nereden 
gelecek? Bu durumun ortaya çımasına 
karşı neler yapılıyor? Bu soruları kamu 
hizmeti sağlayıcılarının cevap vermesi 
gerekiyor. 

Kolombiya öyle bir ülke ki, kamu hiz-
metleri olmazsa toplumsal barış tehdit 
altına giriyor. Ancak iyi kamu hizmeti 
alabilmenin ilk koşulu ekonomik ve 
doğal kaynaklara demokratik ulaşım. 
Kolombiya Ulusal Üniversitesinde 
yapılan bir araştırmaya göre 44 milyon 
vatandaşın %66’sı yoksul,  zenginliğin 
yarısı ise %10’luk en zengin kesimin 
elinde. Kamu hizmetleri için mücadele 
aynı zamanda demokrasi için de bir 
mücadele. 

EAAB Globalleşiyor mu? 
Kolombiya’da ki su hizmetlerinin 
niteliksizleştirilmesi, suyun özelleşti-
rilmesi ile ilgilidir. Özelleştirme insan-

ların temel hakları üzerinde doğrudan 
etkilerde bulunur. Bir çok ülkede, 
özelleştirme, diktatörlük rejimleri 
veya yolsuzluk yapan hükümetler 
tarafından, dış borçların ödenmesin-
de  kaynak yaratmak için kullanılıyor. 
Güney Amerika’da su piyasasının 
liberalizasyonu  ve kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi büyük ulusal şirketlere 
ve TNC’lerin işine yaradı, suya erişim 
ise yükselen su tarifeleri ve yatırımla-
rın kısıtlanması ile  düştü.

Bogota’da kamusal su 
sağlanması
Burada Bogota’da su ile ilgili bütün 
sorunları burada anmamız mümkün 
değil, ancak 7 milyondan fazla yerleşik 
kişinin olduğu bir şehirde,  kamusal su 
hizmetinin özelliklerinin ve koşullarının 
çerçevesini anlatabiliriz. Bogota Su 
ve kanalizasyon Şirketinin misyonu 
(EAAB) kar getiren ve yüksek kalitede 
su ve kanalizasyon hizmetlerinin sağ-
lanması için kararlı bir ekiple şehrin ve 
ülkenin yaşam kalitesinin arttırılması-
na katkıda bulunmaktır. Burada amaç 
içme suyunun toplanması, taşınması, 
işlenmesi ve sağlanması kadar atık 
suyun ve yağmur suyunun yeniden 
işlenmesi ve toplanmasıdır. Bu amaç, 
kamu hizmetinin suyu temizleyemiyor 
oluşuna rağmen gerçekleştirilmekte-
dir.  Bu amacın gerçekleşmesi vatan-
daşların, beslenmelerini, sağlıklarını, 
çevrelerini veya politik güvenliklerini 
tehdit altında hissetmelerini engeller. 

1990’larda Bogota’da görev yapan ile-
rici belediye başkanları Dünya Banka-
sının süren baskısına karşı suyun özel-
leştirilmesine karşı mücadele ettiler. 
Buna karşın EABB’yi Kolombiya’nın en 
etkili ve tarafsız kamu hizmet sağlayı-

cısı haline getirdiler. Su sağlayıcılarının 
en yoksul mahallelere ulaştırılması en 
öncelikli olan şeydi. 2001 itibarı ile  
nüfusun %95’i temiz kullanım suyuna 
ulaşıyordu ve bunun  %85’i atık siste-
mine bağlıydı, hızla artan nüfusa göre 
önemli bir kazanım. Bu genişleme, 
kendi suyunun gerçek bedeli yerine 
bunun  % 200 katını şehrin zengin 
kesimleri tarafından ödemesine daya-
nan ilerici bir tarife sistemi tarafından 
finanse edildi. En yoksul kesimler, 
sübvanse edilen ödenebilir faturaları 
ödüyorlar. Aynı zamanda eğitim kam-
panyaları ile kişi başına su kullanımı 
son 20 yılda %30 azaldı. 

Kolombiya anayasası, kamu hizmet-
lerinin “devletin varlığının içsel bir 
parçası” olduğuna ve “ulusal toprak-
larda yaşayan yerleşik kişilerin tümüne 
etkin bir şekilde hizmet sağlanmasının 
garanti altına alınmasının” dayanır. 
Neoliberal ortadoksinin  kurduğu man-
tığın aksine,  piyasa yolu ile  bireylere 
özel sektöre göre daha iyi sonuçlar 
yaratacak şekilde  çalışabilir. Devlet,  
bu hizmetlerin şeffaf, sürekli, güvenlik 
içinde, adil  ve karşılanabilir ücretlerle, 
hizmeti alan kişilerin sosyal  durum-
larına uygun şekilde sağlanmasını 
garanti altına alır. 

Bu ise Bogota Su ve Kanalizasyon 
İşletmesinin yani EAAB’ın  toplumsal 
temeli olan   bir kamu işletmesi olma 
amacını taşımaktadır. Bu işletmenin 
işine devam edebilmesini garanti 
altına alabilmek, ulus ötesi şirketlerce 
dayatılan neo liberal işletme anlayışına 
direnmek  anlamına gelecektir. Bunun-
la birlikte, sermayesinin çoğu Brezilyalı  
olan  Petrobas ise bölgedeki diğer 
ülkelerde, kuzey ülkelerindeki rakipleri 
ile karşılaştırıldığında, çok kötü hizmet 

Kolombiya’da Kamusal 
Su Hizmetleri: Bir Demokrasi Sorunu
Hildebrando Vélez
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koşullar empoze ederek çalışmaktadır. 
Bu anlamda, bir kamu şirketi olmak, 
kendiliğinden demokratik prosedürler 
izlemenin ve etik davranmanın da 
garantisi değil. 

Kamu hizmetlerinin 
ticarileşmesi
Ne yazık ki EAAB tarafından kullanılan 
bazı uygulamalar da bu şekildedir. 
Örneğin, özel şirketler, emek gücü-
nü kullanımında,  yoğun bir sömürü 
gerçekleştirir, EAAB de öyle yapıyor. 
İşçilerin kontratlarının keyfiyete yer 
verecek şekilde hazırlanıyor. Bu da 
sosyal güvenlik zaafı ve istikrarsızlık 
getiriyor.  Yapılacak işin bölümlenmesi 
ve bazı alt işlerin özel sektöre devre-
dilmesi – ki bu özel şirketlerin çalışma 
ve sosyal standartları izlemesi beklen-
miyor sadece ekonomik amaçları göze-
tiyorlar- EAAB’nin uyguladığı çalışma 
modelidir. Bu ise özelleştirme sürecini, 
piyasa kurallarını yükselterek yavaş 
yavaş  liberal kuralları uygulamak 
gerekiyor.

EAAB bir kamu şirketi olduğu için 
hissedarları yok. Bununla beraber, 
şirketin amaçlarından bir tanesi iyi 
bir finansal performans göstererek 
kar elde etmek. Suya ilişkin ücretlerin 
toplanmasında izlenilen yöntem ise,  
şirketin belirlediği bir bölgesinin her 
birinin özel bir işletmeye devredilmesi 
ve işletmenin ticari yönetimi ve müş-
teri ilişkilerini yürütmesidir. Bunlar-
dan beklenen, operasyonu optimize 
etmeleri ve aynı zamanda kayıpları ve 
müşterilerle geçirilen zamanı azaltma-
larıdır. Bu özel işletmeler, bölge başına 
ayda ortalama olarak 4,368,023 
Amerikan doları toplamaktadır, bu ise 
aylık toplam 20 Milyon Amerikan Dola-
rı geliri ifade etmektedir. Araştırmalar, 
gizli bağlantılar, kötü altyapı, kaçaklar 
ve kanalizasyondaki hatalara karşı 
önlem alınarak ve bu şekilde yeni su 
kaynaklarının     kullanılmasını engel-
leyerek  artan miktarda finansal artış 
sağlanabilir.

Özel işletmelerin uzmanlığının kullanıl-
ması operasyonel giderlerin kontrolü 
ve azaltılması açısından başvurulan 
bir yöntem. Bu şekilde, kamu işlet-
mesinin özel işletmenin sahip olduğu  

uzman bilgisine ulaşımının sağlanması 
ve hizmetin kendisinin süreçlerin içsel 
kontrolüne odaklanmasını geliştirmek 
beklenmektedir. 

Bu operatörlerin öngörebildikleri 
merkezi şeylerden  bir tanesi hizme-
tin geliştirilmesi. Bu gelişim birkaç 
gösterge üzerinden ölçülebilir: Şika-
yetlerin azaltılması, borulardaki 3 
cm.’den  küçük zararların daha kısa 
sürede tamir edilmesi gibi. Su Düzen-
leme Komisyonu işletmenin zamanının 
%60’ının küçük kaçakları tamir etmek-
le harcandığını ve bunun işletmeyi felç 
ettiğini belirtiyor. 

EAAB’nin resmi amaçlarının yanı sıra 
vatandaşlar işletmeye sahip de çıkıyor, 
ancak bunun yansıttığı kamu katılımı 
gerçek değil. Kamu işletmesi yeni 
yönetim sistemlerinin oluşturulmasını 
duyurmak için düzenlediği  ve imajını 
değiştirmek için  yürüttüğü halkla iliş-
kiler kampanyasına  3200 ABD dolar 
harcadı. Bu ise sadece özel işletme-
lere devredilen  süreçlerin promos-
yonuna hizmet etti. Burada açıktır ki 
yönetim kamunun elinde değil,  daha 
önce kamu işletmesi tarafından yerine 
getirilen rolü,  özel ekonomik aktörler 
almaktadır. Buna karşın, Bogota’da 
yaşayan vatandaşlar bu sürece örgütlü 
bir tepki göstermedi.

Bu özelleştirme süreci, ayrıcalıkların 
verilmesi ile birlikte ilerlemektedir. 
EAAB 1993 Eylem Planını izleyerek 
su işleme tesisi Tibitoc’u Fransız su 
şirketi General Deaux adlı ulus ötesi 
su devine 20 yıllığına imtiyaz sağladı. 
Bu çarpık özelleştirme süreci kamu 
işletmesinin yüzleştiği en önemli çatış-
ma alanlarında biri. Hem belediye hem 
de yerel meclis,  bu imtiyazı tersine 
çevirmek ve işletmeyi belediyeye ait 
bir kamu işletmesi halinde örgütlemek 
istiyorlar. 

Kamu hizmetini savunmak
Özel işletmelerin ve hizmetin perfor-
mansının, vatandaşlar tarafından 
değerlendirildiği bir süreç yoktur. Son 
zamanlarda Birkaç tüketici örgütü, 
çevre örgütleri ve popüler gruplar 
ulusal zenginliği ve kamu hizmetini sa-
vunmak için bir inisiyatif oluşturdular. 
Ulusal düzeyde yürüyen hareket politik 

güç kazanmaktadır. Kamu hizmetleri-
nin savunulmasına ilişkin kampanyaya 
yerel gruplar, çiftçiler, insan hakları ör-
gütleri, öğrenciler, anneler, ve diğerleri 
bu gruba güç kattı. 10 Aralık 2004’te 
Cartagena’da  bir gösteri düzenlendi. 
Uluslararası insan hakları gününde,  
yüzlerce insan, bisiklet karavanında 
yer aldı, davullar çalındı, eylemciler  
kamu hizmetinin savunulması ve 
kamu işletmelerinin aidiyetinin devlete 
döndürülmesi için yürüdüler.

Hükümet: bürokrasi ve kota
Bogota Konseyi bölgedeki işletmeleri 
ve bölge idaresi üzerin politik güç 
kullanmaya yetkilidir. Ancak meclis 
üyelerinin son zamanlardaki müdaha-
leleri genellikle politik güç üzerinden 
gerçekleşti ve bu gücün sağladığı  bü-
rokratik kotalardan yararlanmak ama-
cıyla yapıldı. Bazı meclis temsilcileri 
sahte isimler üzerinden sözleşmelere 
bile katılıyorlar. Bu ise yerel yönetim-
lerin kendi görevlerini yerine getirme 
kapasitesini ve işletmenin otonomisini 
azaltıyor. 

EAAB Globalleşiyor mu?
EAAB atık su konusunda şehrin öte-
sinde rekabet içinde  hizmet götürme 
kapasitesi olduğunu  gösterdi. Ulusal 
düzeyde La Calera  Belediyesi’nin yerel 
altyapı kontratlarına katılıyor. Buradan 
elde edilen gelirle, işletme, şehirdeki 
su hizmetinin kalitesini geliştirebilmeyi 
ve Sular İdaresi ile su tarifeleri üzerine 
pazarlık yapabilmeyi ümit ediyor. 
EAAB, stratejik planının bir parçası ola-
rak,  Ekvator, Peru ve Fas gibi pazarlar-
da rekabet edebilme amacı ile “Aguas 
de Bogota İnternacional” i kurdu. Bu 
yaklaşım ise EAAB’nin kamusal bir su 
işletmesi  yönünün zedelenmesi anla-
mına gelen, ticarileşme  yönünde attığı 
bir adım olarak değerlendirilmelidir. 

Dünya Su Mücadeleleri örnek-
leri, Ekoloji Kolektifi tarafından 
“RECLAIMING PUBLIC WATER 
Achievements, Struggles And 
Visions From Around The World” 
adlı kitaptan derlenmiştir. ikinci 
basım; mart 2005, Mittelmeijer, 
Amsterdam.
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GSM baz istasyonlarının oluşturduğu 
elektromanyetik kirliliğin yanı sıra, 
3.Nesil GSM baz istasyonlarının dev-
reye girmesiyle elektromanyetik kirlilik 
daha da arttı. 30.07.2009 da hizme-
te(!) geçen 3G teknolojisi için mevcut 
baz istasyonlarının sayısının 9 kat 
artacağı, yeni teknolojinin kullanılması 
için geniş banttan sinyal verecek daha 
fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyula-
cağı Elektrik Mühendisleri Odasınca 
belirtiliyor. 

Yargıtay tarafından verilen son kararlar 
değerlendirildiğinde baz istasyon-
larının yerleşim alanlarının dışında 
kurulması hukukun ve çevre sağlığının 
gereğidir. Toplum sağlığının ve güven-
liğinin, hiçbir ticari kar ve maddi men-
faatin önüne konulamayacağı herkesin 
kabullendiği bir gerçektir. Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi, 11.06.2009 tarihli 
kararında “...kullanılan istasyonun ko-
numuna göre uzun sürede kişi, çevre 
ve bitkilere zarar verdiği, bu nitelikteki 
bir istasyonun halen bulunduğu yerde 
kullanılmasının sakıncalı bulunduğu, 
bunun daha uygun ve yerleşim yerle-
rinden daha uzakta kurulması gerekti-
ği anlaşılmak-tadır...” diyerek hukuken 
tüm kamu kurumlarını bağlayan bir 
yargı kararına imza atarak tartışmayı 
sonlandırmıştır.

Türkiye’deki GSM Baz istasyonlarında 
oluşan elektrik alan şiddetinin yö-
netmelikte belirlenen limit değerlere 
uygun olması zarar ihtimalini ortadan 
kaldırmamaktadır. Baz istasyonlarının, 
insan sağlığına ve çevreye olumsuz 
etkiler oluşturduğu, halkın psikolojisini 
kötü şekilde etkilediği bilimsel olarak 
ve yargı kararlarıyla tespit edilmiştir. 
Özellikle Şehir merkezleri ve yerleşim 
alanlarında bina teras ve çatılarına, su 

depolarına, baca içlerine, aydınlatma 
direklerine konulan baz istasyonları, 
yer seçimi başta olmak üzere, montaj 
ve kurulum esasları, limit değerleri, 
güvenlik mesafesi, görüntü kirliliği ve 
tesislere ilişkin uyarı -tehlike levhaları 
gibi bir çok kritere göre değerlendirildi-
ğinde tesislerin insan ve çevreye zarar 
verecek nitelikte olduğu görülmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, 01.10.2009 tari-
hinde oybirliğiyle aldığı kararla elektro-
nik haberleşme altyapısında kullanılan 
mal ve teçhizatın, yapı ruhsatiyesine 
ve yapı kullanma iznine tabi tutul-
mamasına ilişkin istisnai düzenleme 
yapan Telgraf ve Telefon Kanunu’ndaki 
maddeyi iptal ederek yürürlüğü 
durdurma kararı verdi. Bu durumda  
3. nesil iletişim sistemi ile  yaygın-
laşmakta olan baz istasyonları İmar 
Kanunu uyarınca yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izni ile kurulabilecektir. Bu 
karar uyarınca, elektronik haberleşme 
altyapısında kullanılan mal ve teçhi-
zatlar için hem Elektronik Haberleşme 
Kanunu kapsamındaki zorunluluklara 
uyulması hem de İmar Kanunu‘ndaki 
yapı ruhsat ve yapı kullanım izni için 
öngörülen koşulların birlikte yerine 
getirilmesi gerekecektir.

Belediyeler, GSM anten ve istasyon-
larının kurulacağı yerleri, insanların 
mağduriyetini önleyecek şekilde 
yerleşim alanlarının dışında belirlemeli 
ve  planlamalıdır. Ticari kaygılardan 
uzak, insan odaklı bir hizmet anlayışı 
ile gerekli tedbirlerin alınması sosyal 
belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. 
İmar Kanunu kapsamında baz istas-
yonlarının belediyelerden yapı ruhsatı 
ve yapı kullanma izin belgesi alması 
zorunlu hale geldiğinden Belediyelerin 
yerleşim alanlarındaki baz istasyonla-

rına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi vermemesi halkımızın sağlığı 
açısından son derece önemlidir.

İmar Kanunu “...yerleşme yerleri ile 
bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, 
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 
teşekkülünü sağlamak amacıyla dü-
zenlenmiştir....”. Belediye Kanununun 
14.maddesinde belediyelerin görevleri 
arasında “...çevre ve çevre sağlığını 
korumak...”,15. maddesinin o ben-
dinde de “...halk sağlığına ve çevreye 
etkisi olan diğer işyerlerini kentin 
belirli yerlerinde toplamak...” yetkileri 
sayılmıştır. Bu nedenlerle Belediyelerin 
yerleşim alanları içerisinde bulunan 
baz istasyonlarına ve GSM verici-alıcı 
ve yansıtıcılarına ruhsat vermemesi, 
Anayasa Mahkemesinin kararı sonucu 
ruhsatsız kalmış ve yapı kullanma izni 
bulunmayan şehir içi GSM baz istas-
yonlarının İmar Kanununun 21, 30, 
32 ve 42. maddeleri uyarınca yıkımına 
karar verilerek faaliyetlerine derhal 
son verilmesi, yıllardır kâra tercih edil-
miş halk sağlığı ve güvenliği açısından 
halka yapılmış en iyi hizmet olacaktır.                                                                                                   

Baz  İstasyonları  
Hemen  Dışarı !
Bülent Kaçar
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Rüzgarın satılacağına hiç aklım ermez-
di, güneşin de..ama ikisi de satılık. 
Alternatifi var diyorlar nükleer santral-
ların. Hangi dünyadaki alternatifinden 
bahsediyorlar acaba. Neden sürekli 
karşısınız, neden bir kez olsun soru-
nun değil çözümün parçası olmuyorsu-
nuz. Madem, nükleer santralar zararlı, 
o halde neden güneşi ve rüzgarı tercih 
etmiyorsunuz? Nedenlerim basit. 
Ben bir teknisyen değilim. Enerjinin 
fayda ve maliyetlerini ekonomik olarak 
yaparak, bu sorunun çözülebileceği-
ne inananlardan hiç değilim. Bugün 
temel bir kriterim var, neden yapıyor-
sunuz, nasıl kullanacaksınız ve ne 
için kullanacaksınız bu enerjiyi? Buna 
makul yanıtlar alamıyorum. Yıllardır bu 
ülkenin enerji açığından bahsediliyor. 
1990’lı yıllarda nükleer santrallar için 
günlerce elektrikler kesilirdi. Aman 
bakın nasıl ihtiyacımız var, dedirtmek 
için topluma. 

Sonra bir gün, 1999 yılında bu proje-
den aniden ansızın vazgeçildi. Nükleer 
santral kovalayanlar yıllarca yargılandı. 
Enerji yolsuzlukları ortaya çıktı. Yüce 
Divan yargılamaları günlerce gazete 
manşetlerinden düşmedi. Tam on yıl 
hiç ses seda çıkmadı. Ara sıra aman 
yapıyoruz, bugün yarın derken, şimdi 
nükleer santral ihalesinin yargısal 
denetiminin önünü tıkayacak araçlar 
geliştirilmeye çalışılıyor. Peki ama 
neden? Bu ısrarın arkasında hangi 
gerçekler var? Türkiye kelimenin tam 
anlamıyla bir enerji batağına dönüş-
müş durumda, hidro elektrik santral-
lar, termik, nükleer gırla gidiyor…Yöne-
tenlere sorsanız yanıt çok açık, makro 
ekonomik dengeler, siyasal konjonktür 
ülkenin sanayisinin duyduğu ihtiyaç..
Ama ülkede sanayi üretimi bu kadar 

gerilemişken, işsizlik diz boyuyken siz 
hangi üretimden bahsediyorsunuz? 
Lütfen bize gerçeği söyleyin, efendiler. 
Deyin ki, tamam bizim bunu yapmamız 
gerekiyor. Söz verdik. Biz, Ortadoğu’da 
yeni bir rol üstlendik, Türkiye’de bir 
enerji koridoru olacak. Bunun için top-
lumumuzun önceliklerini düşünemeyiz 
deyin. Hakikaten yine sesimizi çıkart-
mayız. Ama böyle uzun toplantılar, 
Amerika seyahatleri, istişare toplan-
tıları, nükleer silahlar İstanbul’da mı 
yoksa Yumurtalıkta mı muammaları. 
Hiç heyecanı kalmayan, bir türk dizisi 
gibi akmayan uzun sahneler. Yeter. 
Hakikaten içimi daralttınız.

Şimdi elektrik nakil hatları arasında 
gidip gelen sinir katsayıma bir nebze 
olsun samimiyet serpin. Olmaz değil 
mi, yapamazsınız değil mi? Siz de bil-
miyorsunuz ki, bu işin sonu ne olacak, 

nereye varacak. Nükleer karşıtlarının 
sayısının artması hiç işinize gelmez 
biliyorum.

Ama biliyorum ki bu ülkede hepimizi, 
potansiyel “Kara Murat’ın kurdu” ola-
rak görmeye alışmış bir kültür yarattı-
ğınızı düşünüyorsunuz. Hangi macera-
nızda isterseniz oynarız. Sözünüzden 
çıkmayacağımızdan o kadar eminsiniz 
ki, bu enerjiyi üretmeye başladığınızda 
daha güçlü bir devlet olabileceğimizi 
iddia edeceksiniz. 

Merak etmeyin, inanacağız. Söz.  Bu 
enerji olduğunda daha çok iş sağla-
nacağını söyleyeceksiniz. E tabi buna 
da inanacağız. Sonra, iklim değişikliği 
sorununu da bu şekilde çözeceksiniz. 
Malum, inanacağız. Çünkü ne söyler-
seniz söyleyin, inanırız. Garip ama biz 
hiç kendi enerjimizin farkına varmadık 
ki..Hep bizim için güzel bir şeyler ya-
pacağınızı umduk. Bu da dolandırılan 
insan psikolojisi değil midir? Dolandı-
rıcısına mutlak sadakat beslemeli ki 
cinnetini yaşamasın. Barışı unutabiliriz 
bunun için, sağlığımızdan, geleceği-
mizden feragat edebiliriz. Hep iyiye 
gideceğimize ikna olduktan sonra, 
istikrarın bozulmayacağına ikna edil-
dikten sonra nasıl üretirseniz üretin, 
ne ile üretecekseniz üretin, kim için 
üretecekseniz üretin. Tohumuna para 
mı saydık ki..Beğenmezseniz, hoşunu-
za gitmezse, yerin altına gömersiniz. 
Ama olsun, siz yine de bize bir kez 
doğruyu söyleyin, söz inanacağız. 

Bu nükleer santrali ne yapacaksınız?

Benim bir önerim var: çekirdeklerini 
çıkartıp, reçel yapın. Tamam söyleyin 
hadi, İnanacağız, söz.

Nükleer Santral İçin İş İlanı: 
Çekirdeklerini Çıkartıp Reçel Yapacak 
Elemanlar Alınacaktır
Kerem Yılmaz
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Ortadoğu’da Nükleer 
“Şeytan Üçgeni”
İbrahim Günel

“Beyaz Saray’da geçen sekiz yılım 
süresince, uğraştığımız her nükleer 
silahsızlanma konusu, bir şekilde 
nükleer reaktör programı ile ilişkiliydi”                                                                                           
Al Gore (Eski ABD Başkan Yardımcısı) 

İran’ın nükleer macerası Şah Rıza Peh-
levi döneminde başladı. Sivil amaçlı 
teknolojiden, 2005 yılında uranyum 
zenginleştirme işlemini başlatacağını 
açıklaması ile, nükleer silah yapabil-
me potansiyeline erişmeye yönelen 
İran’ın nükleer programı, Sünni İslam 
ideolojisinin hakim olduğu başta Suudi 
Arabistan olmak üzere, diğer Körfez 
ülkelerini de nükleer teknoloji trans-
ferine yöneltti. Körfez bölgesine ciddi 
bir şekilde nükleer teknoloji transfer 
etmek için, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Bahreyn, Umman, Katar, Birleşik Arap 
Emerlikleri’nin katılımı ile İran’a karşı 
bir Sünni Nükleer Program başlatmak 
üzere Körfez İşbirliği Konseyi (the Gulf 
Cooperation Counsil) kuruldu.

Bu Sünni birlik, ilk etapta Dubai’de 
kurulacak nükleer enerji santralına 
destek olacaktı. Eğer İran daha önce 
İsrali’in, Irak nükleer santar inşaa-
tını vurması gibi, bu santrala askeri 
müdahalede bulunursa; Türkiye, Mısır 
ve Ürdün, Sünni nükleer programın 
gerçekleşmesi için “yedek üç ülke” 
olarak belirlendi. Geçen ay da Türki-
ye ile Güney Kore’nin nükleer enerji 
işbirliği anlaşması imzalaması ile 
Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Türkiye üçgeninde Sünni nükleer 
program resmileşti.

Şii rejimine karşı nükleer Sünni blok

Aslında, 1979 yılında İslam Devrimi ile 
başlayan süreçte, İran’daki Şii reji-
me karşı son 20 yılda bu Sünni Arap 
ülkeleri silahlanmalarını arttırarak 

sürdüyor. Bu Arap ülkeleri, son beş 
yılda silahlanma giderlerini arttırarak 
doruğa ulaştırdı. Dubai Emirliği 17 mil-
yar dolar ile bu silahlanma yarışında 
başı çekiyor. Suudi Arabistan ile diğer 
Arap Emirlikleri, Batı’dan 25 milyar 
dolarlık füzesavar sistemleri, füzeler 
ve silah aldı. Bu silahlanma yarışı için 
ABD’nin Ortadoğu’daki ve Irak’taki 
silahlı kuvvetlerinin komutanı Orgene-
ral David Petraeus, 31 Ocak 2010 ta-
rihinde, şöyle demişti: “İran, Körfez’in 
diğer tarafındaki Arap ülkeri tarafından 
en büyük tehlike olarak görülüyor.” Bu 
durum, bölgedeki savaş potansiyelinin 
her geçen gün arttığını gösteriyordu. 

Öte yandan, Körfez’deki bu Arap ülke-
leri, “sözde teknoloji transferi” kap-
samında başta ABD, Fransa; İngiltere 
olmak üzere Avrupa ve Batılı ülkeler 
ile nükleer teknoloji transferi görüş-
melerine başladı. Bu tetnoloji transferi 
pazarlıkları içindeki öne çıkan konu 
da; Dubai’de son 30 yılda faaliyet gös-
teren, Pakisatan, Hindistan, Libya, İran 
gibi ülkelere uluslararası anlaşmalara 
aykırı olarak yasadışı yollardan nükleer 
ve füze teknolojisi transferi yapan 
paravan şirketlerin faaliyetlerine son 
verilmesiydi. Dubai Emirliği, ABD’nin 
baskısı sonucu bu ülkede faaliyetlerini 
sürdüren 40 adet kuşkulu şirketin 
ithalat-ihracat lisansını iptal etti. 
Şirketler de ya kapandı ya da Dubai’yi 
terk etti.

Bu gelişmeden sonra eski ABD Baş-
kanı George W Bush da iktidarının 
son haftasında gider ayak, Amerikan 
şirketlerinin Körfez ülkelerine kendi 
ülkesinin tarihinde ilk kez nükleer 
teknoloji, en önemlisi nükleer malze-
me transferi için gerekli olan yasa ve 
anlaşmayı imzaladı.

Bugüne kadar uluslararası anlaş-
malara aykırı olarak nükleer silah 
yapan Hindistan, Pakistan, İsrail gibi 
ülkelerde olduğu gibi, nükleer bomba 
yapmında kullanılacak malzemenin 
en kolay taşınma yöntemi de; “nükleer 
santral teknolojisi transferi” örtüsü 
altında ihracat yapmak…

Bu taktiği izleyen Birleşik Arap Emir-
likleri ve Körfez ülkeleri de nükleer 
santral kurma programını başlatarak, 
başına Dubai Şeyhi Halife Bin Ziyad 
El Nahyan’ı getirdi. Dubai’de inşa 
edilecek 4500 megavat kurulu gücün-
deki nükleer santral ihlasini de 1994 
yılında başkanı Kanadalılar’dan rüşvet 
almak suçundan hapse girmiş olan 
Güney Kore’nin devlet şirketi Korean 
Electric Power Corporation (KEPCO) 16 
milyar dolar fiyat kırarak aldı.

Şeyh Bin Ziyad El Nahyan ile Güney 
Kore Cumhurbaşkanı Le Myung 
arasında 2009 yılının Aralık ayında 
imzalanan nükleer teknoloji trans-
feri anlaşmasına göre, KEPCO 2010 
yılında inşaatına başlamak üzere dört 
adet APR-1400 tipi reaktörden oluşan 
nükleer santral ihalesini 20 milyar do-
lar karşılığı kazandı. Anlaşmaya göre 
ayrıca, KEPCO henüz açıklanmayan bir 
süreç içerisinde bu santralın işletme 
ve bakımını da 20 milyar dolarlık bir 
ek ücret karşılığında üstlendi. Böyle-
ce, Güney Kore tarihinin en büyük dış 
satımlı proje anlaşması gerçekleşti.

Dubai’de inşa edilecek nükleer santra-
lın henüz yeri bile belli değilken TEAŞ, 
16 Mart 2010 tarihinde Körfez’de 
inşaa edeceği santralın bir benzerini 
Sinop’ta kurmak üzere KEPCO ile 
protokol imzaladı. Böylece İslam dün-
yasında Şii nükler programı dengele-
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mek üzere Türkiye de Sünni program 
içerisine hapsedildi*.

Nükleer silahlanma ve rüşvet
Aslında neden yaklaşık 60 yıldır nükle-
er teknoloji geliştiren gelişmiş Batı ül-
kelerinini seçilmediği, Güney Kore’nin 
seçildiği de bu ülkenin 1950’li yıllar-
dan bu yana nükleer silah geliştirme 
programında yatıyor. İlk nükleer 
araştırma reaktörüne 1962 yılında iş-
letmeye alan Güney Kore, 1970’li yıllar 
boyunca nükleer silah programını ge-
liştirmek için uğraştı. Güney Kore nük-
leer silah programı ve planlarını içeren 
bir rapor, 8 Eylül 1972’de Cumhur-
başkanı Park Chung Hee’ye sunuldu. 
Bu rapor, Güney Kore’nin Fransa’dan 
bir yeniden işleme tesisi ve araştırma 
reaktörü almasını öngörüyordu. Ra-
pora göre ayrıca, Kanada’dan elektrik 
enerjisi üretmek için ağır su ile çalışan 
CANDU (Canada Doterium Uranyum) 
tipi reaktörlerin alınması durumunda, 
yeni nesil nükleer silahların ana yakıtı 
olana plütonyum-239’u üretmenin 
daha kolay ve kısa sürede olacağına 
işaret ediliyordu.
* Prof. Kılç, H., “Kore-Dubai-Türkiye Üçgeni”, 
2010, New Jersey

Bu konuya da dikkat çekmekte yarar 
var: Ağır su ile çalışan nükleer reak-
törleri Kanada’nın devlet şirketi olan 
Atomic Energy of Canada Limited 
(AECL) üretiyor. Bu reaktörlerin kal-
bindeki yakıt çubukları “Calenderia” 
denen yatay bir silindir içerisindeki 
silindirik kanallar içeresinde duruyor. 
Bu teknoloji sayesinde yakıt çubuk-
larını tüm reaktör işlemlerini durdur-
madan değiştirmek olası. Öte yandan, 
plütonyum-239 izotopu doğada 
bulunmadığı ve nükleer reaktörlerin 
çalışması sırasında yakıt çubuklarında 
oluştuğu için, atık çubuklardan ayrıştı-
rılarak elde ediliyor. Plütonyum-239’un 
yüzde 99’luk saflıkta ayrıştırılabilmesi 
için de yakıt çubuklarını reaktöre yer-
leştirdikten ve çalıştırmaya başladık-
tan sonraki üç hafta sonunda reaktör 
kalbinden alınması gerekiyor.

Bu durumda diğer tip reaktörlerde 
yakıt çubuklarını çıkarmak için tüm 
santralın çalışmasını durdurmak, 
yeniden işletmeye almak için günlerce 
ve bazen haftalarca zaman geçiyor. Ay-
rıca, CANDU reaktörleri doğal uranyum 
kullandığı için zenginleştirme işlemi de 
gerekmiyor. Zaten Kanalılar, Hindistan 

ile Pakistan’a bu reaktörlerden sattı 
ve iki ülkenin  nükleer silah üretmesi 
ve deneme yapmasının ardından da 
bölgeyi terk etti**. 

Güney Kore’nin programını yakından 
izleyen ABD ile Fransa baskı ile bu 
programı iptal ettirdi ama CANDU reak-
törlerini alınmasına karışmadı. Daha 
önceki Akkuyu ihalelerinde danışman-
lık yapan Kore Atom Araştırma Ens-
titüsü (Korean Atomic Energy Rese-
arch Institute-KAERI) ise 1981-1984 
yıllarında ithal ettiği fosfat taşlarından 
hükleer yakıt çubuğu olabilecek “sarı 
pasta” denen uranyumoksit üretti. Bu 
metalden 2000 yılına kadar özel lazer-
lerle uranyum-235 zenginleştirmesi ve 
plütonyum 239 ayrıştırması yapıldı***.

1984 yılında the Sergye Ilbo’da yayım-
lanan bir haberde 1974’de Dr. Kim 
Chol ile Fransiz Saint Gobain Tech-
niques Nouvelles arasındaki Güney 
Kore’nin kurmak istedigi plütonyum 
ayrıştırma tesisinin pazarlıkları ortaya 
çıktı. Güney Kore hükümeti önce bu 
** Forcese Craig, “Canada’s Shady Nuclear 
Deals”, Multinational Monitor, September 1995, 
Vol. 16, No: 9
*** Mark Hibbs, “Nucleonicks Week”, Vol. 45 
No: 44, Oct 2004, pp. 15-16
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haberleri yalanlasa da sonra bu prog-
ramın yalnızca birkaç meraklı bilim 
insanını marifeti olduğunu ve haber-
lerinin olmadığını savundu.  ABD’nin 
baskılarına karşın bu programa ait 
belgeler bulunamadı ve adı geçen 
bilim insanları ortadan kayboldu. 

Sonuçta, Birleşmiş Milletler (BM) Atom 
Enerjisi Ajansı (International Atomic 
Energy Agency-IAEA) Başkanı Muham-
med El Baradey, 2004 yılının Eylül 
ayında IAEA üyesi olan ülkelere Güney 
Kore’nin yasadışı bir şekilde küçük 
miktarda Rusya ve ABD’den aldıkları 
lazerlerle yüzde 77 oranında uranyum-
235 zenginleştirdiğini ve plütonyum-
239 izotopunu ayrıştırdığı açıkladı****.

Nükleer Güvenlik Zirvesi
Öte yandan, geçen hafta Almanya 
Şansölyesi Angela Merkel’in ziyareti 
sırasında gündeme gelen İran’in 
nükleer programı ve yaptırımlar, 12-13 
Nisan 2009 tarihinde Washington’da 
düzenlenen 50 nükümet ve devlet 
başkanının katıldığı “Nükleer Güvenlik 
Zirvesi”nde masaya yatırıldı. Aslında 
geçen hafta NewYork’ta York’ta 
BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a 
yaptırımlar tartışıldı ama konseyin veto 
yetkisine sahip üyesi Çin, buna karşı 
çıkarak diplomatik yolların sonuna ka-
dar denenmesini istedi. Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan da Merkel ile bir-
likte düzenlediği basın toplantısında, 
İran’a karşı yaptırımların bir yarar 
sağlamayacağını, bunları önce Batılı 
ülke şirketlerini deldiğini anımsattı. 
Erdoğan ayrıca, Ortadoğu’da 
uluslararası anlaşmalara göre nükleer 
silaha sahip olma hakkı bulunmayan 
İsrail’e karşı ad vermeden neden yaptı-
rım uygulanmadığını sordu. Merkel 
ise yaptırımlar konusunda Türkiye’yi 
de yanlarında görmek istediklerini 
söylemişti.  

Zaten İsrail Başbakanı Benyamin 
Netanyahu’nun da Mısır ve Türkiye’nin 
bu konudaki eleştirileri ile karşılaşaca-
ğı için zirveye katılmadığı iddia edildi.

Washington’daki Nükleer Güvenlik 
Zirvesi sonucunda dünya liderleri, 
tüm nükleer maddelerin korunmasına 

**** Mark Hibbs, “Nuclear Fuel”, Vol. 29, No: 
21, Oct 2004, pp. 18

yönelik dört maddelik plan üzerinde 
uzlaştı. Ev sahibi ABD Başkanı Barack 
Obama zirvenin kapanışında yaptığı 
konuşmada varılan uzlaşmanın, daha 
güvenilir bir dünya hedefine önemli bir 
katkı sağladığını öyledi. Bu plana göre 
bütün ülkeler nükleer silahları koru-
mak ve teröristlerden uzak tutmakla 
yükümlü olacak. Planda hassas nük-
leer maddelerin korunmasını garanti 
altına almaları için tüm ülkelere dört 
yıl süre tanınıyor. Bunun yanı sıra yasa-
dışı nükleer ticaretin önlenmesi ve bu 
tür durumlarla mücadelede daha fazla 
işbirliği çağrısı yapılıyor. Zirvede Mek-
sika, Şili ve Ukrayna gibi birçok ülke, 
zenginleştirilmiş uranyum stoklarını 
yok etmeyi kabul etti.

Basın toplantısında Başkan Obama’ya, 
İran’a uygulanmasını istediği yeni 
yaptırımlar konusunda Çin’in desteği-
ni kazanıp kazanmadığı da soruldu. 
Obama, uranyum zenginleştirme faali-
yetlerini sürdürdüğü için İran’ı hedef-
leyen BM yaptırımlarının sertleşmesini 
istiyor. Obama, yaptırımlar konusunda 
Çin’in bazı çekinceleri olduğunu, fakat 
Çinli yetkililerin bu konu üzerinde faal 
biçimde düşündüğünü söyledi.

İran ise nükleer silah üretmeye çalıştı-
ğı suçlamasını reddediyor ve tesisleri-
nin tamamen enerji amaçlı olduğunu 
söylüyor. Obama, Kuzey Kore yönetimi-
nin nükleer faaliyetleri konusunda ise 
daha iyimser konuştu. Başkan Obama, 
Kuzey Kore’ye uygulanmakta olan 
yaptırımların etkisini göstereceğinden 
emin olduğunu, Pyongyang hükümeti-
nin sekteye uğrayan altılı görüşmelere 
geri döneceğine inandığını belirtti. Altılı 
görüşmelere ABD, Kuzey Kore, Güney 
Kore, Çin, Japonya ve Rusya katılı-
yor*****.

Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama 
ile Rusya Devlet Başkanı Dimitri Med-
vedey arasında 8 Mart 2010 tarihinde 
Prag’da imzalanan iki ülkenin nüklere 
siyahlarını üçte 1 oranında azaltmayı 
hedefleyen Stratejik Silanların Azaltıl-
ması Anlaşması (START) sonrasında 
İran konusu da iki lider arasında 
konuşuldu. 

***** BBC, 14 Nisan 2010, http://www.bbc.
co.uk/turkce/haberler/2010/04/100414_sum-
mitobama.shtml

İran, nükleer programının sadece 
barışçıl amaçlı olduğunu söylüyor ama 
Natanz’da kurduğu zenginleştirme 
tesisine ek Kum kentinde de uranyum 
zenginleştirmede kullanılan santrifüj-
leri kurduğunu açıklamıştı. Ayrıca İran, 
geçen aylarda tıbbi amaçlarla kulla-
nılan Tahran’daki araştırma reaktörü 
için Batılı ülkelerin kendisine verme-
ye yanaşmadığı yüzde 20 oranında 
zenginleştirilmiş uranyum-235 yakıt 
çubuklarını elde etmek için kapasitesi-
ni arttırdı. Yani, santrifüjlerin sayasını 
arttırdı. Bu durum, Batılı ülkeler tara-
fından, İran’ın nüklere silah geliştirme 
kapasitesine ulaşabileceğini işareti 
olarak görüldü.

Aslında İran’ın zenginleştirme tesisle-
rini mercek altına aldığımızda, genel-
de 3 bin-6 bin adet santrifüjlerden 
oluştuğunu görüyoruz. Bu santrifüj 
sayısı genelde enerji amaçlı kullanılan 
reaktörlerdeki yüzde 3-5 oranında 
uranyum-235 zenginleştirmeye yarıyor. 
Eğer uranyumlu bir nükleer silah 
yapmak isterseniz, uranyum-235’in 
yüzde 90 seviyelerinin üzerine çıkması 
gerekiyor ki bunun için de 50-60 bin 
santrifüjden oluşan zenginleştirme 
tesisi kurmanız gerekiyor. Gerçi İran’ın 
zenginleştirme işleminde kullanılan 
lazerleri var mı bilemiyorum ama 
Tahran’da bir plütonyum ayrıştırma 
tesisi bulunduğu iddia ediliyor. Hatta 
İran geçen yıl ağır su üretme tesisi 
kuracağını da açıklamıştı.

Tüm bu süreçte, Ortadoğu’nun ge-
leceğini belirleyen savaş stratejileri 
arasında, nükleer santralların öncelikli 
olarak enerji elde etmeye yönelik bir 
proje olduğunu söylemek mümkün 
görünmüyor. Bütün bu gelişmelerin 
sonucunda, bölgenin yeniden biçim-
lenmesinde Türkiye’nin içinde olduğu 
blok ile Çin, İran ve Rusya arasındaki 
çekişmeler bölgedeki ekolojik krizin 
daha derinleşmesine zemin hazırlaya-
cak. 
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Kentlerde yaşamak dayanılmaz olsa 
da her gün daha fazla insan için çekim 
merkezi olmaya devam ediyor. Kırsal 
alanda yaşayan nüfus, ekolojik krizin 
etkisiyle sürekli kentlere doğru hare-
ket ediyor. Acaba bu göçebelik daha 
ne kadar sürecek. Bunu kestirmek 
mümkün değil. Ama kentlerin sınırları 
her gün daha fazla büyüyor. Şehirler-
de yaşayan insanlar için, gıda, enerji, 
su temin etmenin ötesinde, bugünün 
kentlerini kent yapan değerler için, 
kırsal alandan daha fazla enerji, su ve 
gıda kentlere getirilmek zorunda..21. 
yüzyıl Türkiye kentleri giderek hizmet 
üretim odaklı büyüdükçe bu çelişki 
de artarak devam edecek. Türkiye’nin 
neredeyse tüm şehirlerini bugün 
belirleyen politika, şehirlerin turizm, 
kültür, alışveriş odaklı gelişmesini 
önceliyor. Ankara hastane, üniversite, 
kültür başkenti, İstanbul kültür, turizm 
başkenti, Hatay din ve kültür başkenti, 
Bartın, Mersin, Antalya…Aklınıza hangi 
şehir gelirse işte orası için turizm, 
kültür ve alışveriş üretmek kentin 
gelişmesi için biricik politik aks haline 
gelmiş durumda.  1980 sonrasında 
üretim yerine tüketim odaklı politikala-
rın kente yansıması bu şekilde oluyor. 
Bu tam da bir devlet politikası haline 
gelmiş durumda. Kişi başına yapılan 
tüketimi arttırarak gelişmek ve kentle-
rin büyümesini sağlamak temel hedef 
haline geldi. Bu nokta da kentlerin 
tarihi ve kültürel değerleri de ancak 
tüketim malı olduğu sürece piyasanın 
ilgisini çekebiliyor. Ancak kentlerde 
her şeyin mal haline geldiği bir süreçte 
aynı zamanda kentler kendi krizini de 
derinleştiriyor. Bu, bir an önce tüketip 
atmaya dayalı, ekonomi politik kendi 
varlığını devam ettirmek için temel 
bir takım girdilere ihtiyaç duyuyor. 

Kendi Kendine Yeten Kentlere Doğru
Göksu Deniz

İnsanların, kendilerini yenileyebilmek 
için geçirmeleri gereken zamanların 
nasıl belirleneceğini, örgütleneceğini 
tüketim mekânları belirliyor. 

Öncelikle mekanın, bu mekanın 
örgütleneceği zamanın ve bu süreçte 
toplumsal yaşamın daha fazla “har-
camasına” özgülenmiş olan enerji, 
gıda, suyun kullanılma biçimi bugün ki 
kentlerin içinden çıkılması zor manza-
rasını çiziyor. Alışveriş merkezlerinin 
aydınlatılması, parklardaki bayrak 
direklerinin, şehir lambalarının, geniş 
bulvarların ışıltısı için enerji gere-
kiyor. Bu sokakların temizlenmesi, 
alışveriş merkezleri, disneylandlar, 
cafe, bar, lokanta tüketilecek suya 
mahkum, bu bulvarlarda yaşayacak 
insanlar için gıda sağlanması ve her 
gün daha fazlasının kente getirilmesi 
gerekiyor. Şehir yaşamı, ayın parıltısını 
unutturduğu gibi suyun, gıdanın ve 
enerjinin sürekli temini durumunda 
da bunların nereden temin edilebi-
leceği sorununu unutturuyor. Parıltılı 
alış veriş merkezlerinin ışığı, binlerce 
kayın ağacını söküp atan bir hidro 
elektrik santralden ya da Yumurtalık 
kıyılarını mahveden termik santralden 
karşılanıyorsa, empati yeteneğimizi ve 
insani dürtülerimizi, reklam panoları-
nın ışıltısı altında yitirebiliyoruz. Tabi 
hızla işe yetişmemiz gerekiyor. Ama 
şehirlerin başka türlü olması gerekti-
ğine dair bir umudumuz var ise önce 
kentlerdeki yok oluşa karşı durabilmek 
için, kırsalın sömürüsüne de karşı 
durmak gerektiğini bilmekte fayda var. 
Nükleere, Hese, Termik santrale karşı 
mücadele edilmeden, yaşanabilir kent-
ler için de mücadele etme olanağımız 
kalmıyor. Alışveriş merkezleri ışıltısının 
gücünü, gıdasını, suyunu diğer yandan 

kırsalın doğasını, emeğini ve enerjisini 
sömürerek sağlıyor.  

Kentleri boydan boya bölen Karadeniz 
sahil yolu, geniş otobanlar, üçüncü 
köprü uygarlığın temsili olarak önü-
müze konuluyor. İnsanların ulaşım 
sorununu çözmek değil, bir yerden bir 
yere hızlı bir biçimde malların hare-
keti esas alınınca geri kalan her şey 
teferruata dönüşüyor. Ekosistemlerin 
parçalanması, orman alanların yok 
edilmesi, sulak alanların kurutulması, 
kıyıların doldurulması birkaç teferruat-
tan ibaret. Söylem ise hazır, “nasıl yani 
siz otomobille seyahat edilmesini iste-
miyor musunuz?” Ulaşımın tek biçimi, 
şehirleşmenin tek biçimi olduğu ima 
edildiği sürece de bu sorular kulak-
larımızı tırmalamaya devam edecek? 
Ama devam edecekler,  “Ne yani hem 
şehirde yaşayacağız, hem de kendi 
domatesimizi mi üreteceğiz? Geçiniz 
arkadaşlar…” Ama şehirde yaşayan 
insanlar mutsuz, şehirde yaşayan 
insanlar birazcık geçimlerini düzeltip, 
toprağa ellerini sürmek için turizm 
firmalarının önüne diziliyor, köyüne 
yazdan yaza sökün edenlerde caba-
sı, hep hayallerde masum bir dingin 
kent rüyası var, dağ ve gölge arasında 
gidip gelen..Ama kendi kendine yeten 
kentleri aramak, bulmak ve üretmemiz 
de tam da bu tükeniş ortamında bir 
zorunluluk olarak kendini dayatıyor. 
Birbirinin aynısı ve aynası kentlerde 
yaşamak intihar, bunalım ve depres-
yon kaynağı ise başka bir kentin ne 
olduğunu bulabilmeliyiz.

Ne demişti Melih Gökçek, Atatürk 
Orman Çiftliği’ni tarumar edecek 
planı iptal edildiğinde, “mimarlara 
AOÇ’de buğday yetiştirteceğim.” Peki 
neden yapmadınız, Melih Gökçek?               
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Bakalım, Ankara’nın göbeğinde buğ-
day yetiştirmeye başladığınızda o yılan 
kuyruğuna dönen ve sonunda gelip 
kentte yaşayanları sokan otobanlarını-
zı yapabilecek miydiniz? Ya da kentin 
her yanını apartmana boğan kentsel 
dönüşüm politikalarınızı uygulaya-
bilecek miydiniz? Kentlerin kendi 
enerjilerini, gıdalarını su varlıklarını 
üretebilir kıldıkça, kent topraklarını da 
bu nüfusun ihtiyaçlarını tanımlayacak 
biçimde yeniden planlamak zorunda 
kalacağız.  O zaman fark edeceğiz, beş 
milyonluk bir kent, “şehir” olmaz. Beş 
milyonluk şehrin her bir parçası, konut 
alanı, alışveriş merkezi, hastane, 
otoban olarak kullanılmaz.  Ama hiçbir 
büyük kentin şehir planında, kentin 
enerjisinin, gıdasının ve suyunun kendi 
olanakları ile temini başat bir mesele 
değildir. Şehir planı denilen şey, imar 
planıdır ve merkezine de “imar”ı aldığı 
sürece de böyle bir yaklaşım kolay 
görünmüyor. Hele ki imardan anladığı-
mız, kentten anladığımız sürekli yapı 
üretmek olduğu sürece.. O halde önce-
likli olarak kentlerin “şehir” haline ge-
lebilmesi hem kültürel zenginliğin hem 
de biyolojik zenginliğin üretilebilmesi 
için mekanın kırı ve kenti kapsayacak 
biçimde ele alınması şart görünüyor; 
enerjinin, tarımın, gıdanın, suyun plan-
lanması ile toplumsal kentsel yaşamın 
planlanması arasında bir paralellik ve 
ilişki kurmak zorundayız. 

Gündelik hayatın içinde, ev ve iş ara-
sında sıkışmış, parçalanmış ne evin 
ne de işin nasıl üretildiği üzerine kafa 
yormamızın istenmediği bir çağdayız. 
Ansızın elektrikler kesildiği ve sular 
akmadığında, market kapalı olduğun-
da fark ettiğimiz zorluklar; trafikte sıkış 
pıkış kaldığımız günlerde akıp giden 

zamanla hatırladığımız göçebelik duygularımız bu-
günün kentlerinden kurtulmak için gerekli enerjiyi 
sağlıyor. Bugün her mahalle kendi enerjisini üre-
tebilir, her mahalle kendi gıdasını temin edebilir, 
her il kendi suyunu sağlayabilir, bunun için uygun 
ölçek, kentlerde tarımsal arazi, bir de enerjinin 
piyasa için değil şehir için üretildiği bir politika ge-
rekiyor. Neden geçimimizin bir kısmını haftada bir-
kaç saat toprakta çalışarak kazanmayalım. Yeter ki 
hem masa başı işimiz hem de tarım için verdiğimiz 
emek, iş olmaktan çıksın, bir eyleme ve eğlenceye 
dönüşsün. Yoksa on saat çalışarak geçirdiğimiz ve 
kira parasını denkleştirdiğimiz yaşamın mimarlığı-

Paris komünü, Derya Ülker

na soyunabilir miyiz?

“Hazır yapılmışı var, 
hazır yaşanmışı var” şiarı, 
kentlerin büyük bunalımla-
rını örgütlüyor. Milyarlarca 
insan, kentlerin merkezin-
den kıyılarına, kırlardan da 
kentlerin çeperlerine sav-
ruluyor, kendi geleceklerini 
üretemeyen bir toplumu ne 
otomobil ne de geniş yollar 
mutlu ediyor. Bugünün 
kenti ne demokrasiyi ne 
de kamusal alanları inşa 
edebiliyor. Toplumun, 
üretimden ve şehirden 
koptuğu kentlerden, kendi 
kendine yeten kentlere 
geçiş, aynı zamanda 
toplumun kendi geleceği 
hakkında kararlar alması-
na sağlayacak şehirleri de 
ima ediyor.  O halde daha 
fazlasını yapmalıyız, önce 
tohumu tanımak, saksıda 
bir domates yetiştirmeyi 
denemek, mahallede bir 
ağaç dikmek, bir ağacın di-
bini çapalamak, bir bisiklet 
temin etmek başlangıçlar 
olabilir..Sonrası mı? Konuş-
maya devam edelim..Önce 
şehrin mimarını, mimarın 
şehrini..gelecek sayıya..

ütopya
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Gözlerinizi kapatın ve İstanbul’u 
düşünün. Aklınıza ilk gelen görüntü-
de Boğaz Köprüsü vardır. Kimi için 
estetik kimi için yeni aydınlatmalarıyla 
daha da çirkinleşen bir yapı. Peki bu 
köprüler ne işe yarar? Tüm köprüler 
gibi iki yakayı birbirine bağlıyorlar ama 
bu kadar basit ve temel bir işlevi olan 
iki yapı neden İstanbul için bu kadar 
önemli? Ve üçüncüsünün yapılması 
planlanır, hatta bağlantı yolları gizlilikle 
tamamlanırken neden bir kısım insan 
eskilerini örnek göstererek köprünün 
yapımına karşı çıkıyor? Eskilere bir göz 
atalım, bu arada İstanbul’un gelişim 
hikayesini de gözden geçirelim. 

1950’lerden itibaren kentin sanayi 
alanlarının yakınlarında kırdan gelen 
göç eden nüfusun yerleştiği gecekon-
du alanları gelişmeye başlar. Köprü-
nün inşaasından önce Avrupa yaka-
sında Zeytinburnu ve Haliç çevresinde 
sanayi alanları ve onları takip eden 
gecekondu alanları yer alırken Ana-
dolu yakasında Kadıköy, Fenerbahçe 
ve Bostancı çevresinde konut gelişimi 
görülmektedir.

1. Köprü, yani Boğaziçi Köprüsü’nün 
1973 yılında tamamlanmasıyla birlikte 
İstanbul’un kentsel yapısında ciddi 
değişimler yaşanır. Köprünün bağlan-
dığı E-5 çevresinde sanayi tesisleri yer 
seçmeye başlar ve sanayi tesislerinde 
çalışan emekçilerin oluşturduğu gece-
kondu mahalleleri de onların çevre-
sinde gelişir. Şehirler arası yol olarak 
planlanan E-5 karayolu, kısa zamanda 
İstanbul’un şehir içi yolu karakterine 
bürünür. 

Köprünün yapılmasından önce konut 
ve iş alanları ağırlıklı olarak Avrupa 
yakasında iken, köprü ile birlikte 

Köprüler: 
Kente Uzak, Kapitalizme Yakın 
Hatice Kurşuncu

Anadolu yakasındaki sayfiye alanları 
ve balıkçı köyleri hızla yapılaşmaya 
açılır. 80’li yılların sonlarında artık 
kentin doğu ucu Pendik’e,  batı ucu 
Küçükçekmece’ye, kuzeyi ise Beykoz 
ve Sarıyer’e kadar uzanmıştır.  Kent 
merkezinden uzakta kalan yerleşim 
yerleri yerel yönetimlerin yetersiz kal-
ması nedeniyle minibüs hatlarıyla kent 
merkezine bağlanır. Kente göç eden 
nüfus giderek artarken kentte sanayi 
dışında iş alanları ihtiyacı doğar. Mini-
büs yanı sıra seyyar satıcılık da kentsel 
hayatın bir parçası haline gelir.  

Gelelim o dönemdeki ulaşım durumu-
na; köprü yapılmadan önce iki yaka 
arasında ulaşım vapur ve feribot sefer-
leriyle sağlanmaktadır. 1973 yılında in-
şaa edilen köprünün tam kapasitesine 
1995 yılında geleceği hesaplanmış, o 
tarihe kadar ulaşım sorununu çözece-
ği varsayılmıştır. Bu tahminin ne kadar 
hatalı olduğu kısa sürede anlaşılacak, 
köprü yapımına karşı çıkan çevrelerin 
haklılığı ortaya çıkacaktır. 

1980’li yıllara gelindiğinde Türkiye’nin 
ekonomik yapısında değişimler olur. 
Ekonomide ithal ikameci modelden 
vazgeçilerek sanayi yatırımları yeri-
ne yapılı çevreye yatırım yapılmaya 
başlanır. Böylece inşaata dayalı bir 
kent ekonomisi hakim kılınır. Kırsal 
alanlardan göç hızla devam eder-
ken gecekondulaşma da aynı hızda 
devam etmektedir. 1980’de İstan-
bul nüfusu 4.741.000 kişi, 1985’de 
ise 5.842.000 kişidir. Artık kentsel 
gelişme sanayileşme dönemindeki gibi 
sanayi alanları çevreside sınırlı kal-
mamaktadır. Kentsel gelişme inşaat 
sektörünün de gelişmesiyle iki yakayı 
birbirine bağlayan E-5’den kuzeye 
doğru verilen bağlantılarla orman 

alanlarını ve su havzalarını tehdit eder 
biçimde yayılmaya başlar. 

Tüm bu gelişmeler Boğaziçi köprüsü-
nün yetersiz kalmasına neden olur. 
1977 yılında Boğaziçi köprüsünde ve 
bağlantı yollarında trafik sıkışıklıkları 
başlamıştır. 1. köprünün kapasitesini 
doldurması ve trafik sıkışıklıklarının 
hayatı etkilemeye başlaması ikinci 
köprünün yapılması tartışmalarına 
neden olur ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü 1988 yılında açılır. 2. köprü-
nün bağlandığı TEM kara yolu transit 
geçişlerin yapılacağı uluslar arası bir 
karayolu olarak planlanmıştır. Tıpkı E-5 
gibi o da kısa sürede bu özelliğini kay-
bederek kent içi yola dönüşür. TEM’e 
verilen bağlantılar karayolu çevresinde 
yeni yapılaşmalara neden olur.

90’da kent nüfusu  7.309.000’e 
ulaşmış, kent kuzeye doğru yayılırken, 
doğu ve batıya doğru da İstanbul İl 
sınırlarına yaklaşmaya başlamıştır. Bu 
dönemde kent içindeki sanayi alanları 
kentin dışına taşınmaya, İstanbul sa-
nayii Gebze ve Silivri’ye doğru kaydırıl-
maya başlamıştır. 

Günümüze gelindiğinde İstanbul’a 
farklı bir rolün biçildiğini görüyoruz. Bu 
rol küresel pazarda rekabet edebile-
cek bir finans ve turizm merkezi rolü. 
Sanayi sektörü Marmara’nın diğer 
illerine taşınmış durumda. Kent için-
deki sanayi alanlarının ise taşınması 
gündemde. Artık küresel bir kent olma 
iddiasında bir İstanbul var karşımızda. 
Kente yeni bir çehre kazandırılması 
söz konusu fakat bu çehrenin arka-
sında işinden ve evinden olan, trafikte 
saatlerini harcayan İstanbul halkı var. 

İstanbul’un küresel pazarda yer 
edinmesi ve sermayenin kentte yatırım 

kent politik
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yapmasını sağlamak yerel yönetimlerin 
temel hedefi haline gelmiş durumda. 
Kentte yapılan her türlü uygulama ser-
maye için. Bu doğrultuda İstanbul’da 
yaşanan en önemli değişim kentsel 
dönüşüm ve yenileme projeleri ve bu 
projeleri hayata geçiren TOKİ. TOKİ 
yerel yönetimlerin sermaye odaklı 
planlarının yerine getirilmesi için 
büyük yetkilerle donatılmış durumda. 
İstanbul’a en büyük etkisi ise yapılaş-
mış olmasına rağmen rantsal getirisi 
yüksek olmayan büyük bölgelerin 
yeniden yapılaşması sayesinde  rant 
artışını sağlamak. Bu bölgeler gece-
kondu alanları ya da kent merkezinde 
yer alan tarihi alanlar. Bu bölgelerde 
yaşayan halk evlerinden olurken ve 
TOKİ’nin inşaa ettiği kent dışındaki 
toplu konut alanlarında yaşamak 
zorunda bırakılırken, lüks projelerle 
orman alanları ve su havzalarının 
içlerine türlü yollarla yasallaştırılan, 
planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı 
lüks konut alanları inşaa edilmekte. 

Kentte yaşanan bir diğer değişim ise 
alışveriş merkezleri. Her gün bir yenisi 
açılan alışveriş merkezlerinin seçtiği 
yerler ise köprü bağlantılarının olduğu 
bölgeler. Kentin çekim merkezi artık 
alışveriş merkezleri haline gelmiş 
durumda. Yeni yollar, tüneller ve kav-
şaklar açıldıkça ve kentin dışına doğru 
otomobille ulaşım olanakları arttıkça 
kentin merkezinin önemi azalıyor. 

Tüm bu sürece bakarak 3. köprünün 
yapılması durumunda kentin kuzeye 
doğru yayılacağı görülmektedir. Bu 
bölgeler aslında çoktan paylaşılmış 
olan, imar baskılarının yaşandığı, yerel 
seçimlerde imara açılacağı vaatlerinde 
bulunulan alanlar. Bu alanlar daha 
çok 2B alanları ve su havzaları. Bu dö-
nemde 2B’lerin orman kapsamından 
çıkarılması ve imara açılması için yasal 
düzenlemelerin hayata geçirilmeye 
çalışılması tesadüf olmasa gerek. 

Kuzeyde elimizde kalan bu alanların 
yapılaşmaya açılması açıkça orman 
alanlarımızın ve su havzalarımızın yok 

olması demek. Ayrıca bu alanların 
yapılaşması çok daha uzun mesafe-
lerin otomobille kat edilmesini gerek-
tirecek, gerekli altyapının getirilmesi 
büyük maliyetlere neden olacak. Bu 
maliyetler İstanbul kentinde yaşayan 
herkesin karşılamak zorunda kalacağı 
maliyetler olacak. Daha açık söylemek 
gerekirse kentsel hizmetlerden daha 
pahalıya yararlanmamız ve hizmet 
kalitesinin daha düşük ya da eksik 
olması demek. 

Bunun yanı sıra araç sayısı ve seyahat 
süresinin artması hava, su ve toprak 
kirliliğini artması demek. Yeni açılan 
alanlar su havzalarını kirleteceğinden 
kentten kilometrelerce uzaktan başka 
kentleri ve kırsal alanları susuz bırak-
mak pahasına su getirilmesine neden 
olacak. 

Köprülerin ulaşım sorununun çözülme-
si meselesine gelecek olursak. Önceki 
iki köprünün de yapılış amacı ve iddia-
sı ulaşım sorununu çözmekti. Yaşanan 
süreç köprülerin sorun çözmekten çok 
sorun yarattığını gösteriyor. Köprü, tü-
nel vb. uygulamalar otomobil sayısının 
artmasını özendiriyor. Her ne kadar 
trafikte geçici bir rahatlama sağlamak-
ta ise de her köprü ya da tünel bir son-
rakinin inşaasını gerektiriyor. Aslında 
çözüm çok açık, deniz taşımacılığı ve 
raylı sistemlere dayalı bir toplu taşıma 
sisteminin geliştirilmesi. 

Yukarıda aktarılan süreçler de göz 
önünde bulundurulduğunda ve köp-
rülerin kent halkına maliyeti görül-
düğünde 3. köprüye karşı mücedele 
etmenin hayatiliği ortaya çıkmakta. Ya 
yaşanabilir bir kent yaratacağız ya da 
köprüler ve tüp geçitlerle kaplanmış 
bir kentte yaşayacağız. Üstelik artık bu 
kentte kent halkı olarak herhangi bir 
değerimiz de olmayacak. İşte bu yüz-
den köprüye karşı yaşamı savunmak 
anlamlı. İşte bu yüzden köprü değil 
yaşamı tercih etmeli.

“Biz dağlılar hasta olunca öyle ilaçla 
falan uğraşmayız, kestane ağacının 
acı balını yer tedaviyi doğada ararız” 
derdi Babaannem. Onun için de “Bal” 
can sağlığı kadar kıymetliydi. 

Semih Kaplanoğlu’nun Bal filmini 
bu gözlerle izledim. Film, 9 Nisan’da 
Türkiye’de gösterime girdi. Yönet-
menin dört yılda tamamladığı Yusuf 
Üçlemesi’ nin son filmi olan  
Bal, filmin küçük kahramanının dün-
yasından yansıyanları sunuyor beyaz 
perdeye. 

Yusuf’un hayranlık duyduğu babası 
Yakup, el yapımı kovanlarda üretilen 
karakovan balcılığıyla uğraşmaktadır. 
Ancak Kafkas arıları artık yok denecek 
kadar azalmıştır. Yakup için tek yol 
ormanın derinliklerinde arıların izini 
sürmektir. İşte Yusuf’un rüyası da tam 
burada gerçekle buluşur. Arılar, orman 
ve baba Yakup, Yusuf’un rüyasında 
kırk bir dal sesinde buluşurlar.

Aslında Karadeniz’de karakovan 
balcılığı artık çok az kişi tarafından 
yapılmaktadır. Şüphesiz ki işin zorlu-
ğu ve tehlikesi buna etkendir. Ancak 
Karadeniz’de yapılan hidroelektrik 
santrallerin arıların yok olmasındaki 
büyük etkisi de gün gibi ortadadır. 
Kaplanoğlu, arıların gidişini bir ailenin 
hayatıyla bütünleştirirken bu durumu 
dikkate aldı mı bilinmez ama hatır-
larsınız Berlin Film Festivali’nde altın 
ayı ödülünü alırken “Çamlıhemşin bir 

Semih 
Kaplanoğlu’nun 
Balı, 
Doğa Kanunları 
ve ARGO*
Toprak Çınar

Bkz. Özdemir Asaf’ın ARGO adlı şiiri
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doğa harikası. Şimdi orada barajlar 
yapılmaya çalışılıyor. Umarım bu 
ödül oranın korunmasına yardımcı 
olur.” sözleriyle dünya kamuyouna 
seslenmiş ve hidroelektrik santrallerin 
yarattığı doğa katliamını vurgulamıştı. 

Daha sonra bir röportajında “Modern 
zamanımızı insanlığın yetişkinliği 
olarak tanımlarsak Bal’ı çektiğimiz 
bölgeler, hala insanlığın çocukluk 
zamanını yaşıyor diyebilirim. Do-
ğanın belirlediği şartlarda, doğanın 
kurallarıyla ve eski kadim bilgilerle 
hayatlarını sürdürmeye çalışan 
insanların yaşadığı ama yakın gele-
cekte terk edilecek dağ köylerinde 
çalıştık. Böyle yerlerde su kaynak-
larının, dere ve nehirlerin santral 
yapma uğruna tahrip edildiğine oldu-
ğuna tanıklık ettik. Bu başlı başına 
bir sorun ve acil olarak ele alınması 
gerekiyor.” diyerek işin esasına dikkat 
çekmişti.

Yönetmen belli ki film yapılmadan 
önce santrallerin tahribatının bu denli 
farkında değildi. Ne zaman ki film 
çekimi buralarda yol aldı o zaman 
tahribat da tüm çıplaklığıyla gözler 
önüne çıkıverdi. Dileriz Bal filmi arıların 
neden yok olduğuyla başlayan soru-
larla hidroelektrik santrallerin doğaya 
etkilerini daha çok dikkat çeker ve 
Karadeniz’den yayılan isyana ses verir.

Filmi başka başka gözlerle izledim 
dedim ya aklımda küçük Yusuf’un 
okuduğu ilkokulda şimdi. Bu okul tam 
derenin kenarında, yemyeşil bir örtü-
nün ortasındadır. Ne zaman oradan 
geçsem dere sesiyle okumak, yazmak, 
oynamak ne güzel bir çocukluk diye 
geçiririm içimden. Bir de annemin de 
babamın da o okulda okumaları, aşık 
olmaları eklenince üzerine o bina bir 
başka anlam ifade eder benim için. 
Duydum ki bu ilkokul binasını pansiyon 
yapacaklarmış. Artık köyde ne okuyan 
var ne yaşayan madem öyle bina boş 
kalmasın turistik amaca hizmet etsin 
demişler. 

Turizm… İşte bundan korkuyordum 
diyorum ama iş imkanı, kalkınma 
masalları gene oturdu karşıma başladı 
söylenmeye bu ülkede yatırım çok zor! 
Öyle mi dedim o zaman dinle, sana bir 
öykü anlatacağım.

Bir zamanlar öyle güzel öyle eşsiz bir 
yayla varmış ki tüm canlılara kucak 
açarmış, her gelen bir daha gelmek 
ister, doğanın kucağında huzur, 
mutluluk bulurmuş. Hani türküsü de 
vardır ya bu yayla öyle bir yaylaymış 
kişi onbeş doktora bedelmiş… Derken 
bu yaylayı daha çok insan keşfetmiş, 
neden herkes görmesin bu güzelliği 
demiş. Ve zaten bu andan itibaren her 
şey değişmeye başlamış…

Önce asfalt yol atmışlar yaylanın orta-
sına, turistler daha rahat gelebilsinler 
diye doğa kalbinden yaralanmış sonra 
yamaçlarına beton binalar yapılmış, 
pansiyonlar, oteller… Durun demeye 
kalmadan koca bir baz istasyonu tam 
yaylanın ortasına dikilivermiş… Sonra 
ne mi olmuş insanlar buradan da 
sıkılmışlar çünkü doğası bozulmuş, ne 
suyu su, ne de havası havaymış!

Şimdi o yayla yani Ayder yaylası 
her yanı yara bere içinde kalmış bir 
canlıdan farksız… Öyle ki bu durum 
2008 yılında bir gazeteye konu olmuş. 
Haberler hani derler ya şaka gibi… 

“Bölge turizmine büyük katkı sağla-
yan yaylada milli park, sit ve orman 
alanı olarak gözüken birçok nokta 
var. Kaçkar Dağları Milli Parkı Uzun 
Devreli Gelişim Planı’nda, çirkin ya-
pılaşma, doğal yapının bozulması ve 
alanda korunacak herhangi bir doğal 

güzelliğin kalmaması nedeniyle milli 
park alanı sınırlarından çıkarılmasını 
Genel Müdürlüğe rapor edilmiş-
tir. Genel Müdürlük onayı sonrası 
Bakanlar Kurulu karar verirse Ayder, 
milli park olmaktan çıkarılacak*.”
“Turizm Merkezi, Belediye Mücavir 
Alanı, Milli Park, SİT alanı ve son 
olarak da Kültür ve Turizm Koruma 
Gelişim Bölgesi ilan edilen Rize’nin 
ünlü Ayder Yaylası, tüm bu koruma 
gerektiren kararlara karşın yine de 
özelliğini koruyamıyor. Birbiri ardına 
yükselen betonarme binalar nede-
niyle korunacak herhangi bir doğal 
güzellik kalmadığı gerekçesiyle Milli 
Park statüsünün kaldırılması için 
girişim başlatılan yaylanın bu hale 
gelmesine, kurumlar arasında ya-
şanan yetki karmaşasının yol açtığı 
belirtiliyor**.”
Şaşılacak ne var bunda anlamıyorum. 
Her şey insanlar için değil mi, bir yayla 
gider, doğa ölür yenisi gelir!

Bu öykü bu haberlerle bitmiyor, bite-
miyor… Ayder gibi birçok doğal varlığın 
başına gelenler gün be gün artarak 
devam ediyor. İnsanoğlu bitmek 
bilmeyen bir tüketim çılgınlığıyla daha 
çok istiyor, mahvediyor, yok ediyor ama 
durmuyor…

Ne oldu? Kalkınma mı dediniz 
pardon yanlış mı duymuşum, sür-
dürülebilir kalkınma mı? Yok öyle 
Çamlıhemşin’de ve tüm doğada, doğa 
kanunları geçerlidir, doğanın anayasa-
sı ARGO’dur… 

Ağacı sevecektiniz,

Yoldunuz, dal bırakmadınız...

Yılına al bırakmadınız,

Yemişini yiyecektiniz.

Kadını sevecektiniz,

Aldınız, ver bırakmadınız...

Seviye yer bırakmadınız,

Ona ben değil, sen diyecektiniz….

*  Hürriyet Gazetesi 09.12.2008
**  Hürriyet Gazetesi 09.12.2008

kültür fizik
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Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi 

suç işlediğinin farkında mı bi-
linmez. Abant, hakkında 2 kez 
yasa çıkarılan doğa alanların-
dan biri. 12000 dönüm geniş-

liğindeki bu doğa hazinesinde, 
55 tanesi endemik (bu bölgeye 

özgü) 664 bitki türü ile 15 ta-
nesi endemik 558 adet hayvan 
türü, özetle 70 tanesi endemik 

olmak üzere toplam 1222 
adet canlı türü barınıyor. Bu 
nedenle sorumlular mutlaka 

yasalar önünde hesap verir mi 
ve cezalandırılır mı, kestirmek 

güç. Çünkü, Abant’ın zemini 
kaygan, saha ıslak.

Zemin Kaygan, Saha Islak
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Ders 1: Abant Nasıl Yok Edilir!
Bolu, Abant Tabiat Parkı, yeni bir dis-
neyland projesinin parçası olma yolun-
da ilerliyor. Abant Göl’nün seviyesini 
yükseltmek ve göl yüzeyini genişlet-
mek amacı ile gerçekleştirilen proje 
ile gölün kuzeyindeki tahliye kanalının 
önüne, 165 cm yüksekliğinde bir set 
inşa edildi. 

Abant Tabiat Parkı’nın yönetimini Tem-
muz 2009 tarihinde, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden 
devralan, Bolu İl Özel İdaresi bu 
muhteşem projesiyle göz dolduruyor. 
Kadrosunda, ormancı teknik eleman 
bulunmayan bu kuruluş, korunan 
alanlar yönetim ilkelerine, Anayasa’ya, 
yasalara ve taraf olunan uluslararası 
sözleşmelere aykırı biçimde, üstelik 
akıl, mantık ve estetik sınırlarını zor-
layan yatırım faaliyetlerine girişerek, 
parkın tüm güzelliği ve doğa değerleri-
ni yok edecek yıkım dersine başlıyor. 

Yöntem: Abant’ta Yapılanlar
Göl seviyesinin yükseltilmesi çalışma-
larının başlanmasıyla, göl aynasında, 
su seviyesi yükseliyor. Kıyıdaki bazı 
restaurant ve iskeleler ile gölün etra-
fındaki yollar ve yüzlerce bitki türünün 
yaşadığı, üzerinde piknik yapılan, 
çayırlık ve meralar ile çam ormanları 
sular altında kalıyor. Bunun sonucu 
olarak kökleri su altında kalan doğal 
ormanlar kurumaya başlıyor.

Su altında kalan yolları kurtarmak için 
Abant’ta, ağır iş makineleriyle müda-
halede bulunuluyor. Onlarca makine 
yamaçları oyarak ve yeni erozyon saha-
ları yaratarak, çıkan toprakları da yolla-
rın üzerine dökerek, yol seviyesini bazı 
yerlerde 3-4 m yükseltiyor. Bu arada 
yasalara göre en çok 8 m genişliğinde 
olması gereken yollar adeta bir oldu 
bitti ile 12-20 m genişliğine çıkarılıyor. 

Eski yollar yükseltilirken, göl aynasının 
hemen kenarından yol yapma yasağı-
na rağmen, Milli Parklar Kanunu’nun 
da belirtilen standartlardan daha 
geniş yeni yollar inşa edilerek park, yol 
garabetine dönüştürülüyor. Göl etrafın-
da yollar tamamen yeniden yenilenir-
ken, Tüm dünyada nesli tükenmekte 
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olduğu için Uluslararası Bern Söz-
leşmesi (ek-2 listesi) gereği, mutlak 
koruma altına alınan ve kırmızı listede 
bulunan Su Samurlarının (Lutra lutra) 
yaşam alanları ve yuvaları bozularak 
kaybolmalarına, büyük bir olasılıkla 
ölmelerine neden olunuyor. 

Beterin Beteri Her Daim 
Abant’ın güneyindeki Örencik Yay-
lasında ise başka bir coğrafya dersi 
işleniyor. Bu yayladaki çayır ve meralar 
dünyada sadece Abant havzasında 
yetişen endemik Abant Çiğdemi (Cro-
cus abantensis), Kardelen (Galantus 
plicatus ssp. byzantinus), Ankara 
Çiğdemi (Crocus ancyrensis)) ile 
çok değerli ve nadir türlerden olan 
Kar Çiçeğinin (Eranthis hyemalis) ve 
Koca Dudaklı Orkide (Dactylorhiza 
nieschalkiorum)’nin çok önemli yaşa-
ma alanı. Ama bilime ve hukuka aykırı 
olarak, buranın değerleri olan biyolojik 
çeşitlilik yok sayılarak bu yayla da 
sular altında bırakılıyor. Neden mi?  
Abant’a 800-1000 m uzaklıkta ikinci 
bir göl (yavru abant) oluşturmak için. 
İlkinden alınan yüksek verim, ikinci bir 
göl için girişimleri hızlandırıyor. Sular 
birikmeye devam etmekte olduğu için 
şimdiden Abant Gölü kadar büyüklüğe 
ulaşan bu yerde, orkideler ve endemik 
türler tamamı ile yok edilmeye yüz 
tuttu. 

Aman, Sözleşme Dediğin..
Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi suç 
işlediğinin farkında mı bilinmez. Abant, 
hakkında 2 kez yasa çıkarılan doğa 
alanlarından biri. 12000 dönüm ge-
nişliğindeki bu doğa hazinesinde, 55 
tanesi endemik (bu bölgeye özgü) 664 
bitki türü ile 15 tanesi endemik 558 
adet hayvan türü, özetle 70 tanesi en-
demik olmak üzere toplam 1222 adet 
canlı türü barınıyor. Bu nedenle sorum-
lular mutlaka yasalar önünde hesap 
verir mi ve cezalandırılır mı, kestirmek 
güç. Çünkü, Abant’ın zemini kaygan, 
saha ıslak. Oysa, Abant Tabiat Parkı 
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na 
göre yönetiliyor. Bu kanunun 7. mad-
desi yapılacak her türlü plan, proje ve 
yatırımların; 

     a) MASTER (Uzun Devreli Gelişim) 
Planlarına uygun olması,

     b) Ve ilgili Bakanlıkça izin verilmesi 
koşulu ile uygulanabileceğine, amirdir. 

Ancak Abant Tabiat Parkında Bolu 
Valiliğinin yaptığı yıkım yaptırımları, 
Master Planı’nda yer almamaktadır. 
Kaldı ki yapılan bu işler için T.C. Çevre 
ve Orman Bakanlığı’ndan da hiçbir 
izin alınmamıştır. Bu nedenle yapılan 
işler Milli Parklar Yasası’na kesinlikle 
aykırıdır. 

İşin bir başka ilginç yanı ise sorumsuz-
ca su yüzeyinin genişletilmesidir. Oysa 
geçtiğimiz yıl Ankara’daki bir komisyon 
tarafından gölün kıyı kenar çizgisi 
belirlenip, haritalara işlenmiştir. Şimdi 
ise Valilik keyfi bir kararla gölün doğal 
yapısını bozarak kıyı kenar çizgisini 
değiştirmiştir. Bu durum 3621 sayılı 
“Kıyı Kanunu’na” aykırıdır. 

Bolu Valiliği İl Özel İdaresi persone-
li içinde “Doğal Kaynak Yönetimi” 
uzmanı olmadığı için, yapılan plansız 
uygulamalar sonucu gölün su sevi-
yesinin hesapsızca yükseltilmesinin 
doğuracağı olumsuz sonuçlar önceden 
kestirilememiş; bunun sonucu olarak 
yaban hayatı için çok önemli olan saz-
lıklar sular altında kalmış, kalmayanlar 
ise kesilerek temizlenmiş, böylece 
gölde doğal olarak yaşayan bir çok 
hayvanın üreme alanları yok edilmiştir. 
Bu durum ise “Sulak Alanlar Sözleş-
mesi (RAMSAR) ile Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliğine aykırıdır.  

Geri dönüşü bir daha mümkün olma-
yan yıkımların önüne geçilmesi için, 
uygulamalara el konularak bir an önce 
son verilmesi. Durumun derhal tahkik 
edilerek Bolu İl Özel İdaresi ve varsa 
diğer suçlular hakkında gereğinin 
yapılması için kamuoyunun Abant’a 
sahip çıkması gerekmektedir. Ya da 
kamuoyunun bu dersten bir coğrafya 
çıkartmak için savcılıkları ve yürekleri-
ni harekete geçirmesi beklenir.
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Ders 2:  Avlan Gölü Nasıl 
Satılır?
Antalya Defterdarlığı, yatırımcıları 
teşvik amacıyla hazine arazilerini 
belirlemek üzere geçtiğimiz yıl çalış-
ma başlattı. Bunun üzerine harekete 
geçen mili emlak uzmanları, il genelin-
de yaptıkları incelemelerin ardından 
yatırımcıların beğenisine sunulmak 
üzere toplam 52 milyon 561 bin 830 
metrekare arazi belirledi. Defterdarlık, 
yatırıma uygun hazine arazilerine dâhil 
edilen Avlan Göl’ü için, “Elmalı ilçesi-
nin ihtiyacı olan gıda ürünleri ve içecek 
imalatı, soğuk hava deposu hizmetleri 
gibi yatırımlarda değerlendirilebilir.” 
Kararı verdi. 716 parsel numarasıyla 
satışa dâhil edilen gölün fiili durumu 
hakkında defterdarlık, şu bilgileri ve-
riyor: Taşınmaz, gölün büyük kısmının 
kuruması sonucu oluşuyor. İçerisinden 
Elmalı-Finike karayolu geçiyor.  Kış 
aylarında, güney kısmının su toplaması 
sonucu gölleşiyor. Bazı kısımlar tarım-
sal amaçlı kullanılıyor. Gölün satışına 
yönelik bu karar ile Avlan gölü ile ilgili 
onlarca yıldır, “mal sahibi mülk sahibi 
hani bunun ilk sahibi” çatışmaları da 
nihayete erdirilmek isteniyor.

Demokrat Parti Kurutacaktı, 
Adalet Partisi’ne Nasip Oldu
Avlan Gölü’nün hikâyesi eskilere 
gidiyor. Avlan Gölü’nün kışın ve yazın 
değişen su seviyesi siyasal tarihimizin 
de hikâyesini resmediyor. Demokrat 
Parti döneminde, 1960’lı yıllarda,  
gölün kurutulması yönünde pek çok 
girişim yapılıyor. Göle sahip olmak iste-
yen ağa ailesi Subaşı ve Baysarılar ile 
köylüler arasında toprak için yoğun bir 
mücadele yaşanır. Osmanlılardan kal-
ma tapularda, gölün ve çevre dağların 
sahibi olduğunu iddia eden bu ağalar, 
gölün toprağına da sahip çıkmak ister. 
Köylüler de topraktan pay isteyince 
müthiş bir mücadele başlar. Devlet 
erkanı da ağalardan yana tutum alır. 
Köylülere ise o dönemde Dev – Genç 
büyük bir destek sunar. Deniz Gezmiş, 
Elmalı’ya gelerek mücadeleye katılır. 

Ziya Buyuk’un dönemin Beyler Köyü 
Muhtarı Halil Tak’ın ağzından aktardı-
ğına göre: 
“Elmalı Ovası’nda şiddetli bir ağalık 

düzeni vardı. Öyle ki tahıl ambarları 
üzerine kurduğu köşkünden dürbün-
le ovada çalışanları gözleyen ağa, 
iyi çalışmayanları akşam kırbacıyla 
cezalandırırdı. Odun toplamaya giden 
köylüler ormana para karşılığında 
girebilirdi. Avlan Gölü’nün yaz ayla-
rında kuruyan bölümlerinde ekim 
yapmak isteyen köylülere ağalar izin 
vermezdi. Göl kurutulmaya başlanınca, 
biz buranın devletin toprağı olduğunu 
savunduk. Ancak devlet yetkilileri ora-
nın ağalara ait olduğunu söylüyordu. 
Ben o dönem, 1968 yılında muhtar 
seçildim. 25 yaşındaydım ve ovanın 
en genç muhtarıydım. Ağalar bana 
yanlarında yer almam koşulu ile 100 
dönüm arazi teklif ettiler. Ben de ‘100 
dönümü gözden çıkarıyorsanız 100 
dönüm daha katın ve köylülere verin 
de bu iş bitsin’ dedim. 6 ay boyunca 
yaklaşık 500 öğrenci bizimle birlikte 
mücadele etti. Deniz Gezmiş ve arka-
daşlarını ben evimde misafir ettim.(...)” 
1960’lı yıllarda yükselen toplumsal 
mücadelenin etkisiyle gölün mülkiyet 
konusu haline gelmesi engellenir. Bir 
süreliğine de olsa köylüler mücadeleyi 
kazanır. Ancak 1971 darbesinin ardın-
dan yeniden gölün, toprak sahipleri 
tarafından temellük edilmesi gündeme 
gelir. Bu yoğun baskı karşısında ise 
1974 yılında kurulan Ecevit Hükümeti 
döneminde Avlan Gölü devlet malı 
haline getirilir.

1977 seçimlerinde CHP %41 oy alma-
sına rağmen, elde ettiği 213 milletve-
kili hükümet kurmasına yetmediği için 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel 
tarafından AP-MSP-MHP-CGP’den 
oluşan hükümet kurulur. Bu hükümet 
2.Milliyetçi Cephe hükümeti olarak 
adlandırılır. Demirel’in Başbakanlığı 
döneminde, Avlan Gölü’nün kurutu-
lup tarım arazisine dönüştürülmesi 
talepleri üzerine, 1978 yılında gölün 
suyunu Finike yönüne akıtacak olan 
5.5 km’lik tünelin yapımına başlanır. 
İki yılda tamamlanan tünel ile göl 
tamamen kurutulur. 10 bin dönümlük 
göl arazisinde toprak zenginleri, dev-
lete ödedikleri kira karşılığında ekim 
yapmaya başlarlar.

dayak hormonu
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Avlan’ın Kurutulması 
Yoksullaştırdı
Yıllar içinde ise avlan gölünün kurutul-
ması sonuçlarını doğurmaya başlar. 
Sedir ormanlarının ve ovadaki elma 
üretiminin iklim değişikliğinden olum-
suz yönde etkilenmesi üzerine gölde 
yeniden su tutulması için bölgede 
mücadeleler başlar. Gölün kurutulma-
sıyla yörede yaşanan kuraklık ve taban 
suyundaki düşmeler geçmiş yıllarda 
yöreyi çok olumsuz etkilediği farkedil-
mişti. 1984 yılında 171 400 ton olan 
Elmalı’daki elma üretimi kuraklıktan 
etkilenmiş ve 1990 yılında 2.000 ton 
gibi yok denecek düzeye düşmüştü. 
Taban suyu ile beslenemeyen elma 
ağaçlarının çok büyük bir bölümü 
kesildi ve elma bahçeleri de söküldü. 
Yöredeki tarım üretiminin düşmesi 
sonucunda da Elmalı büyük göç verdi.

Ancak 1997 yılında gölde yeniden su 
tutulmaya başlanır. Ancak gölde su 
tutulması, doğanın eski canlılığına ka-
vuşması için yeterli olmaz. Karayolları 
gölün kurutulduğu yıllarda  
Finike - Elmalı Karayolu’nu gölün orta-
sından geçirmiştir. Bu nedenle gölde 
su seviyesi fazla yükselememektedir. 
Bir de köylülerin “madem bu göl yaz-
ları kuruyor, birkaç ay önce su bırakılıp 
yazlar kurutulsun ve ekim için zaman 
kalsın” diyerek tünel kapaklarını gizlice 
açması ile göl kendine bir türlü gele-
medi.  Bölge iklimindeki değişimin ta-
rım ve su sistemlerine yansıması ile de 
bu sorun giderek ağırlaştı. Ancak son 
yıllarda göl kendini toparlamaya başla-
mıştı. Ancak hala göl alanının üçte biri 
su ile kaplı. Gölden kaçak su çekimi 
devam ediyor. Gölün içinden geçen 
karayolu, göl ekosistemi için büyük bir 
tehdit. Bir de bunların üzerine gölün 
satışı gündeme gelince, bölgedeki 
ekosistemin çöküşü en üst seviyeye 
varacak. Avlan gölünün kurtuluşu satış 
kararından bir an önce vazgeçilmesi, 
gölün içinden geçen karayolunun iptal 
edilmesi ve gölün etrafındaki köylerin 
tarımsal ekonomilerini güçlendirecek 
sulama ve toprak iyileştirmelerinin 
yapılması ile mümkün.   

Kaynakça:Ziya Buyuk, Avlan Gölü’nün Hazin 
Öyküsü, Milliyet Gazetesi, 1.11.1998

dayak hormonu
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Milyonlarca yıl önce başlamış olan ve 
adeta bir çığ şeklinde büyüyerek günü-
müze ulaşan “hayvan hakları sorunu 
ve sokak hayvanı sorunu” günümüzde 
en büyük insanlık ayıplarından biri 
haline gelmiştir. Her şey insanların 
hayvanları evcilleştirmesi ve yaşama 
ihtiyacı dışında hayvanları kullanması 
ile başlamıştır. Yüz yıllar boyu hayvan-
lar insanoğlunun yaşamlarını kolaylaş-
tırmış, yaşam kaynağı olmuş, eğlence 
araçları olmuş, dostları olmuş ve her 
zaman insanlar tarafından sömürül-
müşlerdir.

Günümüzde hayvanlar akıl almaz iş-
kencelere maruz kalmakta ve her şeye 
rağmen insanoğluna yoldaşlık etmek-
tedir. Bizler evlerimizde her şeyden 
habersizce köpeklerimizle uyurken so-
kaklarda diğer köpekler belediyelerce 
zehirlenmekte, vurulmakta. Kim bilir 
belki de bir insan tarafından tecavüze 
uğramakta… 

Belki de barınaklarda açlıktan yavru-
larını yiyen tel kafesler ardında ölüme 
terk edilen hayvanlardan da bahset-
meliyim. Barınaklar demişken o ölüm 
kaplarında sessizce ölümü bekleyen 
köpeklerin birçoğunu yıllarca can 
dostluğu yaptıkları aileleri tarafından 
terk edildiğini söylemeden geçemem. 
Hayvan hakları ihlali sonsuz denile-
bilecek kadar büyüktür. Hepimiz ha-
yatımızda bir kez olsun sirke ya da hay-
vanat bahçesine gitmişizdir ve hiçbir 
şey dışarıdan görüldüğü kadar temiz 
değildir. Onlar, önce doğalarından ve 
ailelerinden söküp alındılar hunharca, 
sonra satıldılar. Evet, insanoğlu her 
şeyden habersiz yalnızca yaşamaya 
çalışan hayvanlar üzerinden para 
kazandı. Türlü işkencelerle üretildi-
ler sözüm ona eğitildiler ve süslü bir 

İnsan Olmak,
Hayvan Olmak ve Kan
Şafak Yeşilyurt

çerçeveyle bizlere sunuldular. Bizler 
sirklere, hayvanat bahçelerine gitmeyi 
hayvan severlik sanan bir toplumuz! 
Kimimiz çekirdek attı onlara kimimiz 
sigara uzattı kimimiz bir hayvanat 
bahçesinde su aygırına çakı fırlatarak 
bir gözünü kör etti. Ama onlar yinede 
bizleri sevdi.

Gözleri kör olan, vicdanı 
olmayan ya da “hayvan”         
ne ola ki!
Geçtiğimiz ay internet üzerinden bir 
video izledim Bursa Et Pazarı veteriner 
hekimciği ve ekipçiğinden oluşan bir 
topluluk hamile bir ineği türlü işkence-
lerle öldürdüler ve karnından çıkar-
dıkları canlı yavruyu bir çırpıda diri 
diri kıyma makinesine attılar. Hayvan 
Hakları Örgütleri yetkili makamlara 
suç duyurusunda bulundu, Bursa Et 
pazarının kapatılması için binlerce 
imza toplandı. Sonuç gecikmedi, gelen 
540 TL. idari para cezası. Burası Tür-
kiye, demekten ileri gidemiyoruz hala. 
İşlenen suç hayvan hakları ihlalinden 
öte bir insanlık ayıbıdır bunu kavraya-
mıyoruz. 

Kürklü yakalarıyla magazin dergilerine 
poz veren jet sosyete ülkenin en lüks 
caddelerinde topuklu ayakkabılarına 
kadar uzanan kürkleriyle zenginlikle-
rinin altını çizmeye çalışan kadınlar 
bir hiç olduklarının başka bir canlının 
bedenini çaldıklarının ve ellerini kana 
buladıklarının farkında bile değiller. 
Kürkleri için hala nefes alıp verirken 
yüzülen hayvanların hesabını kim kime 
verecek acaba!

Bir gün gelecek inanıyorum bir gün 
insanlık katledilen hayvanların ka-
nıyla boğulacak. 

2007 yılında Hayvan Hakları Savunu-
cularının büyük çabalarıyla kanunla-
şan, 5199 sayılı “Hayvanları Koruma 
Kanunu” da isminden de anlaşıldığı 
gibi hayvanları “koruMAdı”. Yalnızca 
katliamları resmileştirdi. Ancak her 
şeye rağmen 2006 yılından bu yana 
Türkiye’de hayvan hakları konusu bir 
devrim niteliği taşıyacak kadar büyüdü 
ve gelişti. Hayvan Hakları savunucuları 
büyüdü örgütlendi. Bu alanda çalışan 
örgütlerin sayısı yalnızca dört yılda iki 
katını aştı ve bir federasyon kuruldu. 
Basında “deli, hayvan sever” imajı si-
lindi ve bu örgütler sayesinde binlerce 
hayvan yaşama döndü sahiplendirildi, 
kısırlaştırıldı, aşılandı kısmen de olsa 
toplum bilinçlendirilmeye çalışıldı. 
Ancak hayvanların kanı hiç durmadan 
insan toplumun tarafından akıtılmaya 
devam ediyor. Devrim niteliği taşı-
yan bu dört yılda aktif olarak çalışan 
hayvan severlerin sayısı artış gösterdi 
bu sayının artışı hayvan hakları lehine 
önemli bir unsur olsa da insanlık yakıp 
yıkmayı bırakmadı. Hayvan hakları 
savunucuları da egolarının, görüş 
farklılıklarının ve kişisel meselelerinin 
kurbanı olmaktan kurtulamadılar. Her 
alanda olduğu gibi burada da rant pe-
şinde olan insanlar türedi ve bunların 
tamamı yine hayvanların canını acıttı. 

Şu anda Türkiye’de hayvan hakları 
üzerine gönüllülük yapan birçok der-
nek, platform ve kişi arasında aşılmaz 
uçurumlar söz konusu. Hayvan hakları 
savunucuları arasındaki anlaşmazlık 
hayvan hakları konusundaki ilerlemeyi 
aksatmakta ve birçok masum canlıyı 
iki kapan arasında bırakmaktadır. Bu 
durumun düzeltilmesi, ne yazık ki şu 
anda olanaksız görülmektedir çünkü 
herkes için hayvan severlik kavramı 

hayvanlıgın alemi
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Balgöz’e Mektup
Sinem Yiğiter

Sevgili Balgözüm,

Balgözlüm, kardeşim, çocuğum, an-
nem, kedi dostum… 

Buralarda akşamlar pek soğuk, ak-
şamları da hiç sevmez oldum artık. Bir 
de çok özlüyorum annemi, babamı bu 
aralar. Sen de özler misin bazen? Çok 
şanslısın ki Çamur hep yanında, Yusuf 
´un da hep benim yanımda olması 
gibi. Abim seni ilk gördüğünde anlamış 
zaten ne kadar iyi dost olacağınızı. 
Çamuru doktora götürmüş o gün. 
Senden bahsediyorlarmış orda. Sokak-
larda bulmuşlar seni, daha bebek-
mişsin, canını yakmışlar epeyce, kötü 
dünyanın kötü çocukları, kalbin kırık 
başlamışsın hayata. O kadar komik bir 
yüzün varmış ki! Ama kötü insanlara, 
çirkin gelirmiş yüzün, dost edinmek 
istemezlermiş seni. Böyle anlatıyordu 
abim telefonda. Seni görmek için sa-
bırsızlanıyordum. Ah Balgöz, ne komik 
bir yüzün vardı. Seni gördüğümde ben 
de gülmüştüm. Bir gün o güzel yüzünü 
unutmaktan korkuyorum Balgöz, fotoğ-
raflara bakamıyorum ki artık.

Ölüme hiç alışılır mı Balgöz? Ne büyük 
bir çaresizlik! İnsanlar nasıl dayanıyor, 
sen nasıl dayanmıştın? Üçüncü bebe-
ğin ölü doğduğunda nasıl da çaresizce 
yalayıp acı acı miyavlamıştın. Nasıl 
da güveniyordun bize, doğumunda 
yanında olalım istemiştin, fotoğraf ma-
kinemi alıp size koşmuştum hemen. 
Bir daha hiç deklanşöre basmayaca-
ğım Balgöz, yasadıklarının geçmişte 
kaldığını görmek iyi gelmiyor insana. 
Senin o komik yüzünü unutmaktan 
korkuyorum; ama fotoğraflara bakamı-
yorum ki artık.

Nasıl da güzel bir anne olmuştun öyle, 
dünyanın en güzel annesiydin. Hayran 
olmuştum sana, patilerinden öpmüş-
tüm – sonra hep patilerinden öptüm 
seni. Dünyada senden mutlusu yoktu. 
Bebeğini elime aldığımda bir yandan 
için gidiyor, bir yandan da beni kırmak 
istemiyordun sanki. Yalvarır gözlerle 
hadi ver artık onu bana diye bakıyor-
dun. Çamurla aranız o sıralar bozul-
muştu evlilik, çocuk derken. Ama onun 
sana düşkünlüğü hiç bitmedi. Eski 
günlerdeki gibi kolunu boynuna dola-
yıp kulaklarından yalayarak uyutmak 
isterdi hep seni, sen kızardın. Seni na-
sıl da korurdu değil mi Balgöz? Bir gün 
bir kedi saldırmıştı sana, ta uzaklardan 
o koca cüssesiyle koşup nasıl da altına 
alıvermişti kediyi…

Çamurdan uzaklaşman benim işime 
yaradı galiba. Her gece yorganımın 
altına girip koynumda uyurdun. Tır-
naklarınla karnıma masaj yapardın, 
güvenini, sevgini böyle gösteriyordun, 
annenmişim gibi.. Canınımı da yakar-
dın bazen ama hiç istemeyerek. Sen 
kimsenin canını yakmazsın ki isteye-
rek.

Küçücüksün Balgöz, ama çok da 
güçlüsün. Kalçan kırıldığında günlerce 
sesini çıkarmadan bekledin iyileşmeyi 
sana yardım ettiğimizi bilerek. Geceler-
ce basında yattım, çok korktum biliyor 
musun Bal göz ayaklanmaya çalışır-
ken canın acıyacak diye çok korktum. 
İyileştin, ama koşuşun değişti hafiften, 
tavşanlara benzedin.

Ah Bal göz seni çok özledim. Uzakta ol-
mak zor. Bayılırdın yorganımın altında 
uyumaya. Simdi penceremin önündeki 
gül ağacının altında yatıyormuşsun. 
Sahi gülleri çok mu severdin? 

farklıdır. Kimisi hayvanların sokak-
larda özgürce yaşaması gerektiğini 
savunurken kimisine göre hayvanlar 
barınaklara kapatılarak insanoğlunun 
şerrinden korunmalıdır, kimisi için 
hayvanların sayısını kontrol altına 
almak için kısırlaştırılmalıdır, bir diğeri 
ise kısırlaştırılmaya tamamen karşıdır. 
Tüm bu anlaşmazlıklar her geçen gün 
binlerce hayvanın yaşamını yitirmesine 
sebep olmaktadır. Yaşadığımız ülkede 
ve yeryüzünde, hayvan haklarının 
savunulması, zaten yeterince zor bir 
konu iken hayvan hakları savunucuları 
arasında ki bu çatışma, şartları daha 
da kötüleştirmektedir. Ne yazık ki 
hayvan hakları savunucularının lider 
olabilecek ve hayvan hakları sorununa 
duygusallıktan öte politik olarak ba-
kabilecek bir öncülüğe ihtiyacı vardır. 
İnsanoğlunun var oluşundan bu yana 
tüm geleneklerinde ve dini inançların-
da hayvanlara eziyetin ve kan dökme-
nin vazgeçilmez olduğunu düşünürsek 
bunun nedenli zor ve ciddi bir konu 
olduğunu çok daha iyi anlarız.

Umarım çok geç olmadan insan toplu-
mu, kendi varoluşu için diğer canlıla-
rın, canlı topluluklarının yaşamasının 
esas olduğunu görür. 

Hayvanlar yalnızca yaşamak istiyor,  
insanlar ise her şeyi istiyor… Bu 
hırs ise insanlığı kanla beslenir hale 
getiriyor…    
     

hayvanlıgın alemi
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1993 yılı çok hareketli geçti. Ocak 
ayında Nükleer Karşıtı Kampanyayı 
başlattık, Nükleer Karşıtı Platform 
kurduk, 1 milyon kişi hedefli bir imza 
kampanyası başlattık ve en önemli-
si Türkiye’de bir ilk, Nükleer Karşıtı 
Kongre toplamaya karar verdik. 16 
Ekim’de Ankara’da Nükleer Karşıtı 
Kongre toplandı, 17 Ekim’de yine bir 
ilk Gönüllü Kuruluşlar Kurultayı yapıldı. 
Bu kampanya sırasında İzmir’de de bir 
dizi etkinlik gerçekleştiriyorduk. 3-4 Ni-
san Can Yücel ile birlikte gerçekleştir-
diğimiz etkinlikler de bunlardan biriydi. 
Bu fotoğraf 4 Nisan günü Karşıyaka 
Nikah Sarayı’nda çekildi. 

Tabii Can Baba’nın önündeki bardağın 
su olmadığını kolayca anladınız.. Ama 
bu toplantının en ilginç notu neydi 
biliyor musunuz?

Kapıda görevli Aylin anlattı. Sivil polis-
ler kapıda ve salonda yerlerini almış-
lardı. Dışarıdan gelen bir sivil polis, 
kapıdaki arkadaşına demiş ki; “yahu 
bunlar ne konuşuyorlar da bütün salon 
sessizce dinliyor”. Yanıtı arkadaşı ver-
miş.. Ne konuştukları anlaşılmıyor ki, 
millet anlayabilsin diye, çıt çıkmıyor...

Aslında Can Baba ile dostluğumuzu 
başlatan ve dönemin ekolojist dergisi 
Ağaçkakan’da yayımladığımız, hatta 
broşür yaptığımız (1994) ilk şiiri baba-
nın. Şapkalı hatunlar.. Çiller.. 

Yine bir akşam, Alican’dayız. Kapı 
önünde, yaprak ciğer tezgahının 
önündeki ilk masa. Günlerden Cu-
martesi olmalı.. Göztepe’nin maçı var, 
Alsancak’ta.. Maç bitmiş, Göztepeliler 
geçiyor önümüzden akın akın. O sıralar 
da, Bergama ile ilgileniyoruz.. Siyanür-
le altın madenciliği yani.. 

Baba, ayağa kalktı birden.. Bergama, 
Bergama diye bağırıyor.. Ulen Göztepe-
liler fanatik.. Kadın, kız, hepsi..Eyvah 
dedim, baba’yı parçalarlar şimdi.. Ney-
se.. Tanıdık, şiirden anlayan çocuklar 
da var aralarında.. Örneğin Çakır, koyu 
Göztepeli, hani Nektar’ın bildik Çakır’ı.. 
Koluna girdiler Can babanın, bir süre 
onlar Göztepe, Can Baba Bergama, 
diye bağırdı. Sonra ne oldu biliyor mu-
sunuz? Avukat Sinan, Nektar Bar’da 
Göztepe’nin amigosunu ayarlardı, bir 
maç sonra Göztepe taraftarları stad-
yuma “Bergama’da Siyanürlü Altına 
Hayır” pankartıyla geldiler..

düne dair ne varsa

Ağaçkakan yazarlarına katılmıştı, 
Can Baba.. Genellikle dergide yayım-
lanacak şiir ve yazılarını eliyle yazar 
verirdi. Nerede mi.. tabi ki Alican 
Restoran’da.. Ben ormandaki işim-
den çıkıp büroya geldiğimde, önünde 
küller içinde bir fava ve rakı olurdu. Ne 
zaman geliyorsun diye, sorardı. Baba, 
faksa fuksa bir bakayım, hemen geli-
rim.. Ama o zamanlar benim zamanım, 
kilisenin çanı.. 7 ya da 8.. Çandan 
sonra doğru babanın yanına.. Baştan 
çok iyi anlaşırız, yani ne dediğimizi. 
Sonra ne benim ne de onun ne dediği 
anlaşılmaz. Hele yanımızda başkaları 
varsa, zaten onların şansı yok.. Sonra 
kol kola, Kıbrıs Şehitlerinden Güzel’in 
evine doğru. Eğer çok sarhoşsak, ki 
hep öyleydik.. Aytek’i arar.. Savaş şu 
Aytek’i bul, Cova’ya bomba atalım diye 
tuttururdu.  Cova, biliyorsunuz Gökova.  
Santrala bomba atacağız yani, ama ille 
de Aytek.

Savaş Emek
Maksadında Yıllar
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Hasankeyf’i sular altında bırakacak 
Ilısu Barajı’nın finansmanı konusu 
kamuoyunda yankı buluyor. Özellikle 
Garanti ve Akbank’ın kredi açmaya ha-
zırlanıyor oluşuna karşı imza kampan-
yaları, basın açıklamaları düzenleniyor. 
Diğer yandan Hasankeyf’i turizm meta-
sı haline getirecek projelerle de bara-
jın önüne set çekilmeye çalışılıyor. Bu 
süreçte kimi örgütlerin, Ilısu barajına 
finansman desteği sağlayacağını söyle-
yen, Garanti ve Akbank’a hayli “hırçın” 
tavırları dikkat çekiyor. Bunlardan biri 
de doğa derneği. Hazar petrollerini 
Avrupa’ya taşıyan ve Kafkas, Anadolu 
havzasındaki ekosistemleri bölen BTC 
şirketinin sponsorluğunu kabul eden 
Doğa Derneği. Petrolcülerin gücüyle, 
kültürel ve doğa korumacılık yapar-
ken diğer yandan da Atlas Dergisi’nin 
destekleyiciliğini alan doğa derneği. 
Peki unutmadan söyleyelim, Atlas’ın 
yavrusu Yeşil Atlas’ın ana destekçisi 
kim? Garanti Bankası. Hangi yeşil 
atlas, Su meclisi çalışmalarına basın 
desteği sunan Yeşil Atlas. 

Peki, bu döner kapının banka ayağın-
dan girip, sivil toplum ayağından çıkar-
ken; bunca yıldır Garanti Bankası’nın 
desteğiyle doğa ve kültür varlıklarını 
koruduğunu iddia eden, Panda ödülle-
riyle bankayı şereflendiren, Al Gore’u 
Türkiye’ye getirdi diye, iklim değişikliği 
kampanyaları sırasında kendi renkle-
rini unutanlar, bu süreçten daha mı az 
sorumlu? WWF’den, Al Gore’un yeşil 
bekçilerine kadar Ilısu’nun sorumlu-
luğunu sizler hiç mi üzerinizde hisset-
miyorsunuz? Hissedeceksiniz. Bugüne 
kadar, bankalara, petrol lobilerine yas-
lanarak yaptığınız doğa korumacılık ve 
çevrecilik sizin sicilinizdir. Bu nedenle 
de bugün BTC çıkıp, “Hasankeyf’i bana 

satın” dese, “ben orayı turizm başken-
ti yapacağım” dese, hiç sıkılmadan 
Garanti Bankası’nın bu projeye destek 
olması için girişimlerde bulunabilir-
siniz. Ama Peki nasıl oluyor da bu 
insanlık mirasının korunması için pek 
çok iyi niyetli çabanın bir adım önüne 

Hasankeyf İçin Uluslararası Pazarlık

polemik

Elif Bulut

geçip, Hasankeyf üzerinden ulusla-
rarası konferanslar yoluyla buranın 
metalaştırılmasının pazarlıklarına 
girişebiliyorsunuz. 

Tabi ki biliyoruz, hükümetimiz ile 
birlikte sizler bu aralar çok kültürlü-
lük üzerine yoğun kafa yoruyorsunuz. 
Ama bu çok kültürlülük her nedense, 
piyasada mal olmaktan başka bir de-
ğer taşımıyor. Hasankeyf sular altında 
kalmasın ama turizmin de metası 
haline gelmesin, diyemiyorsunuz. 
Finans dünyası, kültürün nasıl deği-
şim değerine kavuşturulacağını tüm 
sivil topluma içselleştirmiş görünü-
yor. İşte doğanın korunmasından da 
anladığınız, kavanozun içinde seyirlik 
bir malzeme yaratmak, en iyi koruma 
poşette koruma galiba. Naylon çağının 
korumacıları da “Hasankeyf’in tek 
tipleştirilmesiyle” ilgilenmiyor. Naylon 
da petrolden üretiliyor. Elinizde bol 
miktarda vardır ne de olsa. Dillerini 
yitirmiş, topraklarını yitirmiş, kültürleri 
naylonlaşmış bir topluma çıkıyor yollar. 
Bu yolun taşlarını da yıllarca sizler 
döşediniz ve döşemeye devam ediyor-
sunuz. Şirketlerin “toplumsal sorum-
luluk” hanesinde vergiden düşülecek 
bir dolu çaba tarumar ediliyor. Ama 
ne Akbank ne Garanti ne de döner 
kapının stkları Ilısunu’nun sorumlulu-
ğunu üzerinizden atmaya çalışmayın. 
Hasankeyf, barışın adıdır, şirketleşen 
stkların reklam cıngılı değil.
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İşçiler, kafa ve kol emekçileri, kır ve 
kent yoksulları, ev emekçisi kadın-
lar, işsizler, emeklilerdir, 21.yüzyıl 
proletaryası denilen. Toplumun ezici 
çoğunluğudur. Bu çoğunluğun yaşam 
koşulları gerek maddi, gerekse de ma-
nevi olarak büyük bir oranda aynılaş-
mış olup, insani geleceği de ortaktır. 
Benzer koşullardaki bu çoğunluk kendi 
duvarları ardına gizlenmekte; ortak 
sorunlarından ve tarihsel çıkarlarından 
bihaber olarak örgütsüz bir şekilde 
yaşamaya çalışmaktadır. Tekel işçileri, 
bu duvarları kırıp çadırlarıyla yaşama 
katılma iradesi gösterdi.

Tekel Direnişi de bu sebeplerle tütün 
işçilerinin taleplerinin ötesine geçerek 
farklı kesimleri bir araya getirmiş ve 
insanlığın kurtuluş umudunu yeniden 
canlandırmıştır. Bu umut yarına ertele-
nemeyecek kadar acil insani talepleri 
zorunlu kılmaktadır.  Bu talepler ne 
daha fazla iş, ne daha fazla büyüme 
ne de daha fazla yatırımdır. Bunlar 
dünyayı insani ve ekolojik yıkıma taşı-
maktan öte bir sonuca varmayacaktır. 

Kapitalist sistemin krizine ek olarak 
tasfiye programları da eklenince işsiz-
lerin sayısı artarken, buna paralel işçi-
lerin de çalışma saatleri artmakta, ka-
zanılmış hakları budanmaktadır. Kriz 
bahanelerini yerle bir edecek şekilde 
herkese iş, çalışma saatleri azaltılsın, 
temel insani haklar sağlansın talebi 

Bir Mayıs, Yapıyla Yapıcılar’dan... 
Pink Floyd’un Duvar’ına...

Ufuk Candar Foya
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önümüzde durmaktadır. Bu sebeple 
Tekel direnişi ile karşıladığımız 2010 
yılının 1 Mayıs’ı sadece mevcut sorun-
ların eleştirisi üzerinden ve geleceği 
erteleyen taleplerle geçiştirilmemelidir. 
İnsanlığa kurtuluşu için herkesi kesen 
yukarıdaki talepler yükseltilmeli ve bi-
linmelidir ki barış, özgürlük ve kardeş-
liğin geleceği bu eşitliğe bağlıdır.  

18. yüzyılın ikinci yarısındaki prole-
taryadan 21.yüzyıl proletaryasına çok 
büyük değişim olsa da ücretli çalışan 
her kesimin yaptığı tek bir şey vardır, 
o da belli bir işbölümü çerçevesinde 
artı-değer üretmek ve sahip olamadığı 
kendi emeğine ve doğaya yabancılaş-
mak. Çünkü ücretli çalışanın emeği, 
kendisine değil sermayenin çıkarlarına 
hizmet etmektedir.

Nazım Hikmet, şiirinde,‘’Yapıcılar 
türkü söylüyor, \ yapı türkü söyler gibi 
yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. 
\ Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi 
cıvıl cıvıl, ama yapı yeri bayram yeri 
değil. Yapı yeri toz toprak, çamur, kar. 
Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin 
kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman 
şekerli,her zaman sıcak, ne ekmek 
her zaman pamuk gibi yumuşak, ne 
herkes kahraman, ne dostlar vefalı her 
zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor 
yapı. Bu iş biraz daha zor. Zor mor ama 
yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar 
konuldu pencerelere alt katlarında. 

İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar 
kanatlarında.Bir yürek çarpıntısı var 
her putrelinde, her tuğlasında, her 
kerpicinde. Yükseliyor yükseliyor 
yükseliyor yapı kanter içinde.’’ Diyordu. 
Kan ter içinde yükselen ‘’yapı’’nın hiç 
içinde oturamadığı yapının emekçisi.. 
Biryanıyla da kendi duvarını örer. 

Pink Floyd’un Duvar’ı da giderek top-
lumsal nimetlerden soyutlanan ve top-
lumdan uzaklaşan, umutsuzlaşan, yal-
nızlaşan ve kişiliksizleşen bireyin kendi 
çevresine ördüğü duvardan başka bir 
şey değildir. İçinde bulunduğumuz 
toplumsal ve ekolojik yıkıma rağmen, 
giderek bencilleşerek, kimseyi düşün-
meden hareket eden ‘büyük insanlık’ 
bu duvar içinde işbölümü gereği 
farklı meslekler yapsalar da sonuçta 
kapitalizm duvarını inşa etmektedir; 
her bir birey de ‘’hepsi hepsi, yalnızca 
duvardaki bir başka tuğla’dır. 

Proletarya, insani geleceği için ken-
dini de olumsuzlamalı ve bu duvarı 
yıkmalıdır. Diğer bir değişle; insanca 
yaşayabilmek için proletaryanın ‘’öz 
yaşam koşullarını değiştirmekten baş-
ka insani bir geleceği yoktur’’ İşçilerin 
işçilikten kurtuluşu, doğanın da mal 
olmaktan kurtuluşu olacaktır. Bunun 
için, kapitalizmin duvarlarını yıkmaya, 
daha az çalışmaya, emeği özgürleştir-
meye, doğayla barışmaya, bir mayısa..

Ufuk Candar Foya (Ankara NHKM FT)
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yanlış yaşam, doğru yaşanmaz*

*t. adorno, minima moralia


