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n doğanın efendileri memnun, genetik yağma hızlanıyor
n e) hepsi
n altın yenilmez mi?
n nükleer karşıtı mücadele ve nkp
n loç’ta bizim borumuz öter
n kentlerin dönüşümü sadece kentsel mi? cardiff sadece cardiff mi?
n ayazma: kırın ve kentin arafı
n avusturya’da hayvan hakları mücadelesiyle dayanışmaya
n abu dabi, işkenceciler ve ekolojik kent dediğin!
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Nisan ayında Bolivya Koçabamba’da 
gerçekleştirilen “Halkların İklim Deği-
şikliği Konferansı” sonrasında, iklim 
adaleti mücadelesi rotasını tabandan 
bir demokrasi inşası iddiası ile çizi-
yor. İntifadanın iklimini yaratmak için 
Bolivya’dan dünya halkalarının yaptığı 
çağrı, ekim ayında dünyayı sallamaya 
bir davet. Kopenhag Zirvesi’nde ege-
menlerin iklim adaletini kurmak için 
hiçbir adım atmayacağını açıkça orta-
ya koymalarının ardından, egemenin 
egemenliğini ilga edecek bir süreci 
tetikleyen Koçabamba Halkların İklim 
Değişikliği Konferansı’nda karar altına 
alınan kapitalizm karşıtı mücadeleyi, 
“iklim adaletini” tüm dünya ile birlikte 
yaratmak zorundayız. Toplumun, kendi 
geleceği hakkında karar alma meka-
nizmalarını her gün yok eden serma-
yenin yarattığı uygarlıkla hesaplaşmak 
için bu süreçte etkin bir rol almak ge-
rekiyor. 

Hatırlamak gerekir ki, Türkiye’de ve 
Ortadoğu’da etkisini giderek hissetti-
ren iklim değişikliği sorunu öncelikli 
olarak halkların özgürlüğü ve toplum-
sal eşitlik sorunu olarak açığa çıkıyor. 
Borçlarından dolayı kalkınma cende-
resine sokulan ülkelerin doğasını ve 
emeğini acımasızca sömüren serma-
ye düzeni ekolojik krizi derinleştiriyor. 
İklim değişikliğini her gün yaşayarak 
daha fazla öğreniyoruz. Sermaye ise ik-
lim değişikliğinden bile memnun. Tarım 
alanlarını da  etkileyen son günlerdeki 
aşırı yağışlar, sorunun önemli bir boyu-
tunu açığa vuruyor. İklim değişikliğine 
bağlı zararlardan korunmak için çiftçi-
ler, tarım sigortasına bel bağlıyor. Bu 
durum, kırsalın tarım sigortası yoluyla 
daha fazla sermayenin egemenliğine 
girmesine yol açıyor. Şirketler, iklim de-
ğişikliğinin karını kovalıyor. 

Sermaye aynı zamanda savaşa dayalı 
sosyal ve iktisadi politikaları körüklü-
yor. Savaşlar ve savaş ekonomisi iklim 
değişikliğinin baş sorumlusudur. Bu 
sorunu görmezden gelen her yaklaşım 
aynı zamanda savaş ekonomisinin ye-
niden üretilmesine hizmet eder. Bu sü-
recin bir yansıması olarak ortaya çıkan 
Türkiye “Ulusal İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi” de bölgeyi bir enerji koridoru 
olarak tanımlıyor. Enerjinin finansal 
değere dönüştürülmesini esas alan bir 
bakış açısı etrafından da iklim değişik-
liği konusunda bağlayıcı uluslararası 
sorumluluk almama ekseninde bir po-
litika geliştiriliyor. Hes, Termik, Maden-
cilik, Nükleer, Çimento, Taşocağı ba-
tağı haline gelen bölgede bu sektörler 
aynı zamanda büyümenin dinamoları 
olarak görülüyor.  Suyu, toprağı, hava-
yı, gıdayı finansal bir değişim değerine 
dönüştürmenin aracı olarak gelişen 
hukuki zeminlerle birlikte Türkiye’de 
pek çok toplum kesimi kendi gelecek-
leri ile ilgili karar verme süreçlerinden 
yoksun bırakılıyor. Kentlerde yaşanan 
büyük kentsel dönüşüm projeleri kent-
sel dönüşüm konusunda yeni yasal dü-
zenlemelerin kabul edilmesi sürecini 
tetikliyor. Kırsal dönüşüm süreci de ma-
dencilik sektörünün önünü açacak ya-
sal dönüşümleri zorunlu kılıyor. Bu çift 
yönlü işleyen dönüşüm süreci üçüncü 
köprü, yeni imar planları, orman alan-
larında yeni yağma biçimleri ile birlikte 
savaşa dayalı politikaları körüklüyor.  
İktidarın giderek merkezileşmesi, Tür-
kiye sermayesinin Ortadoğu’da bölge-
sel güç olma iddialarının yolunu açıyor. 
Demokrasi, adalet kavramaları da bu 
yolun kenar süsü.

İklim adaletini yükseltmek dipten ge-
len dalgayı örgütlemek, toplumun ken-

di geleceğini nasıl kurmak isteyeceği 
sorunuyla yakından ilgilidir. İktisadi 
zorunluluklara sıkıştırılmış bir yerden, 
nükleer enerjiyi, gdoları, termik sant-
ralleri, yağmaya dayalı bir madenciliği, 
savaşı dayatan sistemin kalkınma de-
diğinin toplumun ve doğanın daha faz-
la yoksullaşması, daha az toplumsal 
eşitlik, daha çok tahakküm anlamına 
geldiğini daha örgütlü dillendirmek ge-
rekiyor.  

Bu doğrultuda Türkiye’de iklim adaleti 
için yerele sıkıştırılmaya çalışılan mü-
cadelelerin, ekim ayı içinde güçlü bir 
sokak mücadelesi örgütlemek gibi bir 
iddianın içinde olmaları kendi varlıkla-
rını da sınamak için bir olanak olacak-
tır. Bölgede hızla yükseltilen savaş rüz-
garları karşısında, “halkların ekonomik 
borcu yok ekolojik alacağı var”  deme-
liyiz. “Sermayenin enerji koridoru değil; 
Dünyanın mutfağıyız” demek gerekiyor. 
Mutfaktan her gün çalınan hasadımız, 
ekmeğimiz, suyumuz, gıdamızı yeniden 
kazanmak için ekim ayında hep birlik-
te iklim adaletini örgütlemeliyiz. Bizi 
“temiz enerji mi kirli enerji mi” batağı-
na çekenlere, “kimin için enerji” diye 
sormak gerekiyor. Yoksulluğu değil do-
ğayla birlikte yaşamı paylaşacağımız 
bir dünya için ekim ayında hep birlik-
te yürüyelim. Ortak yarar paylaşımını 
esas alan, rekabeti savaşı, halkların 
yok oluşunu tetikleyen bir dünya düze-
ninin değil doğayla birlikte toplumların 
özgürleşmesini esas alan bir dünyanın 
çığlığı olalım.  Ekososyalist forum sü-
reçleri tam da böyle bir örgütlenme için 
bir olanak olarak değerlendirilebilir Gı-
dayı, toprağı, suyu ve yaşamı ve doğay-
la insan olmayı yeniden kazanabiliriz. 
Kaybedeceğimiz ise rezil bir ölümden 
başka bir şey değil.

İklim Adaleti İçin Yürüyelim
Fevzi Özlüer
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Kekik toplayan çocuklar “dağ” sözcü-
ğünü duyduğunda, barutun alınlarının 
çatında olduğu hissediyor. Ülkenin 
hangi dağı acı konvoyu dolu bir vadiyle 
geçilse ardından bir hüzün çöküyor. Va-
dilerin birleştirdiği, ırkçılığın ayırdığı bir 
Türkiye’nin korkusunu yaşıyor toplum. 
Korkuların üzerine oturmuş egemen si-
yaset, İsrail’e bir dolu gemi insan gön-
deriyor. Kendi “Nuh’un Gemisi”ndeki 
acılarını unutturuyor. Çocuklar gece 
yarısı top oynamaya sokağa çıkamıyor. 
Çocuklar, masal dinleyeceği dil bulamı-
yor. Masa başından sevilen “kardeşlik” 
türküleri kimsenin yarasına tuz basmı-
yor. Habil ile Kabil’in coğrafyasından 
eksik olmayan barutun dikizlediği ya-
şamanın içinden “hadi lütfen bir arada 
yaşamayı başarabiliriz” mırıldanmaları 
duyuluyor. Fındık tarlasında çalışma-
ya giden bir kamyon insana, bin kam-
yon insana fiili vize uygulanıyor. Muğla 
Üniversitesi’nde bir çocuk vuruluyor. 
Bir ah daha yükseliyor. Hadi birlikte ya-
şayalım sayıklamaları yeniden başlıyor. 

Birlikte yaşamaktan önce yaşamak 
istiyor muyuz? Bu soruya bir yanıt bul-
mak zorundayız. Bu kadar çok, savaş, 
ölüm, cinayet, şiddet nakaratının ve 
hamasetinin dolandırıldığı bir toplum 
kendini nasıl bulacak? Kendi yaşamına 
yabancılaşmaktan nasıl kurtulabile-
cek? Televizyon ekranlarından acı çek-
meyi öğrenmiş, ev yapmayı tanımış bir 
kuşak için bir şans var mı? Tali sorun-
lar uğrağının biz bekçileri için oikosun 
bahçesine göz atılmasını beklerken, 
bahçemizin ayrık otlarını hergün ve 
hergün ustalıklı bir biçimde temizleme-
ye dalmışken, yüksek siyasetin ölüsevi-
ciliğine nasıl müdahale edebiliriz? Kı-
lıcını kınından çıkartıp, kendi ezberini 

Müsait Bir Yerde İnecek Var!
Elif Bulut

dümdüz etmeyi beceremeyen bir sahil 
kasabası siyaseti inceliğinde işlediği-
miz dilimiz nasıl olacak da mutluluğun 
ülkesini kuracak? Kendi acımızı başka-
larının acısı kılabildiğimizde mutlu olur-
ken, başkalarının acısını kendi acımız 
haline getirmemek için harcadığımız 
çaba “ayrık otu” siyasetini hergün ye-
niden üretmiyor mu? Bunun için sahici 
bir soru sormak zorundayız? “Biz” ne 
yapmaya çalışıyoruz? “Biz” kimiz? Ba-
raj karşıtı, nükleer santral karşıtı, gdo 
sevmez, termik santral düşmanı, kent-
sel dönüşüme direnen, çöp çimento 
fabrikalarına hayır diyen, yaşam savu-
nucusu, çevreci (…) Bunlar “biz” olma-
ya yeter mi? Kendi evinin önünü te-
mizlerken, savurduğumuz her süpürge 
izinin hangi toz bulutunu havaya kaldır-
dığını görmeden “biz” olmak mümkün 
mü? Aynı mahallede yaşarken yan ev-
deki dayağı perdelerimizi kapatarak 
önleyebilir miyiz? Önleyemedik, önleye-
meyiz. Mahallenin delikanlısı ablanın 
düzeni inşa edeceğine duyduğumuz 
derin inançta sarsıldı çoktan. Mahalle-
nin aşağı sokaklarındaki kavga gürültü 
artık kapımızın önünde. 

Evinden Çık Dışarı
Önce havayı aldılar, görmedik. Sonra 
suyu, görmedik. Toprağı iğdiş ettiler 
bilemedik. Ta ki ayaklarımızın altından 
bir yaşam kayıp giderken küçük bir sal-
lantı yaşadık. Ne de olsa hepimiz için 
bir başka seçenek her zamana vardı? 
Ama artık “hiçbiri” durağındayız. Bu 
durakta da araba istop etti. Birlikte ya-
şamak için önce “yaşamak” zorunda 
olduğumuz duraktayız. “Yaşama”nın 
artık “birlikte yaşamak” anlamına gel-
diği durakta. Bir fabrikanın ürettiği 

yedek parçalar gibi yaşamak değil, el-
tezgahında dokunmanın nezaketiyle ve 
her ilmiğin derin farklılığıyla ve çeşitli-
ğiyle örülmüş bir yurtta yaşamak. Bir 
ormanörtüsü gibi yaşamak, bir ağaç 
gibi de değil. Likenin, diken olmadan 
yaşayamayacağını bilerek yaşamak. 
Ardıcın, ağaçkakanla yaşaması gibi ya-
şamak. Uzaklarda bir üveyiğin çığlığını 
duyduğumuzda onun dilini hissederek 
yaşamak. Bıldırcın gibi ötmesini isteye-
rek değil. Orman dediğimiz dünyada, 
kimsenin kimseden üstün olmadığını, 
hiçbir canlının başka bir canlıdan daha 
değerli olmadığını bilerek ve herkesin 
bir birinin varlığıyla bir arada bir orman 
olabildiğini bilerek yaşamak.  Ama or-
mandaki her ağacının bir kereste hali-
ne gelebileceğini de bilerek yaşamak. 

Ki Hepimiz Birer Potansiyel 
Keresteyiz
Aramızdaki tek fark ise hangimizin 
önce hızara gideceği ile sınırlı. Hızarın 
önünde hizaya sokulanlar ise kaygılı 
gözlerle testereyi uzaktan kesiyor.  Su-
ları çalınanlar, meralardan kovulanlar, 
mahallesi yıkılanlar, tarlası elinden 
alınanlar (…)  Hepsi hızarın karşında 
tek bir malzeme..Hepsinin farklı farklı 
işlevi var. Bu süreçten önce yaşamayı 
becererek kurtulabiliriz. Bizi ormandan 
kopartan hızarcılarla hesaplaşarak.  
Ormanda kürt ormanda türk ormanda 
yerli ormanda eşit olmayı başararak. 
Dersim’de bir orman yakıldığında, “ne 
de olsa savaş var” demeyerek. Orman-
da yaşadığını bilerek, barajların altında 
bırakılan bir uygarlığın sesini yükselte-
rek.  
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Yalova’da yapılması düşünülen termik 
santrallere karşı bölge halkı konuya 
sahip çıkmaya devam ediyor. Bu mü-
cadelenin başından beri içinde olan 
Feride Uyar ile termik santral karşıtı 
mücadeleyi konuştuk. Feride Uyar, 50 
yaşında iki çocuk annesi emekli öğret-
men. Yalova’da Tema Temsilciliğini ve 
Yalova Çevre Platformu sözcülüğünü 
yürütüyor.

EK: Yalova’da termik santral karşıtı 
mücadele nasıl başladı? Neden bu 
bölgede kurulacak termik santrale 
karşısınız?

FU: Üç yıldır kömürlü termik santral ile 
mücadele ediyoruz. Yalova Marmara 
bölgesinde nefes alabilecek tek yer. 
Doğası, ormanı, denizi ile korunması 
gereken bir bölge. Konumu itibarı ile 
dünyadaki 145 ilden birisi olduğunu 
biliyorum. Termik santral kurulursa 
Yalova güzelliklerinden mahrum kala-
cak. Dünyanın hiçbir yerinde kömürlü 
elektrik santrallerinin zararı yüzde yüz 
yok edilemiyor. Kaldı ki Aksa bu konu-
da sabıkalı. Her ne kadar biz çevreciyiz 
deseler de çevresini kirlettiği ortada-
dır. Deprem dönemini kimse unutma-
dı. O dönemden kalma davalar hala 
devam ediyor. Hatta geçtiğimiz hafta 
insan hakları mahkemesinden bir so-
nuç daha geldi. 143bin avro üzerinde 
bir tazminat daha kazanıldı. Bildiğim 
kadarıyla Aksa hala pilot tesis olarak 
ruhsatlı. Koruma bandı yok. Olması 
gereken koruma bandı İzmit  Yalova 
karayolu ve Taşköprü’nün bir kısmını 
içine alıyor. Şu an mevcut akronitril 
tanklarının etrafındaki koruma ban-
dının bile uygunsuz olduğunu düşü-
nüyorum. O tankların arasında yetmiş 
metrelik mesafeler olması gerekiyor. 
Tanklarla termik santral arasının en az 
beşyüz metre olması gerekirken Sağlık 
Müdürlüğümüz nerdeyse yetmiş metre 
lik bir mesafeye onay vermiş. Devletin 
TÜBİTAK tarafından hazırlattığı termik 

santrallerin zararları ile ilgili rapor var. 
Üstelik fay hattının yanına kömür sant-
rali yapıyorlar. Başka söze gerek yok 
sanırım. 

EK: Yalova’da termik santral kurulma-
sı istenen bölgede/köylerde nasıl bir 
örgütlenme var? Bu mücadeleyi sü-
rükleyen kişiler, bu sorunu nasıl çöz-
meyi düşünüyor?

FU: Halkı kömürlü termik santral konu-
sunda bilinçlendirme çalışmaları yapı-
yoruz. Paneller düzenliyoruz. Köylere,  
seminerler şeklinde bilinçlendirme ça-
lışmalarımız devam edecek. Aksa da 
çalışanlar ve yakınları işlerinden olma 
korkusu ile sesini çıkaramıyor. Ama 
biz onlarında çoğunun bu santrali is-
temediğini biliyoruz. Hiçbir şey bizi yıl-
dıramayacak. Hatta tehditler bile. Biz 
kazanacağız.

EK: Bu bölgedeki termik santral pro-
jesini yürüten Şirketin, yürüttüğünü 
bildiğiniz başka enerji projeleri var 
mı? Bu projenin yapımı için, Şirket ne 
tür yollara başvuruyor?

FU: Bildiğim kadarıyla Aksa’nın başka 
yerde böyle bir çalışması yok. AK Ener-
jinin bu tür santralleri var.

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

Hukuk başvurularımız var. Devam 
da edecek 1/1000’lik plana, termik 
santralin işlenmesine dava açıldı. De-
niz dolgusu var. Kıyı kenar çizgisi de-
ğişmediğine göre uyulması gereken 
kurallara Aksa da uyacak. Ortada bir 
ÇED raporu da yok. 28.03.2008 de 
müracat edilmiş. Fakat onaylandığını 
gösteren bir yazı da yok. Bu belgeleri 
hiçbir şekilde de alamadık. Devlet sır-
rı değil ama kimseden alamıyoruz. O 
zaman  da insanın aklına başka şeyler 
geliyor. Eğer ÇED olsaydı şimdiye kadar 

Aksa çoktan çarşaf çarşaf yayınlamış-
tı. ÇED ‘in onaylanabilmesi için yerine 
getirilmesi gereken maddelerden bazı-
larının Aksa’nın bulunduğu konumda 
yerine getirilmesi  mümkün değil. Eğer 
Türkiye de hukuk varsa bu santral ku-
rulamaz.

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

FU: Evet, doğru. Mesela tersanelerde 
hukuka aykırılık var. Planlar üç defa 
iptal edildi; ama hiç umursayan yok. 
Hem de ruhsatsız devam ediyorlar. 
Mahkeme kararına uymak zorundalar. 
Sonuna kadar mücadeleden vazgeç-
meyeceğiz. Kömürlü termik santral için 
baca boyu çok önemli. Burada kısaltıl-
dı. Baca kısaldıkça tehlike büyüyecek. 
Kimse kanser ya da solunum yolu has-
talıkları ile uğraşmak istemeyecektir. 

Panelimize davet ettiğimiz zaman Ge-
nel Müdürleri, “benim oraya gelmem 
demek fabrikanın kapanması demek-
tir” demişti. Tercih onlarındır. Yalova 
olmasa Aksa da olmaz. Hiçbir yerde 
onlara bu lüksü sunan olmaz. Taşırız 
blöflerini de görmüyoruz. Kolay değil 
koca fabrikayı taşıyıp gitmek. Orada 
çalıştırdıkları kişi sayısı bin bile değil. 
İkiyüzbin kişinin sağlığını riske atmaları 
doğru değil. 

EK: Diğer termik santral karşıtı müca-
delelerle nasıl bir ilişkiniz var? Erzin, 
Karadeniz Ereğli, Balıkesir, Bartın, 
Gerze gibi şehirlerde de bu sürece 
karşı örgütlenmeler var biliyor musu-
nuz?

FU: Diğer mücadele eden guruplarla 
diyalog içindeyiz. Gerektiğinde işbirliği 
yapacağız. Sonuçta insanlar için yapı-
lan bir mücadele. Geç kalmış sayılma-
yız. Ellerimizle yok ettiğimiz çevremizi 
korumak zorundayız. Onun içinde hep 
birlikte mücadele edeceğiz.

Yalova’da Termik Santral Karşıtı Mücadele:

Türkiye’de Hukuk Varsa
Bu Santral Kurulamaz
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EK: Sonuçta, bu HES ve termik santral 
projeleri derelerin, denizlerin özelleş-
tirilmesine bağlı olarak yürütülüyor. 
Devletin, bu özelleştirme tutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

FU: Doğa, bizim yaşam kaynağımızdır. 
Geleceğimizdir. Türkiye doğası en zen-
gin ülkelerdendir. Bu varlıkların özel-
leştirilmesi ve satılması yanlıştır.

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

FU: Kamuoyu çok önemli. Santrali iste-
mediğimizi hep beraber ayağa kalkarak 
dile getirmeliyiz. Zamanla hepimiz bir 
araya geleceğiz buna inanıyorum. Sivil 
halkın yanında seçilmiş ve atanmışla-
rında olması gerekir. Nedense bir ses 
çıkmıyor. Yalova basını gerektiği kadar 
yer vermiyor düşüncesindeyim.

EK: Türkiye’nin pek çok yöresinde 
ekolojik kriz etkisini giderek arttırı-
yor, bu süreç nasıl bir noktaya vara-
cak?

FU: Ekonominin küresel ekoloji üzerine 
yaptığı tahribat çok büyük. Yeryüzünde 

yaşayan canlı türlerini hızla yok edi-
yoruz. Bir çok yerde su kıtlığı ve açlık 
çekiliyor. Bilinçsiz ve aşırı tüketim bu 
sonuçları doğuruyor. Ekonominin sür-
dürülebilir olması için doğadan tüketim 
hızının, doğanın kendini yenileme hızını 
aşmaması gerekir. Böyle giderse iklim 
değişikliğinin önü alınamayacak.

EK: Ülkenin enerjiye olan ihtiyacı, 
devlet yetkililerinin termik santral 
kurulması yönündeki bu politikası-
nın temel gerekçesi; HES ve nükleer 
santraller de bu gerekçelere dayan-
dırılıyor. Bu güçlü bir söylem; fakat 
karşısında dile getirilenler sizce yete-
ri kadar güçlü bir söylem oluşturuyor 
mu? Geliştirilmesi gereken politika 
sizce ne olmalı? 

FU: Enerji bakımından büyük oranda 
dışa bağımlı olan Türkiye’ye, AB’nin 
uyum yasaları adı altında dayattığı 
enerji sektörünün özelleştirilmesi ve dı-
şarıya açılmasıdır. Dünyanın en önemli 
sorunlarından biri olan güvenilir ve 
temiz  enerji  bu günkü politikalarımı-
zın başında gelmeli. Başka ülkelerin 
ülkelerindeki çöp teknolojilerini  yine 
dış kaynaktan borç alarak ülkemize 

İstanbul’un Eyüp İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nü dört yıldır veka-
leten yürüten ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası olan 
Güsamettin Erdoğan’ın, son 4 yılda 160 ülkeyi dolaştığına ilişkin 
Haberturk gazetesinde Sultan Uçar imzasıyla çıkan haber düşün-
dürücüdür. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce tarafından Bü-
yük Millet Meclisi’ne verilen soru önergesinde yer alan, bu gezilerin 
kimin parasıyla yapıldığı, nasıl zaman bulunduğu gibi yerinde sorul-
muş sorulara ek olarak, birkaç soru da ben sormak istiyorum.

Acaba Sayın Erdoğan, kaplan kucaklayarak, devlete ait olmayan 
belli bir cemaate ait okulları gezerek sürdürdüğü Türkiye’nin örf 
ve adetlerini tanıtma kampanyası sırasında kendi başına bir çevre 
katliamı yaptığının farkında mıdır? Bir eğitmen olarak, Sayın Güsa-
mettin Erdoğan acaba küresel ısınma hakkında en ufak bir bilgiye 
sahip midir? Dört yılda 160 ülke gezmek için oldukça sıkça uçağa 
bindiğini tahmin ettiğimiz Milli Eğitim görevlisinden bir ricamız var. 
Vakit bulup da bir gün matematik dersine girebilirse, kendi kar-
bon ayak izini sınıftaki öğrencilere hesaplatmasını rica ediyorum. 
Daha sonra da yol açtığı çevre katliamının faturasını, Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün resmi sitesine yerleştirdiği gezi fotoğrafların yanına 
koymasını.

Eğitime ve barışa kendi çapında katkıda bulunmak için bu gezilere 
gittiğini söyleyen Erdoğan’ın bindiği uçaklarda harcanan petrol için 
çıkan savaşlardan da bir haber olduğunu eklemeden edemeyece-
ğim.

Erdoğan şu anda tatilde olduğu için, derslerde çocuklara öğretil-
mesi gerektiğini düşündüğüm karbon ayak izi hesaplamasını an-

latacak zaman bulamayacaktır. Tatilini yarım bırakmaması için he-
saplamanın bir örneğini aşağıda iletiyorum.

Örnek problem:

X ülkesindeki Yemiş adlı müdürün en büyük zevki vakit buldukça 
farklı ülkelere gidip, fotoğraf çektirmektir. Müdür Yemiş’in son dört 
yıl içerisinde 160 ülkeyi gezdiği bilinmektedir. Her bir gezinin uçak-
la yapıldığı ve ortalama gidiş dönüş mesafesinin İstanbul-Londra 
seyahati kadar olduğu (5038 kilometre) varsayılırsa, Müdür Bey’in 
son dört yılda atmosfere saldığı karbondioksit miktarını hesapla-
yınız.

Çözüm:

Uçakla yapılan seyahatlerde her bir kilometre için yaklaşık 0,102 
kg CO2* atmosfere salındığına göre, Londra’dan İstanbul’a ve 
İstanbul’dan Londra’ya yapılan uçuş sonrasında Müdür Yemiş at-
mosfere 520 kilogram CO2 emisyonu salmıştır. Müdür Yemiş’in 4 
yılda buna benzer 160 seyehat yaptığı düşünülürse, sadece uçak 
seyehatleri sonucunda atmosfere;

160 x 520 = 83 bin 200 kg seragazı saldığı hesaplanabilir.

Bir yıl için bu rakam 20 bin 800 kg olur. Yani, 20,8 ton.

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık karbondioksit emisyonunun 4 
ton civarında olduğu anımsanırsa, Müdür Yemiş’in sıradan bir va-
tandaşın ısınmadan elektriğe, ulaşımdan gıda üretimine kadar bir 
yılda yol açtığı seragazı emisyonunun 5 katını her yıl sadece uçak 
seyahatleri sonucu atmosfere saldığı ortaya çıkmaktadır.

taşımak mantık dışı. Daha fazla enerji 
yi nasıl elde ederiz yerine enerjiyi nasıl 
verimli kullanabiliriz üzerinde durulma-
lıdır.

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

FU: Daha öncede söylemiştim. İşsizlik 
büyük sorun Asla sanayi karşıtı deği-
lim. Fakat sanayinin kurulduğu bölge 
önemli. Dünyada açlık ve susuzluktan 
bahsedilirken bir avuçta olsa toprağı-
mızın korunması gerekiyor. Tersane 
getirilip en verimli toprak üzerine ku-
ruluyorsa bu çok yanlıştır. İstanbul’un 
bütün kirliliği Yalova gibi üç sanayi şeh-
rinin ortasında nefes alınacak tek yere 
konuluyorsa bu işsizlik sorununu çöz-
meyecektir. Kaldı ki Yalova küçücük bir 
il. Ne sanayiyi ne de göçü kaldıracaktır.

EK: Teşekkürler.

Bu röportaj Ekoloji Kolektifi adına  
Merthan Özcan tarafından yapılmıştır. 

Müdür Bey’in Karbon Ayak İzi Özgür Gürbüz
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Şiirlere konu olmuş 67inci vilayet 
Zonguldak’tan 1991’de Bartın ve 
1993’te Karabük’ün koparılması 
ile başlıyor hikayemiz. “Böl-Parçala-
Yöneteme” anlayışının cılız doğmuş 
yavrusu bugün yeniden kimlik arayışı-
na girmiş, sanayi mi, tarım mı, turizm 
mi kısır tartışmaları arasında kaderine 
terk edilmişliği yaşamaktadır.

Karabük’te Demir Çelik fabrikalarının 
özelleştirilmesi sürecini, Amasra ve 
Zonguldak’ta Taşkömürü İşletmeleri-
nin belirli kısımların peşkeşi izlemiş, 
sanayinin başkenti Zonguldak yeni 
diye dayatılan planlama anlayışları ve 
bölgesel kalkınma hikâyeleri ile oyalan-
mış da oyalanmıştır.

Bu gelişmeler ışığında bölgeye yükle-
nen yapı Batı Karadeniz Enerji Üssü 
yakıştırmalarının ana ekseninde hav-
zadaki kömür rezervi ve bu rezerve 
çokuluslu şirketlerin yerli simsarları 
olan birtakım güçlerin göz koyması 
eylemidir. Bu çıkışın faturası Kandil-
li, Çatalağzı geçmişte Mobil Santral 
ile Bartın, bugün de termik santral ile 
Amasra’ya ödetilmeye çalışılmaktadır. 
Geçmişin sanayi ve ticaretinde söz sa-
hibi Zonguldak’ın ilçeleri, bugünün ille-
ri yanlış ve yanlı ekonomik politikalar 
nedeniyle kırdan kente göçleri yoğun 
yaşarken, çıkış alanlarını da sürekli da-
raltmıştır. Tarım terk edilmekte, turizm 
planlandığı biçimiyle yürütülememek-
tedir. Doğal ve yapılı alanları gün geç-
tikçe bozulmakta, kirlenmekte, yaşamı 
zorlaştıran hal almaktadır.

Tüm bu gündemin odağında istihdam 
nidalarıyla Bartın ve Amasra’nın üzeri-
ne kara bulut gibi çöken, önce Amasra 

Taşkömürü İşletmelerinin çalışma sa-
hasının bir bölümünün özel bir şirkete 
rödövans usulü ile teslimi, ardından 
kömür çıkarılması niyetiyle bölgeye 
adım atmış yatırımcının daha kömü-
rün bir kilogramını bile çıkarmadan 
Türkiye’nin en büyük termik santraline 
soyunması bölgenin kaderi diye bile 
yorumlanmamalıdır. Son günlerde böl-
gemizde taş kömürü işletmelerinde ya-
şanan ve ölümle sonuçlanan gelişme-
ler, süreci özelleştirme ve gerçeklerinin 
bir kez daha gözden geçirilerek halka 
açıklanmasını gerektirmektedir.

Amasraya yapılacak bir termik santra-
lin çevreye, insan sağlığına ve Bartın 
ekonomisine zararlı olacağını düşünen 
kurum ve kişileri bir araya getiren 9 
Nisan 2010 tarihli toplantı sonucun-
da “Bartın Platformu” kurulmuştur. 
Termik santrale karşı yapılacak olan 
toplumsal ve hukuksal mücadelenin 
bu platform çatısı altında yürütülece-
ğini bildiren bileşenler Bartın’ın gele-
ceğinin karartılmasına izin vermeye-
cek bütün vatandaş ve kurumları bu 
platforma katılmaya çağırmaktadır. 
 
Hattat Holding tarafından Amasra’ya 
yapılması planlanan 660 MW x 4 = 
2640 MW gücündeki santralin, yörede-
ki doğayı, tarihi, kültürü ve toplumsal 
değerleri bitirme projesi olduğu çok 
açıktır. Santralin yöre ve ülke ekono-
misine yarardan çok zarar getireceği 
ortadadır. Bartın Platformu tarafından 
kaleme alınmış, el ilanları ve internet 
aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılan bazı 
gerçekleri de aşağıdaki biçimiyle ka-
muoyu ile paylaşmaktadır. 

Bölgeyle ilgili olarak hazırlanmış olan 
mevcut plan ve raporlarda termik sant-
ral kurulmasına kesinlikle yer yoktur. 
İlgili plan ve raporlarda Bartın ili için; 
(organik) tarım, ormancılık, ticaret, 
tarım ve ormancılığa dayalı sanayi ve 
eko-turizme dayalı bir kalkınma modeli 
önerilmektedir. Bartın Halkı Bartın’a za-
rar verecek her türlü girişime karşı çok 
duyarlıdır. Gerektiğinde tepkisini örgüt-
lü olarak topluca verebilmektedir. Bar-
tın Halkı Amasra Termik Santrali’nden 
26.5 kat daha küçük Mobil Santrali 
Bartın’da kurdurmamıştır. Amasra 
Termik Santrali’nin kurulmasına karşı 
olduğunu, toplanan 25.000 imzanın 

yanı sıra yapılan çeşitli etkinliklerle 
göstermiştir. ÇED başvuru dosyasında 
belirtildiği şekliyle Şirketin Amasra’da 
350 kişilik yer altı işçi sayısıyla termik 
santralin yıllık kömür gereksiniminin 
karşılanması mümkün değildir. Bartın 
Halkı termik santralin ekonomik, top-
lumsal ve çevresel etkilerinden olum-
suz etkilenecektir. Bu durumu kullanı-
lacak kömürün yerli veya ithal olması 
değiştirmemektedir. Termik santral 
flora, fauna, deniz, akarsu ve yer altı 
suları  üzerinde yıkıcı etkiler yapacak-
tır. Yörede bulunan 7 endemik bitki 
türü tehlike altında kalacaktır. Dünya-
ca önemli Küre Dağları Milli Parkı ter-
mik santralden yoğun miktarda zarar 
görecektir. Termik santral insan sağlığı 
üzerinde ölüme kadar uzanan zararlı 
etkiler yapacaktır. Bunlar; astım, amfi-
zem, akut ve kronik akciğer hastalıkla-
rı, damar hastalıkları, sinir hastalıkları 
ve kanserdir. Termik santralin olumsuz 
etkilerinin yaşam kalitesini bozması 
ve ortalama yaşam süresini kısaltma-
sı muhtemeldir. Santralin kurulacağı 
yerde bulunan Tarlaağzı ve Gömü köy-
lerinin boşaltılması veya köylülerin göç 
etmek zorunda kalması olasılığı vardır. 
ÇED başvuru dosyasında cevher zen-
ginleştirme (Lavvarlama) işleminden 
ve bu işlem sonucunda oluşacak atık-
ların (Muhtemelen 318,5 milyon ton) 
nasıl depolanacağı konusunda bir bilgi-
ye rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra 49 
yılda 72 ile 108 milyon ton arasında 
birikmesi beklenen kül ve cürufun da 
nereye depolanacağı şüphelidir. Şirket 
yetkililerinin termik santral ve yer altı 
maden işletmelerinde 10-11 bin işçiyi 
çalıştıracaklarını vaat etmesine rağ-
men, ÇED başvuru dosyasında tüm bu 
tesislerde toplam 1200 işçinin çalıştı-
rılacağı açık bir şekilde yazılmaktadır. 
Yani 10-11 bin işçi alınacağı vaadi bir 
aldatmacadır.

Türkiye Turizm stratejisi Eylem 
Planı’nda “Batı Karadeniz Kıyı Korido-
ru” Şile ve Sinop arasındaki 500 km 
lik alan olarak tanımlanmıştır. Doğası-
nı ve çevresini kirletici hiçbir faaliyete 
izin verilmemesi gerektiği gibi, 3000 
yıllık tarihiyle geleceğe taşınması gere-
ken kültürel bir mirastır. Başka Amasra 
yoktur, tıpkı ona sahip çıkmaktan baş-
ka çıkış yolu da olmadığı gibi.

Amasra’da  
Termik 
Gündemi 
Durulmuyor
Mustafa ARTAR*

* Dr. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, MYK 
Üyesi
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Birden uykusu geldiğini anladı. Masaya 
ayaklarını uzattı. Elinde kopyala yapış-
tır hazırladığı rapor düştü. Bunu birkaç 
gün içinde yetiştirmeliydi. Kendisine 
verilen, üç beş kuruş paranın hakkını 
vermek için sabahlamayı umarken göz 
kapakları ağırlaştı. 

Sonra bir haber belirdi rüyasında, 
Gerze’de termik santral “müjdesi” son-
rasında halk, yaratılan bu istihdam ola-
nağından yararlanmak için sokaklara 
dökülmüştü. 25 Nisan 2010’da yakla-
şık on bin kişi, şirketin bu olanağının 
yarattığı coşkuyu Belediye Başkanı ön-
cülüğünde kutluyordu. İşletmeyi kura-
cak şirket o kadar memnundu ki “ÇED 
halkın katılım” adıyla bir toplantı dü-
zenliyordu.  Tarih on mayıstı ve sabahın 
erken saatleriydi, buna karşın binlerce 
kişi toplantının yapılacağı spor salo-
nuna toplanmıştı. Şirket, toplantı için 
hiçbir masraftan kaçınmamıştı. En bü-
yüğünden kolonlar alınmıştı. Kulakları 
sağır edecek anonslarla toplantı başlı-
yordu. Bir ninni gibi yükselen sesin ya-
rattığı kısa süreli nümayişe polisler de 
biber gazıyla coşku kattı. Gerze halkı, 
yapılacak yatırımın ne getireceğini an-
lamaya başlamıştı. Çılgınca bir yaşam 
bekliyordu onları. Bir yandan nükleer 
diğer yandan termik, akıllara durgunluk 
verecek bir coşku ortamı doğuyordu. 

Gözlerini birden, hızlıca açtı. Bağrı 
geçmişti. Kısa bir uyuklamanın ardın-
dan, yetiştirmesi gereken raporu için 
internetten belge toplayacaktı. Ende-
mik türler, tarihi, kültürel özellikler, is-
tihdam… Önce, yerel gazetelere baktı. 
Haberler onu yakından ilgilendiriyordu.  
“Gerze’de termik santral kurulmasını 
istemeyen on binler sokakta,  şirket 
halkı dev kolonlarla terbiye etti, polis 
biber gazıyla cila çekti” haberlerini gör-
dü. Kopyalayıp masa üstüsüne yapıştır-
dı. Yeni bir sayfa açtı. Yine bir haberle 

karşılaştı, “Yüzbinlik Çevre Düzeni 
Planına göre Gerze’de termik yapıla-
maz” diyordu haber. Onu da kopyaladı 
yapıştırdı masa üstüne. Kendine koyu 
bir kahve yaptı. Dolandı, masasına 
oturmadan, koltuğa uzandı. Bilgisayarı 
kucağına aldı. Yeni bir dosya açtı. Bilgi-
sayar ısınıyordu. Posta kutusuna gelen 
elektronik mektuplara yöneldi. Dikkati-
ni toplayamıyordu. Ama sabaha yetiş-
tirmesi gereken bir iş ve toplaması ge-
reken tonla belge vardı. Mektuplardan 
birine gözü takıldı, Saygın bir mühen-
disin gönderdiği mektup, “Bir termik 
santral nasıl yapılır, Bir ÇED raporu na-
sıl alınır, bilir misiniz?” diye başlıyordu. 
Hızlıca okumaya başladı, “ÇED raporu, 
Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Plan-
lama Genel Müdürlüğü gözetiminde ve 
denetiminde alınır. Bu konuda yönet-
melik vardır.  Yatırımcı ilgili bakanlıkla 
ile daha önce iş yapmış, prosedürleri 
iyi bilen tercihan Ankara’da meskûn, 
kamu ile iş ilişkileri iyi olan, mevcut 
yönetime yakın bir çevre mühendislik 
firması bulur. Bu firmalar zaten bellidir. 
Basit bir Google taraması ile bunları 
hemen bulabilirsiniz. Daha kolayı daha 
önce ÇED raporu almış bazı büyük pro-
jeleri Google’dan arayın. 

Mühendislik firması daha önceden 
kopyala/ yapıştır metodu ile oluştur-
duğu 200-300 sayfalık bir örnek rapo-
ru, yeniden düzenleyerek bir kez daha 
oluşturur. Bu raporda sayfalarca  yöre-
deki kuşlar, böcekler çiçekler anlatılır. 
Sonra termik santrale geçilir. Santral, 
ortaokul öğrencilerinin yapacağı tek-
nik olmayan şekillerle süslenmiş hiçbir 
bağlayıcı olmayan bir lisanla anlatılır.  

Öylesine basit ve komik anlatılır ki 
gülersiniz. Çoğu konuyu bilmeyenler 
tarafından yapılmış, teknik olmayan 
tercümelerdir. Çoğu teknik terim yan-
lıştır. Anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım-

cıyı bağlamaz. Bol bol yerel istihdam 
imkânlarından bahseder. Bütün bu 
dokümanlar toplanır, yetkili makama 
sunulur.  O makam zaten raporu üstün 
körü okur. İçinde ne yazılı biliyordur. 
Önemli olan amiri memnun etmektir. 
Sonra “Halkı bilgilendirme toplantısı” 
düzenlenir. Mümkün olduğu kadarı ile 
kimseyi uyandırmadan, meslek örgütle-
ri gelmeden, çevre örgütleri duymadan; 
kuru pasta, çay, kahve, meyve suyu 
eşliğinde üstünkörü bir toplantı düzen-
lenir. Çevre örgütleri, meslek örgütleri 
nasılsa duyup gelirse, toplantıya katılır. 
ÇED raporunu okuyup itirazlarını söy-
lerse, bunlar itina ile not alınır.  Değer-
lendirileceği söylenir. Bazen Gerze’de 
olduğu gibi “halkın bilgilenmeme öz-
gürlüğü” kayda girer. Sonra ÇED rapo-
ru onaylanır, verilir. ÇED verilince EPDK 
lisans verir. Yatırım yapılacaksa kamu-
nun onaylamama itiraz yetkisi pratikte 
yoktur. 

Sonra yatırımcı gider en ucuzu arar. 
Gider hiçbir zaman işletemeyeceği Çin 
santralini piyasanın 1/3 fiyatına mari-
fetmiş gibi alır. İşletemez çünkü Çinli-
lerin tüm resimleri Çince’dir. Üstünde 
Türkçe değil İngilizce bile yoktur. Sade-
ce antette lütfen İngilizce yazar. 

Ucuz Çin santrali garanti süresince 
3-4 yıl çalışır, garanti süresi biter, arka-
sından arıza yapar, toz tutma filtreleri 
çalışmaz, kükürtsüzleştirme sistemleri 
çalışmaz. Yedek zaten yoktur. Çünkü 
Çin’de yedek kavramı yoktur.  Santral 
havayı, denizi, çevreyi kirlete kirlete 
çalışır, sattığı elektrikten çok iyi para 
kazanır. Kesilen çevre cezaları hiçbir 
zaman caydırıcı değildir. Santral hiçbir 
zaman çevreye zarar veriyor diye ka-
patılmaz, kapatılsa bile enerji ihtiyacı 
yüzünden bir süre sonra tekrar açılır. 
Santrali 2000 Çinli işçi ile inşa eder; 
sonra 500 Çinli işçi ile işletmek zorun-

Öyle Yapmayın, Gerze’yi Çöpe Atın
Kerem Yılmaz
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da kalırsınız. ÇED raporunuza da çevre 
insanına istihdam yarattığınız yazılır. 
Yabancı işçiye istihdam yaratan bir ya-
tırım yapmışsınızdır. Bir kömür santrali 
yaklaşık 500 işletme personeli ile bir 
kombine çevrim santrali 50 işletme 
personeli ile çalışır. Yerel insan sadece 
kapıda ve tel örgü dışında güvenlik per-
soneli olarak çalışabilir.” Okuduklarına 
inanamaz. Bir kez daha üzerinden ge-
çer. Göz kapakları ağırlaşır. Birkaç say-
fa atlar okumaya devam eder, “Sonra 
ne olur? Bilir misiniz? Yerel yöre halkı 
eğer eğitimli emeklilerden oluşuyor-
sa, Yalova, Amasra, Gerze, Aliağa gibi,  
çevre örgütleri varsa, yerel mahkeme-
ye giderler, ÇED raporu zaten zayıftır,  
üstünkörü hazırlanmıştır, eksiklikleri 
çoktur, hazırlanması için az bir para 
verilmiştir, yürütmeyi durdurma kararı 
aldırırlar, yürütme durur,  ama inşaat 
durmaz. ÇED ile ilgili eksiklikler yerine 
getirilir, tekrar müracaat edilir, ÇED 
onayı tekrar alınır. Bu arada yatırımcı 
biraz daha fazla para harcar, yatırımın 
devamı ve selameti için çevre halkı ile 
iyi geçinmesi gerektiğini henüz öğrene-
memiş halkla ilişkileri hiç bilmeyen ya-
tırımcı, kendisini dava edip ÇED rapo-
runu iptal ettirenleri mahkemeye verir, 
“gereksiz para harcadım, ÇED raporu-
nu nasıl olsa alacaktım” der.  Tazminat 
ister. Hakkını aramak için mahkemeye 
giden Zonguldak Endüstri Meslek Lise-
si öğretmeni  Sayın Tolunay Demirci’yi 
mahkemeye vermek inanılmaz bir olay-
dır. (...) Hakkını aramak için mahkeme-
ye gideni mahkemeye vermek gibi bir 
olay örneği dünya yüzünde var mıdır? 
Bilemiyorum.” diye biter mektup. Masa 
üzerindeki Gerze dosyasında okunacak 
daha pek çok şey vardır. Uzun bir uy-
kuya dalmak, bir denize bir buluta çık-
mak ister. Gerze dosyasını, kapatır, çöp 
kutusuna atar. İşte, rivayet edilir ki haf-
talar geçmiş olmasına karşın Gerze’nin 
ÇED dosyası bu nedenle hazırlan(a)
maktadır. Ama nasıl olsa bu dosyayı 
hazırlayacak birisini bulacaklardır. Ama 
rivayetlerden daha fazlasını biliyor ol-
mak, Gerze’yi çöpe atmaya yönelenleri 
durdurmuyor. Bunu durduracak olanla-
rı biliyoruz: onbinler, Anabasisi... daha 
önce yapmıştı. Gene yapar.

Et, Süt, Yumurta:
Hani Nerde Hayvancılık?
Ahmet Atalık*

gıda egemenligi

Bir zamanlar Ortadoğu’ya hayvan ihraç 
eden Türkiye şimdi kendi hayvan arı-
yor. Neden bu konuma gelindi kısaca 
bir bakalım.

Hayvanlarımızın et, süt, deri, yapağı ve 
kıl gibi verimlerini geliştirmek amacıy-
la 1926 yılında Hayvan Islahı Kanunu 
çıkarıldı. Bu Kanun çerçevesinde her 
köyde bir damızlık bulundurulması şar-
tı getirildi. Türkiye hayvancılığının geliş-
tirilmesi ve verimin artırılması amacıyla 
1952 yılında Et ve Balık Kurumu (EBK) 
kuruldu. Yem sorununu çözmek, kalite-
li yem sağlamak için de 1956 yılında 
Yem Sanayi Türk AŞ (YEMSAN) kurul-
du. Süt üretimini ve kalitesini artırmak, 
süt ürünleri üretimini artırmak amacıy-
la 1963 yılında da Süt Endüstrisi Kuru-
mu (SEK) kuruldu. Tüm bu kurumların 
bir görevi de çalışma sahalarında özel 
sektörü de teşvik etmekti.

1980 darbesi sonrası ülkemizde sö-
mürge politikaları uygulamaya kondu. 
İç pazarı terbiye etmek amacıyla hay-
vansal ürünler ithal edilmeye başlan-
dı. Hayvancılık sektörümüzün yıkımı 
yönünde önemli bir adım atılmış oldu. 
1980’lerin sonunda yüksek faizli kre-
dilerle zarar ettirilen YEMSAN, EBK ve 
SEK 1992 yılında özelleştirme kapsa-
mına alındı. Piyasayı düzenleyici görevi 
olan bu kamu kurumları 1993-2000 
yılları arasında pek çoğu arsa rantı pe-
şinde koşan iş adamlarına satıldı. Bu 
nedenle üretim tesislerinin çoğu satış-
tan kısa süre sonra kapatıldı. Özelleş-
tirme sonrası bu alanlarda yerli ve ya-
bancı şirketlerin tekelleşmesi görüldü.

Sömürge politikaları ve özelleştirme 
sonrası hayvan varlığımız hızla gerile-
di. 1980’lerde nüfusu 44 milyon olan 
ülkemizde yaklaşık 82 milyon küçük ve 
büyükbaş hayvan bulunuyordu. Günü-
müzde nüfusumuz 72 milyon 500 bine 

çıkarken hayvan varlığımız 37 milyon 
başa geriledi. Özelleştirme öncesi Tür-
kiye 742 bin ton kırmızı et üretirken gü-
nümüzde 412 bin tona geriledi.

Bu hızlı gerilemeye dur demek ama-
cıyla 2000 yılında yayımlanan Bakan-
lar Kurulu Kararı (BKK) ile hayvancılık 
sektörü destekleme kapsamına alındı 
ve 2005 yılında yayımlanan BKK ile de 
desteklerin 2010 yılına kadar devam 
ettirilmesi hedeflendi. 2002 yılında 83 
milyon TL olan hayvancılık destekleri 
2007 yılında 750 milyon TL’ye çıkarıldı. 
Desteklerdeki bu artışa güvenen üreti-
ci işletmesini büyüttü, sektör dışından 
birçok işadamı sektöre yatırım yaptı.

Hayvancılık tam ayakları üzerine kalk-
maya başlamışken 2007 yılında iki 
önemli gelişme oldu. Kuraklık ve genel 
seçimler. Hayvan yemi olarak kullanı-
lan birçok tarım ürününün üretiminde 
önemli gerilemeler olurken, yem fiyat-
larında ise tam tersine çok hızlı bir yük-
selme yaşandı. Üreticinin ürünü yem 
fiyatının gerisinde kaldı. Hayvansal 
ürün fiyatları yükselirken üretici maliye-
tini karşılayamaz duruma geldi. Genel 
seçimler öncesi tarımsal destekleme 
bütçesinin %95’i dağıtılmış, hayvan 
üreticilerine ise hiçbir ödeme yapılma-
mıştı. 750 milyon TL civarında hesap-
lanan desteğin seçim vaatleriyle 1 mil-
yar 200 milyon TL’ye çıktığı görüldü. Bu 
destek ancak 2008 bütçesinden kar-
şılanabilecekti. Hesaplar tutmayınca 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na kızan 
Maliye Bakanlığı tarımsal destekleme-
lerde kendisinin de söz sahibi olacağını 
söyledi ve 2008 hayvancılık destekleri 
neredeyse yarı yarıya düşürüldü. Üreti-
cinin en fazla desteğe ihtiyacı olduğu 
dönemde destekler aşağı çekildi.

Önemli bir gelişme de 2009 yılında 
yaşandı. Yayımlanan GDO Yönetmeliği 
gereği, hayvan yemi olarak kullanılan 
mısır ve soyalar analiz sırası bekle-* TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul 

Şube Başkanı
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yince yem fiyatlarında yine önemli ar-
tışlar görüldü. Hükümet üreticinin bu 
zor durumuna yine duyarsız kaldı. Bu 
duyarsızlıklar karşısında kazanamayan 
üretici yaklaşık 1 milyon süt, 250 bin 
damızlık hayvanını kesime gönderdi. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu felake-
ti kırmızı et üretiminde gelişme olarak 
yorumladı. Sonuçta ülkemizde kişi ba-
şına yılda 6 kg kırmızı et tüketilirken 
AB’de bu miktar 75 kg’dır. Ülkemizde 
kişi başına süt tüketimi yılda 17 litre 
iken AB’de 110 litredir.

Hayvancılık sektöründe hızlı geriye 
gidiş market fiyatlarında da hızlı yük-
selişe yol açınca Başbakan tarafın-
dan çözüm yolu olarak EBK’na ithalat 
görevi verildi. Bu amaçla 4 Mayıs’ta 4 
bin 25 tonluk et ihalesi yapıldı. Bunun 
sadece 500 tonluk kısmı için 3 firma 
teklif verdi, ki bu miktar ülkemizin sa-
dece birkaç saatlik et ihtiyacıdır. İkinci 
ihale 6 Mayıs’ta 5 bin tonluk et ithalatı 
için yapıldı. Buna da sadece bir firma 
teklif verince yeterli rekabet koşulla-
rının oluşmadığından bahisle her iki 
ihale de iptal edildi. Üçüncü ihale 20 
Mayıs’ta yapılacak. İhaleler daha ya-
pılmadan et fiyatları birkaç lira geriledi 
ve ithalatın adı yetti benzeri söylemler 
basında yer buldu. Son derece yanlış 
bu tespiti doğrultmakta fayda var. Süt 
üretiminden para kazanamayan üretici 
yarın öbür gün hayvanı da para etme-
yecek korkusundan kesime gönderdi. 
Besi hayvanında da zarar etme korku-
su nedeniyle daha kesim yaşı gelme-
den hayvanlar kesime gönderildi.

Türkiye 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı çerçevesinde AB’ye et tavizi ver-
di. Ancak, deli dana hastalığını bahane 
ederek bugüne kadar tahakkuk eden 
300 bin tonun üzerinde eti almadı. Bu-
gün ortaya atılan et ya da canlı hayvan 
ithalatı sonucunda AB’de Türkiye’ye 
kendisinde biriken etlerini alması yo-
lunda ısrarcı olacaktır.

Ülkemizde YEMSAN, SEK ve EBK alan-
dan çekildikten sonra piyasaya müda-
hale edecek kamu kurumu kalmadı. 
Bu nedenle besi ve süt hayvancılığı ya-
panlar kazanamayıp üretimden kopar-
ken, üretici ise bu ürünleri çok yüksek 
fiyattan tüketmektedir. EBK’nun elinde 
sadece 8 kombina kalması ve pazar 

payının %1’lerde olması dolayısıyla 
piyasada herhangi bir etkisi bulunma-
maktadır. Üretici hayvanını doğrudan 
şirketlere satmaktadır. AB’de tüm 
önemli ürünlerde müdahale kurumla-
rı ya da ödeme kurumları bulunmak-
tadır ve kırmızı etin İrlanda’da %70’i, 
Finlandiya’da %69’u, Danimarka’da 
%62’si, Hollanda ve İngiltere’de %35’i, 
Fransa’da %34’ü, Almanya’da %30’u 
kooperatifler kanalıyla pazarlanmakta-
dır. Ülkemizde süt işleme tesislerinin 
sadece %4’ü kooperatiflere aitken, 
AB’de bu oran %50’dir. Türkiye’de de 
kooperatiflerimiz işlenmiş ürün sata-
cak şekilde güçlendirilmelidir.

Bugün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
elinde müdahale kurumu kalmadığı 
gibi sektörle ilgili genel müdürlüğü de 
1985 yılında yeniden yapılandırma adı 
altında kapatıldı. Bu bedenle Bakanlık 
hayvansal üretimi düzenleyememekte, 
fiyatları kontrol altına alamamaktadır. 
Bu yanlışlar artık görülmeli ve gereken 
yapılmalıdır.

Hayvan verimi bizden daha düşük bir-
çok ülke mera hayvancılığı yaparak 
maliyetlerini düşürmekte ve dünya ti-
caretinde söz sahibi olabilmektedir. 
Türkiye de meralarına gereken önemi 
vermeli, yem bitkileri ekim alanlarını 
genişletmelidir.

TBMM komisyonlarında görüşmeleri 

tamamlanan ve genel kurulda görü-
şülmeyi bekleyen yeni Gıda Yasası’nda 
Hayvan Islahı Kanunu’nun yürürlükten 
kaldırılması hedeflenmektedir. Bu yan-
lıştan derhal vazgeçilmeli, hayvan ısla-
hı konusunda üniversitelerimizin bilgi 
birikiminden yararlanılmalıdır. Köyleri-
mizde damızlık hayvan aranmakta, bu-
lunamamaktadır.

Günümüzde hayvancılıkta ileri pek çok 
ülkede deli dana hastalığı görülmekte-
dir. İthal edilecek et ve hayvanlarla bu 
hastalığın ülkemize girmesi halinde in-
san sağlığı da büyük tehlikeye atılmış 
olacaktır. Tarım sektörünü yöneteme-
yip ithalatla halk sağlığını tehlikeye at-
maya kimsenin hakkı yoktur.

Gelinen noktada et ve canlı hayvan it-
halatı çözüm değildir. Kangren olmuş 
kol sivilce kremi ile tedavi edilmeye 
çalışılmaktadır. Ülkemiz üreticisinden 
esirgenen yüz milyonlarca dolar başka 
ülkelerin üreticilerine hediye edilecek, 
o ülkenin halkının refahına katkı sunu-
lacaktır. Daha önce yapılan ithalatlar 
örnektir, hayvancılığımızın çöküşüne 
neden olmuşlardır. Hayvancılık sek-
törümüz kalkındırılmadıkça yapılacak 
ithalat döviz kaybına, tarımdan kopu-
şa, işsizliğin daha da artmasına neden 
olacaktır. İthalat sonlandırıldığında hal-
kımız et ve süt ürünlerini bugünkünden 
de daha pahalıya tüketmek zorunda 
kalacaktır.

Üretimden kopuk, Türkiye’nin pazar 
olmasına yönelik politikalar sonucu kır-
sal alan nüfusumuz %25’in dahi altına 
düştü. AKP’nin 7 yıllık iktidarı süresince 
tarımın istihdama katkısı %35’lerden 
%24’lere gerilerken, aynı dönem için 
işsizlik %10’lardan %14,5’lara yüksel-
di. Buna karşılık tarımsal dış ticarette 
ihracatçı konumda olan ülkemiz kesin 
ithalatçı bir konuma yerleşti. Sanayi 
üretiminin hammadde kaynağı olan 
tarımın önemini bilen AB tarımını 40 
milyar avro’nun üzerinde bir destekle 
desteklemekte, kırsal alan politikala-
rına önem vererek nüfusunun önemli 
bölümünü kırsalda tutmaya özen gös-
termektedir. Türkiye AB’yi bahane ede-
rek tarımımızı geri götüren politikaları 
uygulamak yerine AB’nin tarımımızı ile-
ri götürecek politikalarını örnek almalı-
dır.



10 gıda egemenligi

Baştan sona hiç dinlemediğimiz ama 
bir biçimde kulağımıza çalındığın-
dan ezberlediğimiz şarkılara benzedi 
GDO’lara ilişkin hukuki düzenlemeler. 
Özellikle Türkiye mevzuatının GDO’lar 
ile tanışmasına vesile olan GDO yö-
netmeliğinin (ki gerçek adı “gıda ve 
yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş 
organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, 
işlenmesi, ihracatı, kontrol ve deneti-
mine dair yönetmelik” olmasına karşın 
GDO’ları yönetmek dışında bir amaç 
gütmediği bilindiğinden GDO yönetme-
liği tabiri çok da hatalı bir adlandırma 
değildir) çabuk heyecanlanıp çabuk 
unutan bir kitle karşısında takip edil-
mesi oldukça zor değişiklikleri sıkıcı 
birer nakarata döndü. 

Hatırlanacağı gibi yönetmeliğin çıkı-
şı basının yoğun ilgisi ve kamuoyu-
nun büyük merakı ile karşılanmıştı. 
Ancak genetiği değiştirilmiş organiz-
malara karşı 2004 yılından beri Eko-
loji Kolektifi’nin de içinde bulunduğu 
GDO’ya Hayır Platformu’nun çalışmala-
rında öne çıkarmaya gayret ettiği onca 
hususa inat, basın sadece GDOların  
insan sağlığında yaratması muhtemel 
etkileri üzerinde durdu. Bu nedenle de 
yönetmeliğin geçirdiği değişikliklerin, 
unutkanlık geleneğinin hüküm sürdü-
ğü popüler kültür basınında “haber” 
değeri olmadı. Oysa ki gerek ulusal ge-
rekse uluslararası sermayenin dünya 
tarımında yeni bir sömürü ve kar aracı 
olarak yarattığı GDO’ların en can alıcı 
tehlikeleri ve sermayenin tarım ve gıda 
üzerindeki temel niyetleri yönetmeliğin 
geçirdiği son değişiklikler ile daha açık 
okunulabilir oldu.  Bizler bu değişiklik-
lerin yapılmaya henüz yeni başlandığı 
bir dönemde konuyu bu biçimde ele 
alan hükümetin hazırlayacağı biyogü-
venlik yasasından kaygı duyduğumuzu 
deklare etmiş ve hükümeti GDOları ya-
saklamaya davet etmiştik.

Korktuğumuz oldu, Biyogüvenlik Ka-
nunu ise adı ile tam bir tezatlık içinde 
GDO’lu ürünlerle ilgili faaliyet gösteren 

Doğanın Efendileri Memnun

Genetik Yağma Hızlanıyor
Ilgın Özkaya Özlüer

şirketlerle mutlu bir birliktelik içinde 
ufka yelken açmış gidedururken, (he-
nüz ortada bir Biyogüvenlik kanunu 
bile olmadan ve temel hukuk ilkeleri-
ne inat yürürlüğe sokulan)  Yönetmelik 
kanuna uyum adı altında iki temel de-
ğişiklik geçirdi. Bu değişikliklerin ülke 
tarımı ve insan-çevre sağlığı, biyolojik 
çeşitlilik üzerindeki tehlikeyi arttıran 
bir saldırı gibi yapıldığı düşünüldüğün-
de, gerçekleşmesinde rol oynayan ak-
törlerin içinde halkın ve doğanın olma-
dığı açıkça görüldü. 

Antibiyotiğe Direnç Geni 
Gelmiştir
Ekolojist sosyalistlerin tüm uyarıları-
na karşın, yalnızca orta sınıf bir hijyen 
ve sağlık gündemi içinde ve bir korku 
nesnesi olarak simgeleştirilen GDO’lar,  
‘tüketiciler’in kaçınabilecekleri bir ter-
cihmiş gibi gösterilerek, adı duyulmaya 
alışıldıkça hafızalardaki anlamı ve alı-
şılmış korkuculukları unutulmaya mah-
kum bir ürün olarak somutlaştırılmaya 
çalışılıyor. Bu nedenle de sağlık üzerin-
deki tehlikeleri dahi artık ilk duyuldu-
ğu günkü tepkiyi oluşturmuyor. Öyle ki 
yönetmelikte 28 Nisanda yapılan deği-
şiklik ile “İnsan ve hayvan tedavisinde 
kullanılan antibiyotiklere karşı direnç 
genleri içeren GDO ve ürünlerinin itha-
latı ve piyasaya sunulması” yasaklar 
kapsamından çıkarıldığında tarım, in-
san ve çevre sağlığı üzerindeki olum-
suz sonuçları hakkında ancak sınırlı bir 
çevreden tepki geldi. Ancak kamuoyu 
baskısına ve halk taleplerine kulakları-
nı tıkamış hükümet bu sınırlı sesleri de 
kolaylıkla duymazlıktan gelerek bildiği-
ni okumaya devam etti. Üreticinin, yok-
sulun, kadının, tüketicinin ortak sesi 
ise boşlukta bir yankı olarak asılı kaldı.  

Yönetmelikte 28 Nisan 2010 tarihinde 
yapılan değişiklik, bu sözünü ettiğim 
meşruiyet krizine karşı AKP’nin 10 yıl-
lardır taşıdığı geleneğin ne denli önem-
li bir sahipçisi olduğunu da gösterir bir 
çözümü buldu. Bu dışkaynaklı icazet 

arama geleneğinin, komite toplantı ve 
kararlarına halkın katılımını engellen-
mesiyle ve komite kararlarının “yalnız-
ca gerekli görüldüğünde kamuoyunun 
bilgisine” sunulmasıyla bir derdi yoktu; 
onun tek derdi vardı o da yönetmeliğin 
ilk halinde unutulduğu(!) yerine kon-
duruverdi. Böylece, Komitenin görev-
lerinin arasına  “ticarete konu olan ve 
risk değerlendirmesi yapılması sonucu 
Avrupa Birliğinde tüketime uygun oldu-
ğuna dair onaylanmış genler hakkında 
değerlendirme yapmak ve yapılan de-
ğerlendirme sonucu bu onaylı genler 
arasından uygun görülenleri Bakanlığa 
bildirmek.” eklendi. 

Çağdaş medeniyetler çizgisine tek dişi 
kalmışlık alaylaması ile koşan ülkemi-
zin ab ve abd olarak belirlediği ne idü-
ğü belirsiz ve bir o kadar da tereddütlü 
“medeniyet” yarışı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı’nın söz konusu yönetmelik ilk 
ortaya çıktığında yaptığı konuşmalar 
hatırlanınca, trajikomik bir duruma ne-
den oldu. Çok eski değil, hemen mazide 
yapılacak kısa bir gezi ile hatırlayabile-
ceğimiz neleri söylemişti Sayın Bakan: 
“AB bile bebek mamalarında GDO’ları 
yasaklayamadı ama biz yaptık”, “yö-
netmelikte geçen binde 9 oranını ab 
mevzuatından aynen aldık”.Antibiyotik 
direnç genlerinin yasaklamış olması ile 
övünen Sayın Bakan’ın en önemli de-
meci ise: “ben GDO yemem!!!” olmuş-
tu. Yapılan son değişikliklerin önünde 
durup da söylenenleri hatırlayınca salt 
tatlı bir mazi ile değil, iğdiş edilmiş ha-
fızam ile de karşılaşıyorum; bir de sayın 
bakanın yan ürünlerinde gdo kullanılan 
işlenmiş gıdalardaki gdoları nasıl fark 
ederek yememe tercihini kullanabildiği 
sorusu ile.. Malum ne unutabiliyorum 
ne de gdo piyasasının karşısında koru-
nabilecek liman bulabiliyorum.

Birlik ve Beraberliğe En Çok 
İhtiyaç Duyduğumuz Şu Günler 
Yapılan bu çok önemli değişikliler yö-
netmelik ilk yürürlüğe girdiğinde unu-
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tulmuştu da o unutkanlıklar mı telafi 
ediliyordu? Bunlar çağın gereklerine 
uymak ve sonradan yürürlüğe giren ka-
nuna uyum sağlamak amaçlı değişik-
likler miydi? Bunun tek yanıtı var: Yö-
netmeliğin kamuoyunda duyulmasıyla 
oluşan tepkiyi soğutması için yarattık-
ları bu mevziler, GDOlar konusunda ilk 
günkü ateş, heyecan dinip basının ko-
nuya dair “ duyarlılığı” azalınca gerek-
siz birer ayrıntı olarak gösterildi ve gün-
demden düştü. Ya da sanırım, birlik ve 
beraberlik projesi şirketlerle birlikten 
başlamıştı.

GDO karşıtı sosyal paylaşım internet si-
teleri, tişört satıcıları, sağlıklı beslenme 
uzmanları, teknoloji sevicileri, GDO’lar 
halkın yararına da kullanılabilir diyen 
teori düşmanları ve domuzdan korkan 
helal gıda şirketlerinin avlak bekçileri 
ayazda kaldı. Oysaki tam da değişik 
veçheleriyle bu blok, Danıştay’ın yö-
netmelik hakkındaki kararlarına, etiket 
nereye yapıştırılacak tartışmalarına, 
Türkiye’de GDO üretip ABD ve İsrail’e 
rakip olsun umutlarına sarılmış gidiyor-
du.

Bu bloğun, genlerin, toprağın, suyun, 
tohumun mülkiyet ilişkileri içinde yok 
olup gidişinin hesabını soranları, ken-
di toprağında üretim araçlarından 
mahrum kalanları örgütlemeye çalı-
şanları, gıdanın bir orta ve üst sınıf 
tüketim“nesnesi” olmasının ötesinde 
anlamlarını vurgulayanları,  ticaret 
anlaşmalarının insanca ve onurlu bir 
yaşam hakkının önüne geçtiğinden 
bahsedenleri, doğanın bir mal haline 
geldiğini vurgulayanları “marjinalleş-
miş gruplar”  kategorisine düşürmeye 
çalışmaları sermayenin kar hanesine 
yazdı. Ancak acı biçimde bir kez daha 
gördük ki ekolojik krizle mücadelenin 
yöntemi ancak bu krizin temel dinamik-
leri ile yüzleşmekten geçer. Aksi halde 
her acıya bir parmak bal sürmekte ge-
cikmeyen kapitalizm size etiketi de ve-
rir, tüketici tercih anketlerini de; GDOlu 
üretim yapmak üzere araştırma yapa-
cak üniversitelerde enstitüler de kurar, 
(dünya kupasını ancak evdeki televiz-
yonundan izlemek zorunda kalsa da ) 
tek kale maçta GDO üretme bilgisi ile 
donatılmış profesör de…bunların hepsi 
de Türkiye’de ne kadar kısa sürede ya-
şandı hepimiz gördük...

Son Düzlükten Önceki İlk 
Sapak
19 Haziranda gazetelerde çıkan ha-
berler Yönetmeliğin geçirdiği belli başlı 
bazı değişiklikler üzerinden gdoların 
Türkiye’ deki macerasını konu alan 
bu yazının işini kolaylaştıracak nitelik-
te. Bu haberlere göre, ülkeye girecek 
gdolar hakkında bakanlığın vereceği 
izinlerin dayanağını oluşturmak üze-
re inceleme yapmakla görevlendirilen 
Bilimsel Komite, ticarete konu olan ve 
risk değerlendirmesi yapılması sonucu 
Avrupa Birliği’nde tüketime uygun oldu-
ğuna dair onaylanmış genler hakkında 
değerlendirme yapmak ve yapılan de-
ğerlendirme sonucu bu onaylı genler 
arasından uygun görülenleri belirlemek 
amacıyla 13-14 Mayıs tarihlerinde top-
lanmış;  bu toplantı sonucunda GDO’lu 
3 çeşit soyanın gıda ve yem amaçlı 
kullanımında risk olmadığına, 16 çeşit 
GDO’lu mısırdan 12’sinin yem ve gıda, 
4ünün de sadece yem amaçlı kullanı-
labileceğine dair rapor hazırlanmıştı. 
Haberde raporların Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından onaylandığı da 
söyleniyordu. Bu izinlerin nasıl verildi-
ğini  (ya da neden mi demeliyim) biraz 
merak edip de haberin satır aralarına 
yakından baktığımızda ise Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığının mayıs ayının hemen 
başında Genel Müdürlükleri’ne gön-
derdiği, “GDO Yönetmeliği Uygulama 
Talimatı” ile karşılaşıyoruz. (Ne kadar 
ironik ki yazının başında söylenenleri 
destekler gibi Bakanlık dahi bunun gdo 
yönetmeliği olduğunu kabul etmiş) 

Talimatın ilk maddesi “gıda ve yem 
maddesi ek 2de yer alan gdoların ana-
lize tabi tutulmaksızın ithalat iznine 
sahip olabileceğini” söylüyor. Bu ince-
lenmesine bile gerek görülmeyecek ka-
dar güven duyulan ek2 listesine biraz 
dikkat kesilince, haberde sözü edilen 
gdolu 3 soya çeşidinin de burada yer 
aldığını görüyoruz. Bu 3 soya çeşidinin 
2sinin üreticisi de aynı şirket; bu şirketi 
bir yerlerden hatırlayabiliyor muyuz ki? 
Hemen gazete arşivlerine küçük bir 
göz atınca bu şirketin geçen yıl GDO’lar 
hakkında bilgilendirmek(! )üzere bazı 
milletvekillerini ABD’de 1hafta ağır-
layan ve şirketini gezdiren bir GDO 
üreticisi şirket olduğunu görüyoruz. 

Aynı şirket hakkındaki skandallarsa 
internet sayfalarını süslüyor, 2006 yı-
lında İngiliz The Independent gazetesi 
manşetten duyurduğu haberde, bu şir-
ketin tohumlarıyla yetiştirilen genetiği 
değiştirilmiş mısırlarla beslenen fare-
lerin kanlarında ve böbreklerinde anor-
mallikler belirlendiği buna karşın söz 
konusu raporun hasıraltı edildiği ileri 
sürülmüştü. Son olarak bu şirketin Tür-
kiye ile tanışıklığının yeni olmadığını da 
söyleyebiliriz. 2005 yılında Bakanlık ile 
yaptığı bir anlaşma ile bu şirket Adana 
ve Nazilli’de genetiği değiştirilmiş orga-
nizma tohumlarıyla alan denemesine 
başlamıştı.

Bu izin verilen gdolu ürünlerin üreticisi 
GDO şirketleri ile biz bir söz kıydık da 
haberimiz mi yok? Aksi halde bu kadar 
tesadüfü nasıl açıklarız kendimize? 
Halkın istemediği bu ürünleri kim isti-
yor? Bakanın yemeyeceğini açıkladığı 
bu ürünleri kim yiyecek? Türkiye’deki 
laboratuarların tespit edemediği 
GDO’ların güvenirliği konusunda hangi 
ülkeye hangi şirketin beyanına inana-
lım? 

Son olarak, söz konusu talimat hak-
kında 18 Haziranda Tarım ve Köyişleri 
Bakanı M.Mehdi Eker’in yanıtlaması 
istemiyle TBMM’ne verilen yazılı soru 
önergesinden birkaç soruyu biz de so-
ralım. Ülkeye ithal edilen ve risk analizi 
yapılan GDO’lu ürünler eğer yalnızca ta-
limatta belirtilen ürünler ise ve bunlar-
dan hiçbirinin ithal edilmesinde sakın-
ca bulunmuyorsa GDO’lu ürünler için 
risk analizi yapmanın anlamı kalmakta 
mıdır? Bir kısım GDO’lu ürünlerin risk 
analizi sonucunda taze, konserve, un, 
irmik ve mamulleri gibi doğrudan tüke-
tim dışında kullanıldıklarında risk oluş-
turmayacakları belirtildiğine göre bu 
ürünlerin anılan biçimlerde tüketildik-
lerinde sağlık için risk oluşturacakları 
anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan 
ürünlerin taze, konserve, un, irmik ve 
mamulleri gibi biçimlerde tüketilmeye-
ceği nasıl garanti edilecektir?

Biz bu soruların yanıtını ancak tek bir 
şekilde alabiliriz: Örgütlenerek, direne-
rek... Ekolojik bir toplum için başka yol 
yok.
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Via Campesina’nın uluslararası düzey-
de yaptığı “Toprağa Erişim Hakkı ve 
Gıda Egemenliği ve Tarım Reformu” 
konulu toplantısı 7-8-9 Mayıs tarihle-
ri arasında İspanya’daki Marilaneda 
kasabasında yapıldı. Toplantıya Çiftçi 
Sen adına katıldım. Toplantı yaptığı-
mız yer tarımdaki mevsimlik işçilerin 
Avrupa’daki tek sendikası olan SOC’un 
binası. Mütevazı ama büyük bir salon, 
duvarında Che’nin seramik üzerine 
çizilmiş bir resmi var. Salonun bir ta-
rafına İspanyol halk dansları yapmaya 
uygun bir sahne kurmuşlar. Sahnenin 
arkasındaki duvara da köylü ayaklan-
masını tasvir eden resimle boydan 
boya kaplamışlar. Bu binanın Marila-
nedalılar için özel önemi var; çünkü 
yıllarca önce burada bir kişinin başlat-
tığı açlık grevi 700 kişiye ulaşmış ve 
13 gün sürmüş sonunda  taleplerini 
Endülüs hükümetine kabul ettirmişler. 
Yaptıkları açlık grevi sadece Marinale-
da ki tarım işçilerine destek ve toprak 
sağlamamış, tüm Endülüs’teki tarım 
işçileri için destek sağlamış; hükümet 
Endülüs’teki 500 bin tarım işçisine yar-
dım dağıtmak zorunda kalmış. 

Marilanedalılar birçok önemli kararı bu 
binada almışlar, bina yıllarca Marina-
leda ”Köy Meclisi”nin toplantı salonu 
görevini görmüş. Şimdi de Avrupa’daki 
Via Campesina üyesi örgütlere ve 
Latin Amerika’daki Via Campesina 
örgütü’nün temsilcilerine “Toprağa Eri-
şim Hakkı, Gıda Egemenliği ve Tarım 
Reformu” tartışmaları için ev sahipliği 
yapıyor. 

Marinaleda’nın hikayesi Franko dikta-
törlüğünden sonra yapılan ilk seçim-
lerle başlıyor. 1979 daki ilk seçimlerde 
Marinaleda’da mevsimlik tarım işçileri 
ve sosyalistler ortak adayla belediye 

seçimlerine katılıyorlar ve  adayları  
Juan Manuel Sanchez Gordillo seçim-
leri kazanıyor. Belediye Başkanlığı’nı 
aldıktan sonra yaptıkları ilk iş Franko 
döneminden kalan sokak adlarının de-
ğiştirilmesi oluyor. 30 yıldır sokakların 
adı, “Özgürlük caddesi, Che Guevara 
caddesi, Allende Caddesi, Lorca cad-
desi” gibi isimlerle anılıyor. 

Belediye Başkanı Türkiye’de pek rast-
lanmayan  tarzda bir yönetici; sağa 
sola emir yağdırma yerine yapılması 
gereken bir iş varsa ve o an oradaysa 
hemen o işin ucundan tutuyor; onu  
masa taşırken veya resim çekilmek için 
sahne hazırlanırken, perdeyi indirirken 
görebilirsiniz. 

Belediye seçimlerini kazandıktan son-
ra kendi deyimleriyle “Siyasi olarak 
demokrasinin  ekonomik güç olmadan 
olmadığını” görüyorlar. Meclislerinde  
işsizliğe çare arıyorlar ve en sonunda 
topraktan çare üretebileceklerine ka-
rar veriyorlar. Ama  üretim yapabilecek-
leri toprakları satın alabilecek paraları 
da yok. Ancak gene de üretim yapabi-
lecekleri toprak aramaya başlıyorlar. 

Bu durumu başkan ve köylüler şöyle an-
latıyor: “Gördük ki Endülüs İspanya’da 
en büyük eşitsizliğin yaşandığı yer, 
birkaç toprak ağası toprakların çoğu-
na sahip,  Endülüs’te toplam 17.000 
hektar arazisi vardı. Bu “Dük” kralın 
yakın arkadaşı. Bu ağalık düzenine 
baş kaldırdık. Yolları kestik, hızlı treni 
durdurduk, tarlaları işgal ettik, onlarca 
insan güvenlik güçleriyle karşı karşıya 
geldi. Gözaltına alınanlar, tutuklanan-
lar oldu, yılmadık. Çünkü, yoksulların 
özgürlük için mücadele etmesi gerekir. 
Toprağı işgal ettikten sonra sürekli nö-
bet tuttuk, bazen yemek bile yemeden 

nöbet tuttuk, nöbet tutmaktan işe bile 
gidemiyorduk, küçük çocuklarımızı ya-
nımızda götürüyorduk, sonunda 1255 
hektar araziyi kazandık.” 

Arazileri kazanıp üretim yapmaya baş-
lamanın da tek başına yoksulluklarına 
çare olamayacağının farkına varıyor-
lar; “Sadece toprağa erişimle sorunun 
çözülemeyeceğini gördük. Kendi üret-
tiğimiz ürünleri işleyip satmamız gere-
kiyordu. Bunun üzerine gıdayı işlemek 
için örgütlendik gıda sanayine girdik. 
Biber, enginar, zeytin v.b. sanayiler 
oluşturduk. Toprak hiç kimseye ait de-
ğil ve bizim sadece kullandığımız bir 
kaynak, geleceğe bırakacağımız bir 
kaynak. Sendikamız ve belediye ile bir-
likte bütünlüğü oluşturduk ve koopera-
tifler kurduk. Sekiz kooperatif kurduk 
ve tarım yapmaya başladık. Koopera-
tife üye olanlarla olmayanlar arasında 
ayrım yapmıyoruz. Böylelikle işsizliği 
çözdük her yerde işsizlik varken bizde 
işsizlik oranı sıfır.”

Yıl boyunca günlük 500 kişilik istih-
dam kapasiteleri var.

İşgal ettikleri arazide eskiden sadece 
ayçiçeği ve buğday ekiliyormuş, şimdi 
çeşidi çoğaltmışlar sulu tarıma geç-
mişler; Kullandıkları tarım makinelerini 
koymak için yaptıkları binanın giriş du-
varında ise sizi “TIERRA UTOPIA “(Ütop-
ya Toprakları) yazısı karşılıyor. 350 hek-
tar zeytin dikmişler 12-13 yaşlarında 
100.000 zeytin ağaçları var. Kooperatif 
işledikleri tarlaların yanı başına dev bir 
zeytinyağı üretim tesisi kurmuş, zeytin-
ler orada işleniyor, yılda üç milyon ton 
zeytin üretip işleyerek zeytin yağına çe-
viriyorlar 

Arazilerinin diğer yerlerinde enginar, bi-
ber, pancar, havuç,brokoli v.b üretip iş-

Endülüs’de Bir Köylü Demokrasisi 
Adnan Çobanoğlu

gıda egemenligi



13

leyip satıyorlar. Yılda 1 milyon kilo engi-
nar toplanıyor, 50 hektar alana pamuk 
dikili, biber üretimi bütün yıl boyunca 
devam ediyor. Kooperatiflerde herkes 
aynı ücreti alıyor, gruplar halinde ça-
lışıyorlar, nerede işçiye ihtiyaç varsa 
orada çalışıyorlar, 15 günde bir ödeme 
yapılıyor. Kendi markalarını satıyorlar. 
Tüketiciyle üretici arasında yakınlaşma 
ve dayanışma talep ediyorlar. Kendi 
marketlerinin dışında da başka mar-
ketlere toptan satış yapıyorlar. Koope-
ratiflerden kar payı dağıtmıyorlar daha 
başka insanlara istihdam yaratabilmek 
için yatırımlar yapıyorlar.

Başkan anlatmaya devam ediyor; 

“Toprağımızı kazandığımız da bile ta-
rım yapmak için suyumuz yoktu. Suya 
erişim en büyük sorundu. Kooperatifi 
kurak bir yerde kurmuştuk. Toprağı iş-
lemek için su talep ettik. Bunun içinde 
bir göleti işgal ettik. Bütün bunların 
içersinde kadınlar çok önemli bir rol 
oynadılar. Köy meclisimiz var, bütün 
köylü bu meclis aracılığıyla yapılacak 
işlere karar verir. 30 yıldır köy meclisi 
üzerinden siyasal katılım modeli uygu-
luyoruz. “Tarım konusu bu meclisin en 
önemli konularından bir tanesi.” 

Hala toprak işgallerini sürdürüyorlar. 
Üretim yaptıkları toprakların kendileri-
ne yetmediğinden değil; Endülüs’teki 
daha fazla topraksız çiftçileri istihdam 
yapabilmek ve daha fazla kaliteli üre-
tim yapabilmek için toprak işgal edi-
yorlar. Askeriyenin terk ettiği 60.000 
hektarlık bir araziye göz dikmişler. Bu 
arazinin belediyeye verilmesini istiyor-
lar ve bu  araziyi 2003 den beri birkaç 
kez işgal etmişler. 8 Haziran 2010 da  
75 kişinin mahkemesi var. Eylemlerin-
den dolayı sendikaya 400.000 Euro 
para cezası kesilmiş, 1000 ‘e yakın in-
san gözaltına alınmış, yönetim kurulu-
nun tamamının tutuklandığı zamanlar 
olmuş. Ama fiili meşru mücadelelerini  
sürdürmeye devam etmişler. 

“Barış ve eşitlik üzerine, ve herkesin 
hakları paylaşması, katılımı üzerine 
bu hayali kurduk. Bize göre insani bir 
hayat ve etik önemlidir, ekonomi değil. 
Bizim bugün yaptığımız hayallerimizi 
bu günden yaşamak. Sınıfsız toplumu 

beklemedik, hayallerimizi bu günden 
kurduk” diyorlar. 

Herkes 15 gün gönüllü olarak köy 
için çalışıyor. Çalışan kadınlar 1400 
Euro maaş alıyor. Belediye Başka-
nı aynı zamanda tarih öğretmeni ve 
hala çocuklara tarih dersi veriyor.
Onun maaşı da 1200 Euro. Endülüs 
Parlamentosu’ndan da parlamenter 
maaşı alıyor ama parlamenter maaşını 
sendikaya, sosyal ve kültürel çalışma-
lara bağışlıyor. 

Toplanacak vergileri, yapılacak iş-
leri, önceliklerini v.b her şeyi  “Köy  
Meclisi”nde tartışıp karar verdiklerini 
anlatıyorlar; “Mesela halk ev yapmaya 
karar verirse bu evleri yapmak için ör-
gütleniyoruz. Kaç metrekarelik hangi 
özellikteki evler ihtiyaçlarımız için daha 
uygundur? Bunları tartıştık ve sonun-
da 90 m2 alanı, 100 m2 bahçesi olan 
evlerin bizim için ideal olduğuna karar 
verdik, buna uygun örgütlendik. Ev 
sahibi olması gerekenleri birlikte be-
lirledik, araçları malzemeleri, mimarı, 
işçiyi bedava verdik herkes kendi evini 
kendisi yaptı. Mücadele bizim birinci 
ilkemizdir. Ev yapmaya karar verilirse 
ev yapılır ve bu evlere önce halk yer-
leşir, kalan olursa memurlar yerleşir. 
İktidar her zaman baskı kurmak için 
kullanılmış, hiçbir zaman özgürlükler 
için olmamış, bizde ise iktidar özgürlük 
ve dayanışma için kullanılıyor” diyerek 
kapitalist sistemden farklarını ortaya 
koyuyorlar. 

89 yılında ilk binaların teslimini yap-
mışlar. Ev sahibi olabilmek için iki yıl 
boyunca köyde  çalışmak ve yaşamak 
yetiyor, evlerin kullanım hakkı veriliyor 
ama satılamıyor, spekülasyon amaçlı 
kullanılamıyor. Evler 24.000 Euro’ya 
mal olmuş. Ev sahibi olanlar aylık 15 
Euro ödüyor. Ev sahibi olabilmeniz için 
hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi 
ırktan olduğunuz önemli değil. Enter-
nasyonalizm ve dayanışma böyle bir 
şey olsa gerek.  

Köyün bazı duvarları çeşitli sloganlarla 
dolu. Ütopyalarını dillendiren sloganlar. 
Kapalı spor salonunun giriş kapısının 
yanındaki duvarda ise CHE Guevara 
resmi gelenlere gülümsüyor. 

Köyün spor salonları, kültür merkezleri, 
yüzme havuzları v.b. birçok yatırımları 
var. Futbol takımı kurmuşlar, futbol sa-
haları var. 1991 yılından beri TV kanal-
ları var ve tabi ki onun yönetimi de Köy 
Meclisi’nde. TV kanalı 50 km çapında 
yayın yapabiliyor. etmiyorlar. Hele hele 
özel güvenlikçi tutmak hiç kimsenin 
aklından geçmiyor. Herkes bizimle rö-
portajları görme özürlü bir kadın yaptı. 
Onu da yeteneğine göre TV kanalında 
istihdam etmişler. Ama temizlik işçisi, 
yerel polis gücü ve zabıta için hiç kim-
seyi istihdam belli günlerde köy için 
birlikte veya gruplar halinde çalışıyor. 

Çocuklar için kreş yapmışlar; çocukları-
nı bu kreşe bırakan aileler çocuklarının 
yiyeceği 3 öğün yemek de dahil ayda 
sadece 12 Euro ödüyorlar. Kreş sa-
bah 7,30 öğleden sonra 21 arası açık 
çocuklar istedikleri saatte kreşe ge-
lebiliyor. Ayrıca her çocuk için ailelere 
yıllık 600 Euro yardım yapılıyor. “Bizim 
tecrübelerimizi başka halklara da an-
latmak lazım, anlatamazsak başarmış 
sayılmayız” diye düşünüyorlar. 

Türkiye’ye döneceğim günün sabahı 
Fransa’dan toplantıya katılan delegey-
le birlikte hem vedalaşmak hem de 
sabah kahvaltısı yapmak için Belediye 
Başkanı’nın evine  gittik. Kapıyı baş-
kanın kendisi açtı. İçeriye girdiğimde 
diğer evlerde ne gördüysem onu gör-
düm; diğer evlerle aynı özellikte ve aynı 
sadelikte döşenmiş bir ev. Mütevazi 
bir kahvaltı sofrası ve mütevazi eşya-
lar. Birlikte kahvaltı yaptık. Türkiye’de 
buluşmak üzere vedalaştık. Sevilla ha-
vaalanına doğru yola çıktıktan 20 km 
kadar sonra yol üzerinde Marinaleda 
yazılı marketle karşılaştım, yanında da 
küresel sermayenin gıda tekellerinden 
birisi olan  Carfour’un büyük bir bina-
sı vardı. Marinaledalı çiftçilerin ürün-
leri kapitalist pazarın metalarına kafa 
tutuyordu. Belediye Başkanı’nın şu 
sözleri kulaklarımda çınladı; “Marina-
leda, Endülüs’ün göbeğinde 30 yıllık 
bir örgütlenme ve mücadelenin, tarım 
işçilerinin hayalinin gerçeğe dönüştüğü 
ve toprak ağalarına karşı çıktığı bir ha-
yalin ürünüdür.” 

  



14 yer altından notlar

Aşağıdaki alanlardan hangileri 23.6.2010 tarihli 
5995 sayılı Madencilik Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile madencilik faaliyet-
lerine sonuna kadar açılmıştır? 
a) Orman, Muhafaza Ormanı, Ağaçlandırma 
Alanları, 
b) Kara Avcılığı Alanları, Özel Koruma Bölgeleri,  
Milli Parklar, Tabiat Parkları,
c) Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı,  Tarım, 
Mera, Sit Alanları, 
d) Su Havzaları, Kıyı Alanları, Sahil Şeritleri
e) Hepsi.

2004 senesinde çıkan sorulara bakmış 
olanlar cevabı hemen hatırlayacaktır. 
Bakmayanlar için ise cevabı tahmin et-
mek çok da güç olmasa gerek. Tamam 
tamam söylüyoruz. Doğru cevabımız e. 
Yetmez mi? Merak etmeyin; f, g, h şık-
ları sırada bekliyor.  Bakanlık kapısında 
lütfen birbirinizi ezmeyin, herkese yete-
cek kadar ruhsat alanımız var… 

Gitti 5177, Geldi 5995

5177 sayılı Maden Kanunu’nun değişik 
7nci maddesinin 1 ve 8inci fıkraları ile 
ilgili Anayasa Mahkemesi’nce verilen 
iptal kararı ile 5995 sayılı Kanun’un 
kabul edildiği süre arasında bir yıl on 
iki gün geçti. 

Tasarı zeytin alanları ile ilgili komisyon-
dan Mayıs ayında yeniden düzenlen-
mek üzere dönmese idi muhtemelen 
Kanun 5 Haziran 2010’a yetişecekti. 
Ama olmadı. 2004 senesinin 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü’nde kabul edi-
len 5177 sayılı Maden Kanunu ile ilgili 
değişiklik, hükümetçe bu kez çevre gü-
nüne yetiştirilemedi! 

Maden Kanunu’nda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı, TBMM’nin 
9 Haziran 2010 tarihli 23. Dönem 4. 
Yasama Yılı 114. Birleşiminde görüşü-
lerek kanunlaştı ve kutlu günümüz bu 
kez 10 Haziran olarak takvimlerimize 
yazıldı. Cumhurbaşkanı’nın 15 günlük 
bekleme süresi dolmadan 12.nci gün-
de onayladığı Kanun, 23 Haziran’da 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-
ğe girdi. 

10 Haziran sabah saatlerine kadar es-

nemeler ve katiplerin uyku görüntüleri 
ile süren görüşmelerde taslak metnin-
de bulunan Zeytinciliğin Islahı ve Yaba-
nilerinin Aşılattırılması Hakkında Ka-
nun kapsamındaki alanlarda yapılacak 
maden arama ve işletme faaliyetleri 
ise, konu ile ilgili verilen önergeler ile 
daha sonra müstakil değişiklikler ola-
rak yeniden masaya yatırılmak üzere 
tasarı metninden çıkarıldı. 

Zeytincilik ile ilgili alanlar Kanun met-
ninden çıkarılırken daha da önemli 
olduğunu düşündüğümüz bir değişik-
lik ise çok fazla tartışılamadan arada 
kaynadı. Madencilik faaliyetlerinin kı-
sıtlanacağı alanları belirleyecek maden 
işletme faaliyetleri ile diğer yatırımla-
rın kamu yararı açısından önceliğinin 
ve öneminin tespitine  karar verecek 
olağanüstü yetkili yeni bir idari kurul 
oluşturulması ve madencilik faaliyeti 
korunan alanlar ve diğer ülke yatırımla-
rı açısından ülke menfaatleri açısından 
en üstün faaliyet olarak kabul edilme-
sine dair hükümler cılız bir muhalefet 
eşliğinde sessiz sedasız kanunlaştı. 
Öyle ki madencilik ile herhangi bir ya-
tırım çatıştığında üstün olan yatırımın 
madencilik yatırımının olacağı yeni dö-
nem böylece başlamış oldu. 

Doğal Varlıkları En Az 5 Senelik Yeni 
Bir Kabus Korkusu Sardı.

3213 sayılı Maden Kanununun 5177 
sayılı Maden Kanununda ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun’un 3., 5. maddeleri ile değişik 
7.nci maddesinin 1 ve 8.inci fıkraları; 
5.6.2004 tarih, 25483 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gir-
miş, korunan alanlarda madencilik 
izinleri Bakanlar Kurulunca hazırlana-
cak yeni bir yönetmeliğe bağlanarak 
arama ve işletme faaliyetlerine büyük 
bir hızla başlanmıştı. Yine  Kanun’un 
28inci maddesi ile de 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 10. maddesine ek 
yapılarak petrol, jeotermal kaynak ve 
maden arama faaliyetleri, çevresel etki 
değerlendirmesi (ÇED) kapsamı dışına 
çıkarılmış ve bu durum ikincil düzenle-
me olan Yönetmeliklere işlenmişti. 

Gel zaman git zaman 2009’da 
önce Anayasa Mahkemesi’nin Ocak 
2009’da verdiği kısa iptal kararları, 
ardından da Danıştay’ca verilen yürüt-

meyi durdurma kararları ile maden şir-
ketleri bir anda ayağa kalkmış, Haziran 
ve Temmuz aylarında yayınlanan iptal 
gerekçeleri ile de Meclis’e yeni bir dü-
zenleme yapmak için verilen 1 senelik 
sürenin geri sayımı başlamıştı. 

Geçen sürede vahşi madencilik doğa 
varlıklarını bir bir yok eder ve 2005 ta-
rihinde Bakanlar Kurulu tarafından çı-
karılan ve Danıştay’ca önce yürütmesi 
durdurulan, ardından iptal edilen İzin 
Yönetmeliği uyarınca verilen tüm ruh-
satların geçerli olup olmadığı kavgası 
sürerken; Madencilik Sektörü Başkan-
lar Konseyi’nin ön ayağı ile yeni bir tek-
lif hazırlandı ve komisyona sunulması 
sağlandı. Komisyon görüşmelerinde 
daha sonra aymazlık olarak da adlan-
dırılacak teklif ile hali hazırda 44 bin 
olan ruhsat sayısının belki de iki katına 
çıkması önündeki en büyük engel olan 
zeytinlik alanlarda verilecek izinlerin de 
aşılması planlanıyordu. Konsey, bu kez 
de tek maddelik bir değişiklik ile zeytini 
mitolojik bir bitki olarak toprağa göm-
mek istemişti. Ancak yoğun kamuoyu 

e) Hepsi 
Emre Baturay Altınok



15

baskısı bu adımı da bir sonraki saldırı-
ya kadar püskürtmeyi başardı… Geriye 
bu konuda zeytin üreticilerinin tepkisini 
cesurca ortaya koyan Ulusal Zeytincilik 
Konseyi yönetim kurulu üyesi Murat 
Narin’e açılan 25 bin liralık tazminat 
davası kaldı. Davaya eylül ayında baş-
lanacak… 

Meclisteki görüşmeler esnasında bir 
vekilin ifadelerinde de belirttiği gibi 
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşı-
lattırılması Hakkında Kanun ile yaban 
hayatı koruma ve geliştirme sahaları 
ile ilgili maddeleri Maden Kanunu’nun 
içerisinde görüşme aymazlığı içerisin-
de olmak, bu ülkenin önceliklerini ve 
değerlerini doğru değerlendiremediği-
nizin açık bir göstergesi olarak tarihe 
büyük bir skandal olarak geçmiştir. 
Skandal diyoruz çünkü sabah saat 
5‘lere kadar süren oturumun esneme-
ler ile bezeli son dakikalarında zeytin 
alanları hükümet ile muhalefetin bir 
anda aklına gelmiş ve korunan alanlar 
ile ilgili bir kısım önerilerin bir başka 
alanda düzenleme getirdiği gerekçe-

si ile zeytinliklerde verilecek izinler, 
verilen değişiklik önergeleri ile tasarı 
metninden çıkarılmıştır. Bu gelişmeye 
çok bel bağlamamak ve sevinmemek 
gerek, zira kimse zeytincilik alanlarının 
korunmasını düşünmemiş, konu ileri-
de ayrı bir Kanun düzenlemesine konu 
edilmek üzere hükümet ve muhalefeti-
nin ortak tavrı sonu tasarı metninden 
çıkarılmıştır. Zeytin alanlarında maden-
cilik izinleri, yazının girişinde  sorduğu-
muz soruya f şıkkı olarak eklenecektir.  

Madencilik faaliyetleri ile çevresel ko-
nularda üniversitelerde uzman olduğu 
bilinen kişilerden oluşacak olağanüstü 
yetkili bir heyetin bilimsel ve de teknik 
değerlendirmeleri ile yasa gerekçesin-
deki ifade ile “alt” (!) düzeydeki mevzu-
at ile madencilik faaliyetlerinin önüne 
geçilmesinin engellenmesinin temel 
hedef olarak ortaya konulması ve kısıt-
lamanın ancak Kanunla koyulabilece-
ğinin düzenlenmesi bu ülkenin doğal 
varlıkları ile korunan alanlarına yapılan 
en büyük ihanet olarak tarihteki yerini 
almıştır. 

Madencilik faaliyetleri ile diğer yatırım-
ların birbirini engellemesi ile madenci-
lik faaliyetlerinin yapılamaz hale gelme-
si durumunda ise Kurulun, söz konusu 
yatırım zararının karşılanması ile ilgili 
kararlar verebileceğin kabul edilmesi 
de herşeye rağmen madencilik anlayı-
şının en büyük göstergesi olarak önü-
müze seçeneksiz seçenek olarak su-
nulmuştur. Madencilik faaliyeti adeta 
fetişleştirilmiştir. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını mev-
cut hukuk düzeni içerisinde faaliyetin 
yürütüleceği mücavir alanlar içerisinde 
belediyelerin vermesinin, yasa taslağı-
nın gerekçesindeki ifade ile “farklı” be-
lediye uygulamaları ile faaliyet yürüten-
ler açısından eşitsizlik yarattığı gerekçe 
olarak sunularak ruhsatın İl Özel İdare-
lerince verileceğinin kabul edilmesi de 
yerellikten ve büyük düşünmekten dem 
vuran AKP iktidarının en büyük çelişki-
si olarak karşımıza çıkmıştır. Yine 7. 
maddenin yeniden düzenlenen 4.üncü 
fıkrası ile imar planı yapılan yerlerde 
mevcut maden sahaları için ilgili mer-
cilerden izin alma hükmü kaldırılmış ve 
böylece madencilik faaliyetinin, imar 
hukukundan daha önemli olduğuna 
vurgu  yapılmıştır. Ne de olsa bir alan-
da maden çıkarmak sağlıklı kentleş-
meden daha önemlidir ! 

Madencilik faaliyetleri yeni düzenleme 
ile çevre üzerindeki vahşi baskının art-
ması bir yana, faaliyetin yürütüleceği 
yereldeki yurttaşların temsilcisi olan 
seçilmiş yerel yöneticiler ve bu kişiler-
den oluşan belediyelerin ruhsat yet-
kileri elinden alınması ve madencilik 
faaliyetleri diğer yatırımlar açısından 
da üstün tutularak engellenmesi duru-
munda zararının karşılanmasına yasal 
dayanak oluşturularak kazma kürek 
bu ülkenin esas oğlanı olarak gösteri-
len madencilerin eline tutuşturulmuş 
ve ülkenin hidroelektrik parselizasyonu 
sonrasında yeni yatırım hedefi olarak 
madencilik işaret edilmiştir. 

Aman HES’çiler kendini üvey evlat gibi 
hissedip üzülmesin, onların rantı ile 
madenci şirketlerin rantı kardeştir. On-
lar ki, gönül rahatlığı ile yatırımlarının 
yanına bir de maden ruhsat alıp ruh-
satlarını çerçeveletip duvarına asabilir. 
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Su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği ko-
rumak adına, Avrupa Parlamentosu 
üyeleri, Komisyon’un 2011’in bitimin-
den önce AB’de siyanürle madenciliğin 
tamamen yasaklanmasını önermesini 
istedi.  48 ‘e karşı 488 oyla kabul edi-
len karara göre Avrupa Parlamentosu 
“su kaynaklarımızı ve ekosistemimizi 
madencilikten kaynaklanan siyanür 
kirlenmesine karşı korumanın tek gü-
venli yolunun mutlak bir yasaktan geç-
tiğini” savundu. Parlamento, güvenli ve 
özellikle siyanür kullanmayan maden-
cilik yöntemlerinin geliştirilmesini ve 
kullanılmasının aciliyetini belirtti. Par-
lamento üyeleri, Komisyonu ve üye ül-
keleri “genel bir yasak yürürlüğe girene 
kadar doğrudan veya dolaylı olarak AB 
içindeki veya dışındaki ülkelerde, siya-
nür içeren projeleri desteklememeye” 
çağırdı. 

Avrupa Birliği’nde siyanür madencilik 
teknolojilerinin kullanımının genel 
yasağına  ilişkin 5 Mayıs 2010 tarihli 
Avrupa Parlamentosu Kararı’na göre;

Birleşmiş Milletler’in 2010’u Uluslara-
rası Biyoçeşitlilik Yılı ilan ederek dün-
yayı yeryüzünde yaşamın çeşitliliğini 
korumak için harekete geçmeye davet 
etmesinin gerekliliğinin altını çizdi. 
Kararda, altın madencilik sanayinde 
kullanılan çok zehirli bir kimyasal olan 
siyanürün, Su Çerçeve Yönergesi Ek 
VIII altında ana kirletici olarak nitelen-
mesine ve böylece insan sağlığı, çevre 
ve dolayısıyla biyoçeşitlilik üzerinde fe-
laket boyutunda geri dönülmez bir etki-
sinin olabileceğini belirtti.

Parlamento, 25 Mayıs 2007 Prag’da 
toplanan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Polonya ve Slovakya Çevre Bakanları-
nın sürdürülebilir bir madencilik üzeri-
ne düzenledikleri “Ortak Pozisyon Top-
lantısında”, bölgedeki potansiyel sınır 
ötesi sonuçları ile önemli çevresel teh-
likeler taşıyan mevkilerdeki madencilik 
faaliyetlerinde kullanılan ve kullanıl-
ması planlanan tehlikeli teknolojilerle 

ilgili dile getirdikleri kaygıların da altını 
çizdi.

Siyanürün Su Çerçeve Yönergesi kap-
samında öncelikli tehlikeli madde ilan 
edilmesinin yanında, Tuna Nehri’nin 
Koruma ve Sürdürülebilir Kullanımı için 
İşbirliği Sofya Sözleşmesi çerçevesin-
de, taraflarca ilgili tehlikeli madde ola-
rak da nitelendirildiğini belirtti. 

Siyanürlü Altın Madenciliği, 
Avrupa’nın En Büyük Ekolojik Fela-
keti

Parlamento, 10 yıl önce, bir altın ma-
deni rezervuarından siyanürle kirlen-
miş 100.000 metreküpten fazla suyun 
Tisza-Tuna Nehri sistemine salınma-
sıyla Orta Avrupa tarihinin o zamanki 
en büyük ekoloji felaketine yol açtığı, 
Dünya ölçeğinde son 25 yılda 30’dan 
fazla majör siyanür dökülme kazaları-
nın meydana gelmiş olmasına ve “İklim 
Değişikliği Üzerine Hükümetler Ara-
sı Panelin” Dördüncü Değerlendirme 
Raporu’nda yansıtıldığı üzere, ağır ve 
sık yağış olayları yanında, özellikle aşırı 
hava koşullarının giderek artan sıklığı 
da hesaba katıldığında, bu türden ka-
zaların bir daha yinelenmeyeceğinin 
gerçek bir güvencesinin olmadığını vur-
guladı. 

Bazı AB üyesi ülkelerin, hâlâ, insanla-
rın yoğun yaşadığı bölgelerde, insan 
sağlığına ve çevreye daha fazla potan-
siyel tehdit oluşturabilecek siyanürlü 
teknolojileri kullanarak büyük ölçekli 
açık-döküm yeni altın madeni projele-
rini düşünüyor olmalarının eleştirildiği 
kararda, suyun niteliğinin korunması-
nın garantisinin, siyanürlü maden tek-
nolojileri kullanan komşu ülkelerde bu-
lunan nehir havzalarındaki su kalitesi 
olduğunun altını çizdi.  

Siyanürlü kazaların sınır ötesi etkile-
ri, özellikle büyük akarsu havzaları ve 
yeraltı kaynaklarının kirlenmesi konu-
sunda, siyanür madenciliğinin yarattığı 
ciddi çevresel tehdide karşı ortak ön-

lemlerin alınmasının vurgulandığı ka-
rar, ihtiyatilik prensibinin altını çizdi.

Az Sayıda İstihdam Uzun Vadeli İşsiz-
lik

Madencilik Atık Direktifinin bazı üye 
devletlerde henüz tam olarak uygulan-
madığının belirtildiği kararda, siyanür-
lü madencilik yalnızca sekiz -onaltı yıl 
boyunca ve oldukça az sayıda istihdam 
yaratır; oysa maliyeti genellikle kaybo-
lan veya iflasa giden sorumlu işletme 
şirketleri tarafından değil; devlet ile 
vergi mükellefleri tarafından karşıla-
nan ekolojik hasar, büyük sınır ötesi 
riske yol açar denildi. 

İşletmeci şirketlerin gelecekteki bir 
kaza veya arıza durumunda doğacak 
maliyetleri kapsayacak uzun vadeli si-
gortalarının olmadığının, iki gram altın 
üretmek için bir ton düşük tenörlü cev-
herin işlenmesinin zorunlu olduğu ve ni-
hayetinde ardında altının %25-50’sinin 
kaldığı büyük atık dağları bırakmasına 
neden olunduğu vurgulandı. Bunlara 
ek olarak büyük ölçekli siyanür ma-
dencilik projelerinin kullandığı birkaç 
milyon kilogram sodyum siyanürün bir 
arıza durumunda depolama ve nakliye-
sinin kendisinin de potansiyel felaket 
sonuçlar taşıdığı kararda belirtili.

Siyanürlü madenciliğe, siyanür tabanlı 
teknolojilerin yerini alabilecek seçe-
neklerin olduğuna, Avrupa’da sürmek-
te olan siyanür madencilik projelerine 
karşı, sadece bireysel vatandaşları, 
yerel topluluklar ve sivil toplum örgüt-
lerini değil, aynı zamanda devlet kuru-
luşlarını, hükümetleri ve siyasileri de 
kapsayan güçlü halk protestolarının 
organize ediliyor olmasının göz önünde 
bulundurulması istedi.

Şirketler Kirletiyor, Bedelini Yurttaş 
Ödüyor

Parlamento bu doğrultuda, Su Çerçeve 
Yönergesi kapsamında AB hedefleri-
ne uyumun, yani su kaynakları için iyi 
kimyasal statünün elde edilmesi, su 

Siyanürle Madenciliğe 
AB’den Yasak Geliyor
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kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin ko-
runmasının, sadece siyanür madencilik 
teknolojisinin yasaklanarak sağlanabi-
leceğini düşündüğünü kararına işledi.

Bunlarla birlikte, su kaynaklarını ve 
ekosistemleri, madencilik faaliyetlerin-
den kaynaklanan siyanür kirliliğine kar-
şı korumanın tek güvenli yolu olduğu 
için, 2011 sonuna kadar Avrupa Birliği 
de siyanür madencilik teknolojilerinin 
kullanımının tamamen yasaklanmasını 
önermek ve aynı zamanda rutin bir etki 
değerlendirmesi yapması için Komisyo-
na çağrıda bulundu.

AB ve BM içinde ilgililere çağrı yaparak, 
daha güvenli – özellikle de siyanürsüz 
- madencilik alternatiflerinin geliştiril-
mesi ve uygulanmasını hararetle teşvik 
edilmesini gerektiğini belirtti. 

Genel yasak uygulanıncaya kadar, si-
yanür teknolojileri içeren herhangi bir 
madencilik projesini, ne AB içinde ne 
de üçüncü ülkelerde, doğrudan ya da 
dolaylı olarak, desteklememesi için 
Komisyona ve üye devletlere çağrıda 
bulundu.

Siyanürlü madenciliğin yasaklandığı 
alanlarda alternatif yeşil sanayi, yenile-
nebilir enerji ve turizme sağlanan uygun 
mali desteklerle, sanayi reorganizas-
yonunu teşvik etmek için Komisyona 
çağrıda bulunan parlamento, mevcut 
endüstriyel atık yönetimi mevzuatında, 
bir kaza veya arıza durumunda, özgün 
ekolojik ve kimyasal durumun geri ka-
zandırılmasında doğabilecek hasarın 
tazmini ve telafi edici maliyetleri kar-
şılayacak bir sigorta yaptırmasını her 
işletmeci şirketten talep eden bir deği-
şiklik önermesi için Komisyonu da ayrı-
ca göreve çağırdı. 
Kaynak:http://www.europarl.europa.eu/news/ex-
pert/infopress_page/064-74150-125-05-19-911-
20100505IPR74149-05-05-2010-2010-false/defa-
ult_en.htm

http://www.europarl .europa.eu/news/exper t/
in fopress_page/06 4-74150-125-05 -19 -911-
20100505IPR74149-05-05-2010-2010-false/defa-
ult_en.htm

Ekolojinin Yıkımı veya  
Altından Krizler
 Muammer Sakaryalı

Telefonum çaldı. Bir dostum, “İzmir 
kitap fuarında panel yapılacak, konuş-
macı olmanı istiyorum” dedi. “Ne konu-
şacağım” dedim, “Ekolojik Emperyaliz-
mi” dedi.

Bu kavramı daha önce duymuştum. 
Emperyalizmin ekolojiyi mahvetmesi, 
yıkması, talan etmesi kastediliyordu. 
Fakat İngilizce’den birebir çeviri yapa-
rak dilimize “ekolojik emperyalizmi” 
kazandırmak şart mıydı? Nitekim, bu 
kavramı duyan kimi insanlar, “yan yana 
gelmeyecek iki sözcük” dediler ve “baş-
ka ad bulmak gerektiğini” söylediler.

Söyleşi-panel günü geldi ve Kışladağ 
altın madeni ekseninde (mümkün ol-
duğu kadar somut halde) eermayenin 
ve emperyalizmin yaşam alanlarımızı 
nasıl yıkıma uğrattığını anlatmaya ça-
lıştım.

Sahibi Değil, Kardeşiyiz
Ekolojinin Eko’su Helence Oikos’tan 

geliyor. Oikos; yuva, ev, yurt, yaşam 
alanı demek. Dar anlamda evimizin-
yuvamızın olduğu yer, geniş anlamda 
yerküremiz. Yaşam alanımızda, doğa-
nın bir parçası olarak diğer canlı ve 
cansız varlıklarla birlikte yaşıyoruz; ya-
şam alanımızı bitkilerle ve hayvanlarla 
paylaşıyoruz. Yani oikosumuz yalnızca 
bize ait değil, onun mülk sahibi değiliz.

Şirketlerin Değil, Dünyanın
Yaşam alanımızda/yerkürede bizimle 
birlikte yaşayan ama bu alanı mülkü 
gören, orada her şeyi alıp satabile-
ceğini düşünen, kazanç hırsı uğruna 
çılgınca hareket edenler var. Ellerinde 
yığılmış - yoğunlaşmış - toplanmış çok 
büyük boyutlarda sermayesi olan bu in-
sanlar; çok büyük şirketlerin de sahibi. 
Bu şirketlerin toplam sayısı 200 kadar. 
Yaklaşık 175 tanesi 5 ülkede toplan-
mış durumda. Petrol, silah, ilaç, tohum 
– gıda, maden vb tekelleri bunlar. Ve 
dünyanın ağası-egemeni durumunda-
lar.
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Krizin Faturasını, Fakirler Değil 
Zenginler Ödesin
Bir dünya sistemi olarak, dünyanın 
“ağaları”nın hakim olduğu emperyalist-
kapitalist sistem;  esasen hiyerarşiktir. 
Merkezi bir ilişki sistemi vardır. Bu ilişki 
sistemine göre oluşmuş sistem içi bir 
işbölümü vardır. Sistem, sermaye biri-
kim ve transfer sistemidir aynı zaman-
da. Birikim, emek ve doğa sömürüsü 
üstünden yapılır. Bizimki gibi ülkeleri 
borçlandırma, bunun mekanizmala-
rından biridir. Son otuz yıldır özellikle 
doğaya dönük bir saldırı-sömürü vardır. 
Burada belirtilmeli ki, milli olan ya da 
yabancı olan sermaye ayrımı anlam-
sızdır. Çünkü artık sermayenin milliye-
ti yoktur, yabancısı yerlisi iç içedir ve 
işbirliği halindedir; öyle olmasa bile 
hepsi aynı şeyi yapmaktadır. Dünyanın 
suyu, madenleri, ormanları, toprak-
ları kapitalizmin sermaye birikiminin 
özellikle hedefi haline gelmiştir. Örne-
ğin, Türkiye’nin 27 su havzası satılma 
sürecine girmiş, 48.000 tane maden 
ruhsatı verilmiştir. Fakat sistem, fazla 
birikimden ve asalak özelliğinden do-
layı sık sık krize girmektedir. Şu anda 
dünya hem ekonomik hem de ekolojik 
kriz yaşamaktadır, her ikisinin de nede-
ni kapitalist tekellerin aç gözlülüğüdür. 
Her defasında da krizin faturasını fakir-
ler ve doğa öder ne yazık ki.

Altın Madenciliği ve Kriz
Kışladağ örneğiyle ekolojik yıkımın 
küçük bir örneğini verecek olursak: 
240.000.000 ton kaya yerinden sökül-
mektedir. Bunun 130.000.000 tonu 
öğütülüp siyanürle işleme tabi tutu-
luyor. Ve sonsuza kadar bu yörede bu 
atık içindeki kimyasallarla kalıyor. Ge-
riye kalan 110.000.000 tonluk altınsız 
ya da az altınlı atık, bütün ağır metal-
leriyle yeni ortaya çıkmış dağlar olarak 
bize “hediye” ediliyor.  Yağan yağmur-
larla ağır metaller suya ve toprağa ka-
rışıyor. Dolayısıyla besin döngüsüne gi-
riyor. Kullanılan siyanürün ise yaklaşık 

% 30’u hidrojen siyanür olarak havaya 
karışıyor.

Kesilen ağaç sayısı 20.000’in üzerinde 
olduğu belirtiliyor.

O bölgenin tarihinde görülmeyen zehir-
lenme ve anomali vakaları ortaya çık-
maya başlıyor

Kestirmeden söylersek, atıkların temiz-
lenmesi için Prof. Dr. İlhan Tanılı’nın 
hesabına göre ton başı asgari maliyet 
300 dolardır. Toplam atık miktarını 
300 ile çarparsak onlarca milyar dolar 
tutmaktadır. Buna göre, bu işte kamu 
yararı var mıdır? Bu durum bir yıkım 
değil midir?  Bu durum aynı zamanda 
bir çevre suçu değil midir? Dolayısıyla 
sermaye, çevre ve insanlık suçlusudur!

Bu Sistem Tıkanmıştır!   
Üç İtiraf
Emeğin ve doğanın sömürüsüne daya-
nan ve “herkesin parası kadar konuş-
tuğu” bu sistem tıkanmıştır; krizini aşa-
mamaktadır ve insanlık yeni bir rota 
oluşturmak durumundadır. İşte kapita-
lizmin ideologlarından üç itiraf: 

İngiliz finans servislerini düzenleme 
biriminin yönetim kurulu başkanı Ada-

yer altından notlar

ir Turner “Temel ekonomi ve finans 
kuramımızı tam bir tren kazası yerle 
bir etmiş bulunuyor. Yirmi yıldır para 
piyasasına yeniliklerle çekidüzen ver-
meye çalıştık. Toplum yararına değil 
bu piyasa.” diyordu. Wall Street Jour-
nal toplantılarının birinde ABD merkez 
Bankasının eski başkanı Paul Volcker, 
“Para piyasasında yapılanların ekono-
miye yarar sağladığının minicik bir ka-
nıtını bilen varsa söylesin. Son 25 yılda 
görebildiğim tek olumlu gelişme ATM 
yaygınlaşması.” demişti.  ABD merkez 
bankasının görevdeki başkanı Ben 
Bernanke’nin itrafı ise çok açıktı, “Bo-
yuna kriz çıkarmayıp topluma yararlı ol-
masını istiyorsak, karşımızdaki hayvanı 
evcilleştirecek bir denetleme düzeni 
kurmalıyız.”

Sistemin ideologlarının da itiraf ettiği 
gibi, iki kutuplu dünya sona erdiğinden 
beri kapitalizm vahşi karakterine geri 
dönmüştür. Onu ancak anti-kapitalist 
bir dünya ehlileşmeye zorlayabilir. Ne-
den kapitalizmi ehlileştirmeye uğraşa-
lım ki ? Bizim esas hedefimiz bu bar-
barlıktan kurtulmak olmalıdır.

İnsanlığa Yeni Rota Gerek
“İnsanlığın rotası üzerinde yeniden 
düşünmenin kaçınılmaz olduğu bir 
kavşaktayız”[1] Türkiye’yi yönetenler, 
dünyadaki gelişmeleri analiz etmekten 
çok uzaktalar. Alıştıkları gibi kapitalist 
merkezlerin bulduğu “çareleri” 30 yıl 
sonra uygulamaya başlar “bizimkiler”.

Yeni rotamız doğayla barışık, eşitlik ve 
özgürlük rotası olmalıdır. Emek ve doğa 
sömürüsüne son verilecek bir toplum 
tasarımına yürünmelidir. Yeni toplumu 
kurgularken, mutlaka ekolojik yıkımın 
da önüne geçecek, ekolojist sosya-
list bir tasarım olması gerekmektedir. 
Onun mücadelesini verenler, müca-
dele araçlarını ve ilişkilerini bugünden 
kurmaya başlamalıdır.
 
[1] Refik Erduran, 09.02.2010 tarihli Sabah ga-
zetesi.
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Yirmi Üç Nisan Günü, Gümüştaş Ma-
dencilik Şirketi Ulukışla Hasangazi 
Köyü’ne maden işletmesini kurmak 
için geldi. Köylüler, bu işletmenin ku-
rulmasına karşı aylardır mücadele edi-
yordu. Şirketin getirdiği malzemeleri 
korumak için yüzlerce Jandarma da 
köye geldi. Köylüler, bu kadar güvenlik 
önleminin ne anlama geldiğini biliyor-
du. İşletmeyi istemediklerini söylediler. 
Jandarma’nın yoğun güvenlik tedbirleri 
arasında maden işletmesi alanına gir-
mek isteyen şirketi köylüler fiilen dur-
dular. Olaylar büyüdü. Altınla büyümek 
isteyen şirket pılını pırtısını toparlayıp 
köyden gitmek zorunda kaldı. Halkın 
direnişi bir kez daha başarı ile sonuç-
landı. Maden şirketi bir kez daha baş-
ka bir yere gitmek zorunda kaldı. Daha 
önce Maden Köyü’ne kurulması düşü-
nülen daha sonra mücadele ile Hasan-
gazi Köyü’ne gelen şirket bir kez daha 
kaybetti. Ama bu başarı ardından, şir-
ket elini hızlı tuttu. Ereğli Ulukışla sı-
nırındaki Tepeköy’den arazi satın aldı. 
Faaliyetini burada başlatmak için ÇED 
sürecini başlattı. Madenin çıkarılaca-
ğı köy olan Maden Köy’de 16 Haziran 
tarihinde ÇED Halkın Katılımı toplan-
tısı yapılmak istendi. Ama köylüler bu 
toplantının yapılmasına izin vermediler. 
Sonra kurumlara neden bu işletmeyi 
istemediklerine dair yazılar yazdılar. 
Ulukışla’da da bu süreçte köylerdeki 
örgütlenemeye paralel olarak, ekoloji 
meclisi oluşturulmaya başlandı. Böl-
gede altın madenciliğinin etkileyeceği 
alan giderek genişliyor. Bu genişleme-
ye paralel olarak da örgütlenmeler gi-
derek gelişiyor. Bugüne kadar, sistemle 
barışık olan pek çok unsur yaşamları-
nın alt üst olacağı endişesini yaşama-
ya başladı. Alt üst oluş önce sosyal 
ilişkilerde başladı. Altın madenciliğini 
destekleyen kimi yerel iktidar odakları, 
bu bölgede kurulacak madenciliğin so-
nucunda kendilerine imtiyaz elde etme 
derdine düştü. Bu hareketlenme aynı 
zamanda halkın da ikiye bölünmesine 

yol açacak nitelikte. Altın madencile-
ri olanca güçleriyle madenin açılması 
için propagandalarına devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde bölgede, madenci-
lik faaliyeti ve tarım üzerine bir toplantı 
düzenlendi. Toplantı sırasında katılım-
cılar, bir an önce altın madenciliği me-
selesine girilmesi gerektiğini düşünü-
yorlardı. Israrla bu konuya girilmesini 
beklediler. Kirazımız ne olacak, buğda-
yımız ne olacak soruları geliyordu. Ama 
artık bölgede yaygınlaşan bir fikir var, 
tek tek köylerden bu faaliyetin uzaklaş-
tırılması gerçek bir başarı sağlamıyor. 
Altın işletmesinin atık tesis alanlarının 
madencilik faaliyetinin kovulduğu köy-
lere yapılmasından kaygı duyuluyor. 
Tabi bir de bölgede altın arama faali-
yetlerinin devam ediyor olması. Maden 
Köyü Muhtarlığı’nın köy sularında yap-
tırdığı analizler de bu endişeleri derin-
leştiriyor. Maden Köyü’nün altın made-
ni aramasından etkilendiği varsayılan 
sularında yapılan arsenik analizlerinde, 
arsenik oranı üst limitlerin üç kat fazla-

sı çıktı. Maden aramasından uzaktaki 
sulardan alınan su örnekleri üzerinde 
yapılan analizde ise üst limitlerin onda 
biri oranlar elde edildi. Bu durum su-
ların maden aramasında etkilendiğine 
yönelik fısıltıyı bir iç sıkıntısına dönüş-
türmüş durumda. Buna karşı sağlık il 
müdürlüğünün ne tür önlemler alacağı 
hususu hala belirsiz. Acaba köylüler 
yakında bölgeden uzaklaştırılarak, böl-
ge insansızlaştırılarak mı sorun çözü-
lecek? Ama bu bölge sularının Seyhan 
Nehri’ne kadar uzandığı da biliniyor. 
Bu tehlikeye karşı ise alınacak önlemin 
ne olması gerektiğine dair şirketin bir 
açıklaması olmadı. Ama şirket yetkilile-
ri hakkında, Maden Köyü’nün muhta-
rını tehdit ettiği için muhtar tarafından 
suç duyurusunda bulunuldu. 

Bir Arada Yürümeyi 
Öğrenmeliyiz
Geçtiğimiz haftalarda, TMMOB tarafın-
dan düzenlenen çevre direnişçileri bu-
luşuyor etkinliğinde de Bergama’dan, 
Kazdağları’ndan, Uşak’tan gelen al-
tıncılık mağdurlarıyla bir araya geldik. 
Ama bu buluşmalar ortak mücadele 
yürütmek için gerekli ama yeterli de-
ğil. Sorunlarımız ortak çözüm de ortak 
olmalı anlayışı etrafında yan yana gel-
meliyiz. Ancak, çevrecilik bu bir araya 
gelmeyi mümkün kılmıyor. Bu nedenle 
çevrecilik etrafında bir araya gelmek 
pek de mümkün değil. Buraya gelen 
gruplar şirketlerin yaşamlarımızı yok 
edici baskısına karşı bir araya gelebil-
meyi başarmalıdır. Bunun için, Berga-
ma, Uşak, Kazdağları’na önümüzdeki 
günlerde bir dayanışma ziyaretinde 
bulunmayı düşünüyoruz. Bu ziyareti-
mizdeki amaç, bir arada olmanın yol ve 
yöntemlerini tartışmak ve bulmaya ça-
lışmak olacak. Dünyanın her yerinde 
biliyoruz ki mücadele edenler kazanı-
yor. Güçlü para babalarına karşı kira-
zın, cevizin, bademin, zeytinin sesi “al-
tın yiyin” diyenlerin kurdeşeni olmaya 
devam edeceğiz.  

Altın Yenilmez mi? 
Ahmet Ekin Taş
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5 Haziran 2010’da NKP yürütmesi 
adına, Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
çağrısı üzerine, Nükleer Karşıtı 
Platform’un Eşgüdüm Kurulu toplantısı 
yapıldı. Platform bileşenleri söz alarak 
NKP ile ilgili fikirlerini dile getirdiler. 
Konuşmalar ağırlıkla, Rusya ile yapılan 
ikili anlaşma, NKP’nin durgunluğu, ye-
rellerde sürdürülen mücadelelerin bir-
birinden ayrılığı, eylemsizlik üzerineydi. 
Toplantı sonunda, 26 Haziran 2010’da 
Mersin’de miting, 5-6 Ağustos 2010’da 
Akkuyu’da etkinliklerin düzenlenme-
si için bir eylem komitesi oluşturuldu. 
Ayrıca, Yürütme Kurulunu oluşturan 
örgütlerin işlevlendirilmesi, platformun 
elektronik ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
bir web sitesi oluşturulması kararlaştı-
rıldı.

Nasıl Bir  
Nükleer Karşıtı Platform? 
Mücadelenin Ortaklaştırılması 
Nükleer Karşıtı Platform, nükleer kar-
şıtı mücadelede fazla etkin olamayışı, 
kimi platform bileşenlerinin platform 
hukukunu çiğnemeleri, eylemliliklerin 
birbirinden kopuk nitelik taşıması not 
düşülerek Nükleer Karşıtı Platform’un 
etkinleştirilmesinin vurgulandığı top-
lantıya yirmiden fazla örgüt temsilcisi 
katıldı. 

Nisan 2010’da Ankara’da düzenlenen 
Çernobil’i anma etkinliklerine gösteri-
len katılımın azlığı, etkinliklerin etkisini 
azaltmanın yanı sıra NKP’nin bir gerçe-
ğini de ortaya çıkarmıştır. Nükleer kar-
şıtı mücadelenin başarıya ulaşabilmesi 
için teorisi kadar teorisinde biriktirdik-
lerini pratiğe aktarması da gerekmek-
tedir. Platform bileşenlerinin platforma 
katılma iradelerinin yanı sıra platform 
pratiklerini geliştirme yöntemlerini 

Nükleer Karşıtı Mücadele ve NKP
Cömert Uygar Erdem

araştırma ve uygulamaya koymaları, 
platform etkinliklerine sahip çıkmaları 
da gerekmektedir.  

Nükleer Karşıtı Hareketin 
Tabanını Genişletmek 
Gerekiyor
Gençlerin bu sürecin içinde daha aktif 
rol alacağı çalışmalar  örgütleyerek, ör-
güt statik görünümden kurtarılmalıdır.  

Kendilerine statü yaratma, mevki, ma-
kam elde etme amacı taşıyanlarla, ben 
merkezli çalışmalar yürüten oluşum-
larla samimi bir nükleer karşıtı müca-
dele yürütülemeyeceği açıktır. NKP’nin 
mücadelede aktifleşebilmesi, ancak ve 
ancak, Platform bileşenlerinin, bağım-
sız olarak hareketlerini öne çıkarmaya 
ve kendi isimlerini daha çok kitlelere 
duyurmaya çalışmamaları, örgüt olarak 
edindikleri bilgileri platformun diğer bi-
leşenlerinden sır gibi saklamamaları, 
örgütsel bencilliklerinden arınmaları 
durumunda mümkün olabilecektir. 

Nasıl Bir Nükleer Karşıtı 
Mücadele?
Toplantıda konuşmacıların özellikle 
yakındıkları hususlardan biri, nükleer 
lobicilerinin yerellerde uyguladıkları 
politikalarla, yöre halklarını nükleeri 
savunur hale getirmeleri, nükleer kar-
şıtlarını hedef göstermelerine ilişkindi. 
Akkuyu’da yıllar önce nükleer karşıtlığı 
yaparak santral kurulmasını engelle-
yen köylülerin duyarlılıklarını yitirerek 
nükleer santral kurulmasını savunur 
hale gelmeleri ve nükleer karşıtlarına 
karşı cephe almaları belirtilerek nükle-
er karşıtı mücadelenin mevcut durumu 
vurgulandı.

Bu anlamda, eylemlerin koordinasyonu-

nu sağlamak ve yürütme kurulunu bu 
hususta bilgilendirmek üzere eylem ko-
mitesinin oluşturulması, NKP’nin aktif-
leşebilmesi açısından önemli bir geliş-
medir. 26 Haziran 2010’da Mersin’de 
yapılan eylemin NKP eylemi olarak ka-
bul edilerek, ortak eylem haline dönüş-
türülmesi, daha sonra yapılacak ey-
lemlerinde ortaklaşa düzenleneceğinin 
kararlaştırılması NKP’nin, nükleer kar-
şıtı mücadeleleri bir araya toplayarak 
daha güçlü bir hale geleceği umudu 
vermektedir.  Komiteye, özellikle Sinop 
Çevre Platformu ile Mersin NKP’nin de 
dahil edilmesi, iletişimin güçlenmesini  
için bir olanak olarak görülebilir.  Yerel, 
merkez ikiliğine sıkışmadan, etkin bir 
platform yapısı oluşturmanın örgütsel 
zemini oluşmuştur. Şimdi bu zeminde 
bugüne kadar NKP’nin ataletinden ve 
yalnız bırakılmaktan şikayet edenlerin, 
kendilerini merkeze koyarak bu süreci 
sırtlanabilecekleri ilişkileri yaratmaları-
nı gerektiren bir sürece girilmiştir.  Bu 
süreci doğru değerlendirmeden, yerel 
kaygılarını ön plana çıkartanlar bu ikazı 
doğru okumalıdır.  

Ancak, mücadelelerin dağınık bir şekil-
de yürütüldüğünden, platform bileşen-
lerinin birlikte hareket etmelerinin daha 
güçlü etki bırakacağından, NKP’nin bu 
anlamda önem taşıdığı hususu üzerine 
fikir belirtilirken, mücadelelerin çözü-
müne, örgütlenme yöntemine ilişkin 
düşüncelerin çok fazla tartışılmamış 
olması toplantının eksik bir noktası ola-
rak göze çarpmaktadır.  Bu nedenle, 5 
Haziran Eşgüdüm Toplantısı, mevcut 
sorunların ağırlıkla bahsedildiği ancak,  
çözüme ilişkin önerilerin yeterince tar-
tışılmadığı bir toplantı olmuştur. 

Mücadele yöntemini doğru bir şekilde 
saptayabilmek için, öncelikle, nükleer 
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karşıtı politikanın ne olması gerektiğin 
bir kez daha ısrarlı biçimde dillendir-
mek gerekir.  Nükleer karşıtı mücade-
le, toplumsal eşitsizliğe karşı verilen 
mücadelenin bir bileşeni olarak örgüt-
lenmezse, sermayenin izleyeceği kar 
amaçlı politikaların yıkıcılığında şekille-
nen enerji politikalarında bir değişikli-
ğe yol açamayacaktır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ser-
maye grupları ile devlet,  enerji politika-
larında bir an önce bir şeyler yapmak 
derdindedir. Ama bu derdin ne olacağı 
şimdilik bu blok etrafındaki farklı çevre-
lerin çıkarlarına göre şekillenmektedir. 
Son olarak Rusya ile yapılan anlaşma 
göstermektedir ki bölgedeki emperyal 
blok arasındaki ipler hızlı biçimde geril-
mektedir. Bu süreç sadece ülke içi bir 
enerji meselesi olarak algılanmamalı-
dır. Bu süreç Ortadoğu’nun geleceğini 
yakından belirlemektedir. Bu anlamda 
süreç bir savaş konsepti etrafında ör-
gütlenmektedir.

Nükleer santraller iddia edildiği gibi 
ülkemizi güçlendirmeyecek, aksine  
Amerika’ya ve zengin emperyal bloğa 
daha fazla bağımlı hale getirecektir. Bu 
nedenle Türkiye’nin acil enerji planla-
masına ihtiyacı vardır, Bu planlama ya-
pılmadan nükleer projelerine girişilme-
si bölgedeki savaş tüccarlarının elini 
güçlendirmektedir. 

Mevcut enerji politikalarının toplumsal 
eşitsizliği daha da derinleştireceği or-

tadadır. Nükleer santrallere dayalı bir 
enerji modeliyle, bölgedeki savaş sü-
reci derinleşmektedir. Ülkeler arasın-
daki işbölümü ve pazar yaratma yarışı 
nükleer bir savaşın fitillerini yakmak 
üzeredir.  Nükleer enerji modelinin, 
toplumsal kalkınmanın sağlanması 
açısından önemli bir konuma sahip 
olduğu iddiaları, sermayenin bir yalanı 
olmanın yanı sıra, toplumda oluşması 
muhtemel anti-kapitalist, anti militarist  
bir tepkinin önüne geçme gibi bir ama-
cı da taşımaktadır. Nükleer santraller, 
bölgedeki milliyetçi eğilimlerin güç gös-
tergesi olarak kullanılmaktadır. Ama 
bu güç asla Türkiye’deki milliyetçilerin 
iddia ettiği gibi devletin egemenliğine 
verilmeyecektir. NATO kontrolünde bu-
lunan 90 nükleer silahın namlusu hala 
bizim suratımıza dönükken bir de nük-
leer santralden bölge gücü çıkartmak 
komiktir.   

Nükleer karşıtı mücadele bu anlamda, 
farklı yerlerde birbirinden farklı şekilde 
ortaya çıkan yerelci tepkilerin yürüttü-
ğü mücadelelerinin birliğini örgütleye-
rek, mücadeleleri toplumsal mücadele 
alanında daha geniş bir cepheye taşı-
malıdır.  Yerel örgütlerin siyasal açıdan 
birleştirilmesi, mücadelenin sürekliliği 
açısından gereklidir. Aksi durumda, 
mücadeleler,  belirtilen hedeflerine 
ulaştıkları anda tıkanıklığa uğrar, statik 
bir hale bürünürler. Siyasal olarak ör-
gütlenemeyen bir kitlenin, karşı güçler-
ce izlenecek politikalarla çözülmeleri 

daha kolay olacaktır.  

Nükleer karşıtı mücadele, kapitalizmin 
ve kalkınmacı toplumsal örgütlenmenin 
aşılmasını önüne koyan cepheyi geniş-
letmek zorundadır.  Enerjinin adil, eşit 
dağılımını; merkezi ve otoriter yönetim 
karşısında demokrasi ve özgürlüğü bir 
pratik olarak hayata geçirebilecek bir 
nüveyi geliştirilmelidir. Nükleer karşıtı 
mücadele, yeni bir yaşamı sağlayacak 
özgürlük, eşitlik ve ekolojik bir dünya 
arayışının taleplerine yaslanarak mü-
cadelesini sürdürmelidir. Nükleer kar-
şıtı mücadelenin, kirli sanayi, silah, sa-
vaş pazarlayan, kitle turizmini besleyen 
iklimleri değiştiren sermayeye karşı bir 
barış mücadelesi olarak örgütlenmesi 
halinde bir başarı şansı olacaktır. Bu 
sürecin en önemli politik başlığı barış 
ve antikapitalizm olacaktır.

Mevcut sorunların çözümüne alterna-
tif projeler geliştirebilen, kendi plan ve 
programlarını sunabilen, sorunları yerel 
düzeye indirgemeyen, bilgi ve birikimle-
rini sürekli güncelleyebilen, sorunların 
siyasal boyutlarını göz ardı etmeyip de-
rinlemesine araştıran, sürekli eylemlili-
ğiyle mücadele heyecanını dinç tutabi-
len bir nükleer karşıtı mücadele daha 
güçlü etkiler bırakabilir. 
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“Halkım ot yer, ben yine de atom bom-
bası yaparım.”                            

General Ziya ül Hak                                                                                   
(Eski Pakistan Cumhurbaşkanı)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1949 
yılında ABD’de yalnızca 170 adet olan 
nükleer silah sayası, 1961 yılında 22 
bine yükseldi. 1950 yılında yalnızca 
beş adet nükleer silahı olan SSCB’de 
bu sayı, 1960 yılında 1200’e çıktı. 
Bu ülkeleri yakından izleyen İngiltere 
1952’de, Fransa ise 1960’da, Çin Halk 
Cumhuriyeti de 1964 yılında nükleer 
silah üretip deneyen beş ülke olarak 
kendilerini dünyaya ilan etti. Böylece 
dünyada “Nükleer Kulüp” olarak bili-
nen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, 
bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güven-
lik Konseyi’nin de veto yetkisine sahip 
daimi üyesi olarak biliniyor.

Nükleer Kulüp’ün dışında kalan İsrail, 
Hindistan, Pakistan, Güney Afrika, Ku-
zey Kore gibi “de facto” nükleer silahlı 
devletler ile bu beş ülke, bugüne kadar 
2 bin 53 nükleer silah denemesi yaptı. 
1954 yılının Kasım ayında BM Genel 
Kurulu’nda, ABD’nin önerdiği “Barış 
için Atom” (Atoms for Peace) projesi 
kabul edildi. 1957 yılında da BM’ye 
bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(International Atommic Energy Agency-
IAEA) kuruldu.

Öte yandan, 1958 yılında ABD İstih-
barat Örgütü Başkanlığı tarafından 
hazırlanan raporda*, eğer gerekli ön-
lemler alınmazsa, 1968 yılına kadar 
sivil nükleer santral çalıştıran en az 16 
ülkenin daha nükleer silah yapıp dene-
yebileceğine dikkat çekildi. Dönemin 
ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy 

* Director of Central Intelligence, NILE 100-2-58 
1, July 1958

de bu rapora dayanarak 1961 yılın-
da “Silah denetimi ve Silahsızlanma 
Ajansı” nı (Arms Control and Disarma-
ment Agency) kurarak, hem “Nükleer 
Silahların Yayılmasını Önleme Anlaş-
ması”  ( the Nuclear Non-Proliferation 
Treaty-NPT) hem de “Kapsamlı Dene-
me Yasağı Anlaşması”nın (Compre-
hensive Nuclear Test Ban Treaty-CTBT)  
yürürlüğe girmesi için uluslararası diya-
log başlattı. Kennedy’nin kısa yaşamı, 
ancak 1963 yılında SSCB ile CTBT’yi 
imzalamaya yetti. Yalnız, henüz ABD 
başta olmak üzere hiçbir Nükleer Ku-
lüp üyesi yasal olarak bu anlaşmayı yü-
rürlüğe sokamadı. 

Kennedy’nin ölümünden sonra ABD 
Başkanı Lyndon B. Johnson, 1 Temmuz 
1968 tarihinde NPT’yi 164 ülke ile bir-
likte imzaladı. 1070 yılında da döne-
min ABD Başkanı Richard Nixon, anlaş-
mayı Kongre ve Senato’dan geçirerek, 
yürürlüğe soktu. Bu anlaşma ile birlikte 
“Nükleer Kulüp” adlandırılan bu beş 
ülke nükleer silah geliştirmede tek söz 
sahibi oldu ama NPT maddelerini de 
en önce onlar ihlal etti. 

Anlaşmaya göre imzası bulanan ülkeler 
her beş yılda bir toplanıp NPT’yi gözden 
geçiriyor. NPT’nin son gözden geçirme 
toplantısı ise Mayıs ayı başında New 
York’ta BM binasında yapıldı. Toplan-
tıya Kuzey Kore’nin nükleer silahlan-
ması ve İran’a yapılacak yeni yaptırım-
ların tartışmaları damga vurdu. Yalnız 
İran da Brezilya Cumhurbaşkanı Lula 
da Silva ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımı ile zenginleştirdiği 
düşük yoğunluktaki uranyumu Türkiye 
üzerinde takas etmeyi öngören anlaş-
mayı imzaladı. 

Öte yandan, Arap devletleri de IAEA’nın 

genel kurulunda İsrail’in nükleer 
silahlarını gündeme getirmeyi ve 
Ortadoğu’da tam bir nükleer silahsız-
lanmayı gündeme getirmeyi amaçlıyor. 
İşte bu tartışmalarını ışığında, NPT 
önemli maddelerini ve neden nükleer 
silahların yayılmasını önleyemediğini 
mercek altına alalım.

Anlaşmanın 1. maddesine göre “An-
laşmaya taraf olan nükleer silaha 
sahip olma hakkı olan devlet (NWS), 
nükleer silah veya diğer nükleer pat-
layıcı aygıtlar ya da böyle bir silah 
ile patlayıcı aygıtların doğrudan veya 
dolaylı denetimini hangi ülke olursa 
olsun hiçbir alıcıya aktarmamayı üst-
lenir…”

Anlaşmanın bu maddesine karşın 
NWS’lerin kendi arasında nükleer silah 
deneme verileri ve simülasyon tekno-
lojisi aktarımı yaptığı görülüyor. Örne-
ğin, ABD’nin İngiltere ve Fransa’ya bu 
tip bilgilere ulaşma olanağı sunduğu 
biliniyor. Fransa, simülasyon deneme-
lerinde kullanmak üzere önerilen ABD 
Ulusal Ateşleme Tesisi süper lazerine 
miktar oranı belirtilmemiş finansal des-
tek önerdi. Rusya, eski Sovyetler Birliği 
zamanında, Hindistan, Çin ve Kuzey 
Kore’ye de nükleer silahların temel 
öğesi olan nükleer teknoloji transferi, 
reaktörlerin yapılması ve gerekli tek-
nik elemanların eğitilmesinde büyük 
katkılarda bulundu. Rusya’nın bugün 
İran’da yapımı süren nükleer reaktö-
rün teknolojisi ve bu program altında 
saklandığından kuşkulanılan nükleer 
silah yapımı teknolojisini bu ülkeye bü-
yük maliyet karşılığında hâlâ aktardığı 
tüm dünya tarafından izleniyor.

Aynı zamanda ABD, İsrail üniversite-
lerine nükleer silah fırlatma, taşıma, 

İsrail, Rusya, İran ve Ötesi

NPT, Nükleer Silahların Yayılmasını 
Önleyebildi mi?
İbrahim Günel
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patlatma ve tasarlama simülasyonunu 
başarabilecek kapasitede dokuz adet 
süper bilgisayar gönderdi. NWS arasın-
daki kaygılandıran diğer bir işbirliği ise 
1994’te nükleer konuların eşgüdümü 
için kurulan İngiltere-Fransa Nükleer 
Komisyonu ve Rusya’nın onların füze 
savunma programlarına katılması ola-
rak gösteriliyor. Bu programlarda “Kü-
resel Konumlandırma Sistemi” (Global 
Pozitioning System–GPS) yol gösterici 
olarak kullanılıyor

Anlaşmanın 2. maddesine göre “An-
laşmaya taraf olan her nükleer sila-
ha sahip olma hakkı olmayan devlet 
(NNWS), nükleer silah veya nükleer 
patlayıcı aygıtlar ya da böyle silah 
ile patlayıcı aygıtların doğrudan veya 
dolaylı denetimini hangi ülke olursa 
olsun hiçbir aktarıcıdan kabul etme-
meyi, nükleer silah veya diğer patla-
yıcı aygıtları reddetmeyi ya da bunları 
başka bir biçimde elde etmemeyi ve 
nükleer silah veya diğer nükleer pat-
layıcı aygıtların üretiminde herhangi 
bir yardım aramamayı ya da kabul et-
memeyi üstlenir.”

Irak, 1980 yılında Fransa ile arasın-
daki nükleer işbirliği anlaşması çer-
çevesinde, kendisine yüksek düzeyde 
zenginleştirilmiş uranyum, potansiyel 
olarak plütonyuma ulaşma olanağı ve-

ren nükleer teknoloji ve malzemeleri 
geliştirmiş durumdaydı. Fransa, Irak’ın 
Tuwaitha Nükleer Tesisi’nde bulunan 
nükleer bilim insanlarıyla teknisyenle-
rin yetiştirilmesi, eğitilmesi için sağla-
dığı desteğin yanı sıra yüksek oranda 
zenginleştirilmiş uranyum ve iki reaktör 
de inşa etti. İtalyan nükleer laboratu-
varları, Irak’a yakıt üretim teknolojisi ve 
Almanya’dan zenginleştirilmiş uranyum 
aktardı. Oysa ki, İran’ın 1980’deki Osi-
rak Reaktörü’nü bombalaması, İsrail’in 
ise bu reaktöre yaptığı hava saldırısı, 
Irak’ın nükleer programını geriletti. 

Kore Savaşı sonrası Kuzey Kore’nin 
lideri Kim Il Sung, eski SSCB’den sağ-
ladığı “radyokimya laboratuvarı” diye 
adlandırılan bir “pilot yeniden işleme 
tesisi”ni kurarak 1960’lı yıllarda ülke-
sinin nükleer silah programını başlattı. 
Kuzey Kore, Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
sağladığı ekonomik ve teknolojik yar-
dımlarla, “Yongbang” adlı tesiste 1986 
yılında 5 megavatlık kurulu gücünde ilk 
reaktörünü çalıştırmaya başladı. Ayrı-
ca, bu tesiste plütonyum–239’u kul-
lanılmış nükleer yakıt çubuklarından 
ayrıştıran yeniden işleme ve uranyum 
zenginleştirme tesisleri inşa edildi. Bu 
tesislere ek olarak yeni bir 200 mega-
vat kurulu gücünde bir reaktörün inşa-
sına başlandı. 

1994 yılının ekim ayında ABD ile Kuzey 
Kore arasındaki anlaşmaya kadar, bu 
ülkenin Yongbang Nükleer Tesisi’nde, 
değişik kaynaklara göre, en az 8-24 ki-
logram ya da 10 nükleer silahlık silah 
yapımında kullanılan zenginleştirilmiş 
plütonyum-239 ürettiği tahmin edili-
yor. Yalnız, ABD 2002 yılının Ekim ayın-
da Kuzey Kore’yi gizli olarak uranyum 
zenginleştirmekle suçladı. Bundan iki 
ay sonra Aralık 2002’de Kuzey Kore, 
IAEA gözlemcileri ve izleme kamerala-
rını ülke dışına çıkararak karşılık verdi. 
2003 yılının Ocak ayında da NPT’yi im-
zalayan ilk ülke olarak anlaşmadan çe-
kildiğini dünyaya açıkladı. 2006 yılının 
Eylül ayında da ilk nükleer denemesini 
gerçekleştirdiğini ilan etti.

Kaygı Uyandıran Diğer 
Programlar
Nükleer teknolojide ileri olan ülkeler, 
Nükleer Silaha Sahip Olma Hakkı Bu-
lunmayan Devletler’e (NNWS) nükle-
er silah ve malzeme sağlamakta en 
başta geliyor. Örneğin, Almanya, Ka-
nada, NPT’’ye taraf olan, Güney Afri-
ka, Arjantin’in yanı sıra Brezilya’ya ve 
NPT’ye taraf olmayan İsrail’e silah, mal-
zeme sağladı. İsveç, Güney Afrika’ya 
zenginleştirilmiş uranyum ve trityum, 
Arjantin’e ağırsu ile zenginleştirme tek-
nolojileri, Hindistan’a da santrifüj tek-
nolojisi aktardı. Çin ise Arjantin, Pakis-
tan ve Güney Afrika’ya zenginleştirilmiş 
uranyum konusunda yardımcı oldu. 
NPT tarafları aynı zamanda, Pakistan, 
İsrail ve Hindistan gibi NPT’ye taraf ol-
mayan devletlerin bugünkü programla-
rını da kaygıyla izliyor. 

İsveç 1945–1972 yıllarında 10 nükle-
er savaş başlığı üretmeyi hedefleyen 
gizli bir nükleer silah geliştirme prog-
ramı yürütmüştü. Washington Post 
gazetesinde yayımlanan raporlara 
göre program, 1971–1972 yıllarında 
az miktarda silah yapımına uygun plü-
tonyum kullanılarak yapılan 10 adet 
yeraltı denemesiyle sonuçlandırıldı. 
İsveç Parlamentosu’nun koyduğu açık 
yasağa karşın bu program, dünyadan 
ve İsveç halkından gizli tutuldu. 

Madde II’nin NNWS Açısından 
Başarısızlığı        
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İsrail’in 200’den fazla nükleer silaha 
sahip olduğuna ve nükleer silah amaçlı 
0.33 ton plütonyum ayrıştırdığına ina-
nılıyor. Fakat İsrailli nükleer silah uz-
manı Yehoshanafat Harkabi, ülkesinin 
ne nükleer silahlara sahip olduğunu 
ne de olmadığını açıklayan İsrail baş-
bakanlarının ve çevresindeki küçük 
bir grubun bu ülkedeki gerçek nükleer 
silah sayısını, gücünü bildiğini söyle-
mişti. Bu rakamlar Mordehay Vanunu 
adlı nükleer uzman tarafından İsrail’in 
nükleer programı dünya kamuoyuna 
açıklandığında ortaya çıktı. 1993 yılı 
başında hazırlanan bir Rus gizli servis 
raporuna göre, İsrail’in 1980’e kadar 
20 nükleer silaha sahip olabileceği or-
taya çıktı. Rapor, 1993’te İsrail’in nük-
leer cephaneliğinde 200–300 silah 
bulundurduğunu hesaplayarak, “Tel 
Aviv’in termonükleer silah geliştir-
medeki ilgisinin engellenemeyeceği” 
sonucuna varıyordu. 1999 yılında ABD 
Askeri İstihbarat Ajansı’nın (Defen-
ce Intelligence Agency-DIA) yaptığı 
tahminlere göre, İsrail 60-70 nükleer 
başlığa sahip, 115-190 tane hemen 
nükleer başlık yapacak kadar ellerinde 
zenginleştirilmiş uranyum ve plüton-
yum bulunuyor.

İsrail’in nükleer silah programının kö-
keninde, Dimona’da Fransa tarafından 
yapılan ve denetlenemeyen iki araştır-
ma reaktörü bulunuyor. İsrail’in nük-
leer tesisi olduğundan kuşkulanılan 
Dimona Santralı, hiçbir uluslararası 
denetim altında değil. 

Bugüne kadar NPT ve CTBT anlaşma-
larını imzalamayan Pakistan nükleer 
silah programını, Kanada, Almanya, İn-
giltere, Sovyetler Birliği, Fransa, Belçi-
ka, Hollanda, İsviçre’yi içeren geniş bir 
nükleer satıcı ülkeler dizisinden aldığı 
yardımlarla geliştirdi. Ayrıca, Dr. Abdül-
kerim Han gibi Avrupa ülkelerinde ça-
lışan bilim insanları aracılığıyla gerekli 
teknolojik bilgiler çalınarak Pakistan’a 
aktarıldı. Ayrıca, Dr. Han tarafından ku-
rulan uluslararası şebeke sayesinde 
santrifüj tasarım ve teknolojik bilgileri 
Kuzey Kore, Irak, Libya, İran gibi ülke-
lere karaborsa fiyatlarla satıldı. Ulus-
lararası tepkiler sonucunda eski Pa-
kistan Cumhurbaşkanı General Pervez 
Müşerref, Dr. Han’ı evinde gözaltında 
tutmak zorunda kaldı. Yalnız, bugü-

ne kadar Pakistan hükümeti IAEA gibi 
hiçbir uluslararası kuruluşun Dr. Han’ı 
sorgulamasına izin vermedi.

Pakistan’ın 1986’dan bu yana Kahuta 
Zenginleştirme Tesisi’nde silah yapı-
mına uygun ürettiği zenginleştirilmiş 
uranyumla 1998 yılında yeraltında yap-
tığı iki bomba denemesinin de başarıy-
la gerçekleştiği açıklandı. 

Bu tesiste 1991 yılı sonuna kadar, 
130–22O kilogram silah yapımına uy-
gun yüksek oranda zenginleştirilmiş 
uranyum (HEU) üretildiği hesaplanı-
yor. Hindistan IAEA denetimi kabul 
etmediği için Pakistan da reddediyor. 
Yine DIA’nın tahminlerine göre, bugün 
Pakistan’da kullanıma hazır 40-50 
nükleer başlık ve 55-90 tane daha 
nükleer başlık yapacak kadar Pu-239 
ve U-235 bulunuyor. 

1974 yılında 12 kilotonluk nükleer de-
neme, Hindistan’ın nükleer silah yapa-
bildiğini kanıtladı. Nükleer silah geliş-
tirme yanlısı tartışmalar, 1960’lardan 
beri, özellikle de 1964 yılının ekim 
ayında Çin’in ilk denemesinden son-
ra yaygınlaşmıştı. Hindistan’a Kanada 
ve ABD tarafından, Kanada yapımı bir 
doğal uranyumla çalışan ağırsu soğut-
malı reaktör (CANDU), ağırsu, nükleer 
yakıt satıldı. Hindistan’daki hiçbir te-
sis uluslararası denetime tabi değildir. 
Fransa, 1973–1978 yıllarında büyük 
bir yeniden işleme tesisi yani Tarapur 
Santralı’nın yapımına yardım etti ve 
Hindistan’a 1983’ten 1993’e kadar 
10 yıl boyunca uranyum yakıtı sağladı. 
Eski Sovyetler Birliği de bu ülkenin Ra-
jastan reaktörlerine ağırsu sattı.

Hindistan, aynı zamanda bir uranyum 
zenginleştirme tesisi de geliştirdi ve 
artık 10 adet nükleer reaktörü var. 
1985’te de yılda 2,5 kilogram plüton-
yum üreten Dhurva Reaktörü’nü ısmar-
ladı. 1986’da Prefre Yeniden İşleme 
Tesisi’nde denetlenemeyen Madras 
Tesisi’ne ait plütonyumu ayrıştırmaya 
başladı. Hindistan’ın yılda 75–200 ki-
logramlık, yani kendi nükleer enerji ve 
araştırma programının gereksinimin-
den 5–10 kat fazla plütonyum üret-
me kapasitesine sahip olduğu hesap-
lanıyor. Bugüne kadar, nükleer silah 
amaçlı olarak 290 kilogram plüton-
yum ayrıştırdığı tahmin ediliyor. DIA’nın 

1999 yılında yaptığı tahminlere göre, 
Hindistan’da 50-60 tane kullanıma ha-
zır nükleer başlık, 60-105 tane nükleer 
başlık yapacak kadar Pu-239 ve U-235 
bulunduğu hesaplandı.

Anlaşmanın 3. maddesine göre “Anlaş-
maya taraf olan NNWS, IAEA ile görü-
şülüp karara bağlanacak bir anlaşma-
da ortaya konulduğu biçimde güvenlik 
denetimi altında olmayı kabul eder…” 

NPT’nin güvenlik denetimi düzenleme-
sinin NWS’leri kapsamına almamasını 
öngören bu madde, politik, endüstriyel 
ve ekonomik nedenlerle, bunu etkili 
biçimde nükleer silahların yayılmasını 
önlemekten çok, en büyük endüstri-
yel güçlerin çıkarlarına uygun olarak 
düzenlendi. Bu durumda, İngiltere ve 
Fransa gibi büyük bir askeri, sivil plü-
tonyum programına sahip olan ülkeler, 
Japonya için üretilmiş “sözde” sivil plü-
tonyumu kendi nükleer programında 
kullanmış olabilir.

Ayrıca, 1977’de belirlenen IAEA stan-
dartlarına göre, beş NWS’nin dünyada-
ki tüm sivil reaktörlerde, tesis envan-
terlerinde kayıtlı silah yapımına uygun 
en az 25 kilogram zenginleştirilmiş 
uranyum, 8 kilogram plütonyum eksik 
çıkması halinde yedi gün içinde belir-
lemesi ve bildirilmesi gerekiyor. 1994 
yılındaki IAEA açıklamalarına göre, de-
netlenmesi gereken nükleer malzeme 
miktarı, nükleer endüstrinin yayılma-
sıyla bunları Uzakdoğu’ya ve az geliş-
miş ülkelere dağılmasıyla 1981’den 
beri yüzde 400 artarak, denetlenemez 
duruma geldi.

IAEA, 1980 yılında yaptığı denetimde, 
Irak’ın NPT kurallarını açıkça ihlal et-
tiğini saptayamadı. Oysa ki Irak, ABD, 
İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya’dan 
gelen, bilgi, teknoloji ve malzemeyle 
kendi nükleer silah programını geliştiri-
yordu. Benzer biçimde, 1987–1994 yıl-
larında ABD’nin de Japonya’ya duyarlı 
nükleer teknoloji, tasarım ve bilgisayar 
teknolojisi aktardığı biliniyordu. 

2004 yılının sonunda Güney Kore’de 
20 yıldan beri süren uranyum zengin-
leştirme programı, yeniden IAEA’nın 
NPT kurallarını nasıl uygulayamadığını 
ortaya çıkardı. Güney Kore’nin skandal 
ortaya çıkana kadar bu araştırma ve 
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geliştirme programlarını IAEA’ya nasıl 
rapor etmediği, bazı kaynaklara göre 
kurumun bu gelişmeleri nasıl görmez-
den geldiğini ortaya koydu.

Son 10 yıldır tüm dünya kamuoyunu 
meşgul eden IAEA ve İran arasında-
ki köşe kapmaca oyununa dönüşen 
nükleer macera, bir kez daha IAEA’nın 
nasıl iflas ettiğini gösterdi. İran hükü-
meti, Pakistanlı nükleer bilim insanı Dr. 
Abdülkerim Han’ın nükleer teknoloji 
karaborsasından aldığı santrifüj tek-
nolojisiyle gizlice Nathanz’da kurduğu, 
IAEA’nın gözetimine karşın 2003 yılın-
da 165 adet santrifüjden oluşan pilot 
uranyum zenginleştirme tesisini faali-
yete geçirdi. Ayrıca İran hükümeti, yine 
IAEA’nın denetimlerine karşın bu böl-
gede yeraltındaki tünellerde kurduğu 
50–60 bin adet santrifüj kapasiteli te-
sislerde 2006 yılının sonuna kadar en 
az 3 bin adet kullanıma hazır santrifüj 
kuracağını ajansa bildirdi.

Ayrıca, İsfahan’daki uranyum çevrim 
tesislerinde de 2006 yılının sonuna ka-
dar en az 110 ton uranyumhegzaflorid 
yapıldığı biliniyor. Bu miktar uranyum-
hegzafloridten, santrifüj tesislerindeki 
zenginleştirme işleminden sonra en az 
20 adet nükleer silah yapımına yetecek 
uranyum üretileceği hesaplanıyor. IAEA 
tarafından yapılan tahminlere göre, 
eğer İran 2-3 bin adet santrifüj içeren 
tesisini tamamlar ve işletmeye alırsa, 
her yıl 28–30 kilogram nükleer silah 
yapımında kullanılan zenginleştirilmiş 
uranyuma (yüzde 90 saflıkta U-235) 
sahip olabilir. Bu senaryoya göre ve 

elindeki nükleer silah yapım tasarımı-
na bağlı olarak, İran 2009 yılında 10–
20 nükleer silah yapmış olacak.       

Anlaşmanın 4. maddesine göre, “1. 
Bu anlaşmadaki hiçbir kayıt, tarafla-
rın anlaşmadaki Madde I ve Madde II 
ile ayrı düşmeden ve onlara uygun ola-
rak, nükleer enerjinin barışçıl amaç-
larla araştırma, geliştirme, üretim ve 
kullanımına yönelik ‘iade edilemez’ 
hakkını etkileyecek biçimde yorumla-
namaz. 2. Anlaşmadaki tüm taraflar, 
nükleer enerjinin barışçıl kullanımı 
için olabilecek en geniş ekipman, 
malzeme, bilimsel ve teknolojik bilgi 
alışverişini kolaylaştırmayı üstlenir ve 
katılma hakkına sahiptir. Anlaşmanın 
taraflarından yapabilecek durumda 
olanlar, özellikle anlaşmaya taraf 
olan NNWS topraklarında ve dünyanın 
gelişmekte olan bölgelerinin gereksi-
nimleri için gereken önem verilerek, 
barışçıl amaçlı nükleer enerjinin 
daha da geliştirilmesi için tek başına 
ya da diğer devletler veya uluslararası 
örgütlerle birlikte katkıda bulunmak 
için işbirliği yapacaktır…”

Madde IV böylelikle, nükleer silah 
yapmak isteyen ülkelere tam olarak 
gereken teknoloji ve malzemeyi sağlı-
yor. Nükleer teknoloji, yakıt ve birçok 
reaktörün “çifte kullanıma uygun” do-
ğası yüzünden, Madde IV anlaşmanın 
nükleer silahların yayılmasını önleme 
hedeflerini doğrudan zayıflattı. Buna 
ek olarak, nükleer enerjinin, nükleer 
yayılmayı önleme konusunda yarattığı 
riskin yanı sıra, ekonomik ve sürdürüle-

bilir olmadığı da kanıtlandı.

1974 yılında imzalanan Almanya–
Brezilya anlaşması, o güne kadar yapıl-
mış en kapsamlı nükleer anlaşmaydı. 
Ayrıca, Hollanda ve Fransa hükümet-
lerinin nasıl dolaylı olarak Pakistan’da 
geliştirilen nükleer silah programlarını 
desteklediği, hatta bu skandal sonucu 
1979 yılında, Hollanda hükümetinin 
istifaya sürüklendiği biliniyor. ABD’nin 
1975’in Eylül ayına kadar sattığı nük-
leer reaktörlerin yarısından fazlası, 
NPT’ye taraf olmayan Hindistan, Pakis-
tan, İsrail’e aitti.

IAEA, yıllık bütçesinin yalnızca yüz-
de 6’sını radyoaktif maddelere kar-
şı güvenlik denetimlerine ayırıyor. 
Bu durumda IAEA, bütçesinin yüzde 
90’nından fazlasını nükleer promosyo-
na harcıyor ve dünyadaki nükleer dü-
zenlemeler ile denetimlerin üzerinde 
gittikçe azalan baskısını gözler önüne 
seriyor. Son olarak IAEA’nın Irak’ın nük-
leer silah programını keşfetmekteki ba-
şarısızlığı, kendisini bu kadar güçlü bir 
biçimde nükleer enerji promosyonuna 
ayırmışken nükleer silahların yatay ya-
yılmasını önleme kapasitesine ilişkin 
ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. Yıllardır 
Almanya, Brezilya, İtalya, İngiltere, Rus-
ya, Fransa dahil birçok IAEA üyesi ülke, 
ajansın onayıyla Irak’a nükleer teknolo-
ji ve malzeme sattı.

Son yıllardaki ticari plütonyum endüst-
risinin büyümesiyle, 2010 yılına kadar 
“çifte kullanım”a uygun üretilecek 
sözde “sivil” plütonyum miktarının 
550 tona erişeceği hesaplanmaktadır. 
Bu miktar, 2000 yılına kadar askeri 
cephaneliklerde nükleer silah yapımı 
için bekleyen 273 ton askeri plütonyu-
mun iki katından fazladır.**

Bu gelişmeler, daha uzun yıllar nükle-
er santralların nükleer silah üretmenin 
ana kaynağı olduğunu, uluslararası ku-
ruluş ve anlaşmaların işe yaramadığını 
ortaya koyuyor. Önümüzdeki on yıllar 
boyunca da bazı ülkelerin neden bu 
kadar tehlikeli ve pahalı bir teknolojiyi 
istediğini, nükleer silah üretme heve-
sinden vazgeçmeyeceğini de gözler 
önüne seriyor. 

**  Prof. Dr. H. Kılıç, İ. Günel, “Nükleer 
Santrallar ve Nükleer Silahlar” Çevre Dergisi , 
S27-31, Mart 2010
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Yaratıcılık herhalde hayal kurmakla 
başlar. Gerçekçi ol, imkansızı iste der-
ler ya, öyle bir şey işte. Kanımca, yara-
tıcılıkla çılgınlık arasında ince bir çizgi 
var. Irak’ın işgali için biraz fotoşop, bi-
raz da pavır point yardımıyla yapılan, 
yoktan  nükleer silah yaratma çabası 
da bir anlamda çılgınlıktı. Dünya pek 
yutmadı ama malum şirketler ve dev-
letlerin işine geldiğinden, yutmuş gibi 
yaptı. Sonucunda yüz binlerce insan 
öldü ve ölmeye devam ediyor. Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve 
Türkiye’yi atom santralleriyle donatıp, 
İsrail’in nükleer cephaneliğini unu-
tup, “Nükleersiz Ortadoğu” için İran’a 
parmak sallamak da aynı çılgınların 
yeni bir girişimi. Akkuyu’nun Ruslara 
satılması, İran’a yönelik baskıların art-
tırılmaya çalışılması, Sinop için Güney 
Kore ile yapılan pazarlıklar da başka 
örnekler. 

Bağımlılık Bahane, Ruslar 
Şahane
İşe memleketten başlamak lazım. AKP 
iktidara geldikten kısa bir süre sonra 
hortlatılan nükleer santral macera-
sı “enerji açığı” bahanesiyle yeniden 
başlatıldı. Teknik veriler enerji açığının 
bahane olduğunu, nükleere gelinceye 
kadar yapılacak onlarca iş olduğunu 
gösteriyordu. Bu nedenle kürsüde baş-
ka, kuliste başka şeyler konuşuldu. 
Nükleer enerji vatandaşa, özellikle 
AKP’li ve milliyetçi-muhafazakar seç-
mene “nükleer güç olacağız, yeri göğü 
inleteceğiz” fiskoslarıyla satıldı. 40 
yıldır dillendirilen, “nükleer olmazsa 
elektriksiz kalırız masalı” çoktan eski-
mişti zira. Türkiye’nin Nükleer Silahla-
rın Yayılmasını Önleme Anlaşması’na 
(NPT) imza atmış bir NATO üyesi ve 
Avrupa Birliği’ne aday ülke konumun-
da olması, mahalle kabadayısı olma 
hayalinin önündeki somut engeller 
olduğu gibi, meselenin açıktan pro-
paganda aracı yapılmasına da ciddi 
bir engel teşkil ediyordu. Böyle olunca 
enerji talebi, doğalgazda Ruslara olan 

bağımlılık gibi bahaneler kamuoyuna 
aksettirildi. Nükleer santral kurunca, 
uzaya gideceğini, elini kolunu sallaya 
sallaya nükleer silah üreteceğini ve 
belki de en kötüsü bu sayede daha 
güvenli yaşayacağını sanan halkımız, 
Özal’ın köprü, Demirel’in barajından 
sonra, Erdoğan’ın atom santrali kazığı-
nı yemek üzere. Türkiye’nin NPT ve si-
yasi konumu gereği bir Pakistan ya da 
İran olamayacağı ortadaydı. Ancak AKP 
için pahalı, riskli ve ciddi soru işaretleri 
taşıyan nükleer santrale taraftar bulma 
çabasında, “nükleer güç” sloganından 
daha iyisi bulunamazdı. Gerçi, İran’ın 
başına gelenleri gören, Akkuyu’nun 
Ruslara nasıl kapalı kapılar arkasında 
satıldığını gören AKP seçmeni de, bu 
masala kanan diğerleri de artık işin 
farkına varıyor. 

İran Herkesin Maskesini 
Düşürüyor
Tarihin en büyük endüstriyel kazası 
Çernobil’den sonra enerji piyasasın-
dan sessiz sedasız çekilen nükleer 
enerji firmaları küresel iklim değişikliği 
tehlikesini fırsat bilerek yeniden enerji 
pazarına geri dönüş yaptılar. İklim de-
ğişikliği bir anlamda her yıl pazar pay-
ları küçülen ve yeni sipariş verilmediği 
için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan nükleer enerji şirketlerinin can 
simidi oldu. Ukrayna ve Rusya ara-
sında yaşanan doğalgaz krizi de halkı 
korkutmak için fırsata çevrildi. Sınırsız 
büyümeye dayalı kapitalist ekonomik 
model sonucu artan enerji ihtiyacı da, 
en azından krize kadar, nükleer lobinin 
elini güçlendirdi. Daha önce defalarca 
gördüğümüz gibi yine rakamlar hava-
da uçuşmaya başladı. Nükleercilere 
göre herkesin, karbonsuz bir enerji 
üretimi için tek seçeneği nükleerdi ve 
zaten herkes bu iş için kolları sıvamış-
tı. Nükleer santraller elektrikten başka 
bir şey üretmediği halde, petrolden, 
ısınmada kullanılan doğalgaza kadar 
her bir enerji türünün ikamesiymiş gibi 
gösterildi. Uzun zamandır hatırı sayılır 

bir sipariş alamayan, siparişi bırakın, 
nükleer enerjideki çöküş nedeniyle 
sektörde çalışacak kalifiye eleman bu-
lamayan Fransızların nükleer devi Are-
va,  kendisine birkaç milyar dolarlık si-
pariş kazandırmak için Cumhurbaşkanı 
Sarkozy’yi bile yollara düşürdü. Umulan 
olmadı tabi. Karbonsuz, ucuz, güvenli 
ve sorunsuz temalı reklam kampanyası 
daha başlamadan bitti. İran’ın 1974’te 
başlayan ve yılan hikayesine dönen 
nükleer macerasını, batılı firma ve on-
ların pazarlamacısı rolündeki devlet-
lerin çağrılarına kulak asarak yeniden 
hızlandırması, nükleerin unutturulmak 
istenen gerçek yüzünü tekrar ortaya 
çıkardı. Nükleer enerji santrallerinin, 
santrallerde kullanılan yakıt ve atıkların 
aslında bir atom bombası fabrikasının 
ham maddeleri olduğu gerçeği, İran bu 
nimetleri saymakla bitmeyen teknoloji-
yi elde etmek isteyince ortaya çıktı. 

Nükleer Yerli Kaynak Olamaz
İran, 1974’te Almanlarla inşaatına 
başladığı ve daha sonra Rusların yar-
dımıyla yapımına devam ettiği Buşehir 
Nükleer Santrali için yakıtını da kendi 
üretmek istedi. Öyle ya, doğalgazda, 
petrolde dışa bağımlılığı önlemesi için 
her yönüyle “yerli” bir teknoloji gerekir. 
Santrali Rusya’dan, yakıtı ABD’den alır-
sanız, reaktörü işletmeyi de Fransızlara 
bırakırsanız enerji bağımsızlığından da 
söz edemezsiniz (Türkiye’de edersiniz). 
İran’ın reaktörde kullanılacak yakıtı 
kendi başına üretmek için uranyum 
zenginleştirme çalışmaları yürütme-
si batılı ülkeleri pek memnun etmedi. 
Türkiye ve Brezilya’nın İran ile yaptığı 
anlaşmadan sonra ABD tarafının bunu 
da tatminkar bulmayarak, İran’ın zen-
ginleştirme çalışmalarını tamamen 
durdurmasını istemesi de aslında asıl 
niyetin itirafı sayılır. Nükleer yakıt içe-
risine yüzde 2-3 oranında Uranyum-
235 olması gerekiyor, bunun için de 
madenlerden çıkarıp gazlaştırdığınız 
uranyumu zenginleştirme işlemine tabi 
tutmalısınız. Oran yüzde 2-3 değil de 
90’lara çıkarsa atom bombasının ka-

Nükleersiz Ortadoğu, Nükleerli Türkiye!
Özgür Gürbüz
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pısı da aralanıyor. Bu nedenle zengin-
leştirme teknolojisini öğrenen her ülke 
bomba yapmaya bir adım yaklaşmış 
kabul ediliyor. Niyeti tartışılsa da İran 
kendi yakıtını üretmek istiyor, yoksa 
nükleerin doğalgazdan farkı kalmaya-
cak. Yakıtı dışardan, kendisi dışardan, 
mühendisi dışardan; sözüm meclisten 
dışarı, aklı olanın girişeceği iş değil. 
Çünkü ülkenizde uranyum yoksa ve 
tüm bu teknolojilere sahip değilseniz 
gerçekten yerli bir santrale sahip ola-
mazsınız. Niyetlenseniz bile, teknolojiyi 
geliştirmek on yıllar alacağı gibi, baş-
ka ülkelere satacak derecede rekabet 
avantajına sahip olmadıktan sonra ya-
tırdığınız milyarlarca doları geri kazan-
manız da neredeyse imkansız. Üstüne 
üstelik, ne istihdam yaratıyor, ne de ye-
nilenebilir enerji kaynakları gibi temiz. 
Sadece 60 yıldır çözülemeyen ve çözül-
mesi de güç görünen nükleer atık so-
runu bile, atom santralinden korkmak 
için yeter sebep. 

Tehlikeli Oyuncak
Nükleer teknoloji tüccarları, sattıkla-
rı oyuncağın tehlikeli olduğunun far-
kındalar ancak bir yandan da satmak 
zorundalar çünkü pazar daraldı ve 
uzun yıllardır kasaya para girmiyor. Bir 
yandan Buşehir Santrali’ni Ağustos 
2010’da İran’a teslim etmek için çalı-
şan Rusya’nın, öte yandan Birleşmiş 
Milletler’e getirilecek yeni yaptırımlar 
içeren pakete evet demesi başka nasıl 
açıklanabilir ki? İran’a, “silah yaparsın 
sen” deyip, yanıbaşındaki İsrail’i gör-
mezden gelmenin akla mantığa sığar 
bir tarafı var mı? Dünyanın, kilometre-
kare başına en çok nükleer silah dü-
şen ülkesi İsrail’den bahsetmeyerek, 
nükleersiz Ortadoğu yaratmak müm-

kün değil. Türkiye’de, Mısır’da, BAE’de 
ve hatta birkaç milyonluk nüfusa sahip 
Ürdün’de nükleer santraller kurmaya 
çalışmak, bu ülkelerden uslu çocuk ol-
masını beklemek hiç akılcı bir politika 
değil. Nükleer teknolojiyi elinde tutan 
ülkeler bir yandan yıllardır sübvansi-
yonlarla ayakta tuttukları nükleer en-
düstrilerinin artık para kazanmasını 
sağlamaya, bir yandan da bu tehlikeli 
oyuncakları kontrol etmeye çalışmakla 
meşgul. Oynadıkları tehlikeli oyunun 
farkında bile değiller. Ortadoğu’da ka-
lıcı bir barış sağlanmadan, bölgeyi nük-
leer santrallerle donatmak ve bunları 
kontrol edebileceklerini düşünmeleri 
tam bir çılgınlık. İran’a, BAE, Ürdün, Mı-
sır ve Türkiye ile yanıt vererek denge 
kuracaklarını düşünmeleri de endişe 
verici. Irak’ı üçe bölerek nasıl bir den-
ge kurdularsa bu denedikleri de ondan 
farklı olmayacak. İsrail de dahil olmak 
üzere, bölge nükleer silah ve santral-
lerden arındırılmadan, ne Ortadoğu’da 
ne de dünyada kalıcı bir barıştan söz 
etmek mümkün değil. Ortadoğu, nük-
leer kirlilikten kurulu birkaç nükleer 
araştırma merkezi ve İsrail’in cepha-
neliği dışında nasibini almamışken, 
nükleersiz Ortadoğu için işe koyulmak, 
herkese bir santral, her santral başına 
da silah yapmasınlar diye bir bekçi koy-
maktan daha kolay olsa gerek. 

Türkiye Nasıl Kandırıldı?
Türkiye’de olan biten de bu aslında. 
Bölgedeki dengeler ve iç politikada iyi 
malzeme olur niyetiyle girilen bir radyo-
aktif pazarlık bizi bugüne kadar getirdi. 
AKP ve nükleer lobinin atom santralini 
pazarlama kampanyası sırasında kul-
landığı tüm argümanlar yalan dolan 
oldu. Dışa bağımlılık azaltılacak dendi, 

arttırıldı. Doğalgazda yüzde 70’lere ya-
kın bir oranda, petrolde yüzde 30’ların 
üstünde bağımlı olduğumuz Rusya’ya 
nükleer santral yerini sattık. Eğer 5710 
sayılı kanun ciddiye alınırsa bedelsiz 
olarak. Kanun ciddiye alınırsa diye yaz-
dığımın farkındayım ancak şu ana ka-
dar söylenen hiçbir şey ciddiye alınma-
dığı için, nükleer santrallerin kurulması 
ve işletilmesine yönelik, eksiklerle dolu 
bu kanunun uygulanıp uygulanmayaca-
ğı bile belli değil. Hiç abartısız, bakkal 
hesabıyla kurulmaya çalışılan bir sant-
ralden bahsediyoruz, hem de bahis ko-
nusu olan dünyanın en tehlikeli endüst-
riyel aleti. Devam edelim; ucuz olacak 
dendi, pahalı çıktı. Denenmiş teknoloji 
olacak dendi, batıda kabul görmemiş, 
denenmemiş Rus ve Kore teknolojisiy-
le karşılaşıldı. Ruslara Akkuyu, Korelile-
re ise nükleer santralden daha fazlası, 
yakıt tesisi, araştırma merkezi kurul-
ması planlanan  Sinop uygun görüldü. 
Sinop’u nükleer deneyler için merkez 
yapacakları için orayı Ruslara değil, 
Amerika’ya yakın olan Kore’ye vermek 
haliyle daha mantıklıydı. Palavralar bu 
kadarla sınırlı değil. İhale olacak, özel 
sektör yapacak dendi, ihale battı, ar-
dından yabancı bir devlete pazarlan-
dı. Teknoloji transferi yapılacak dendi, 
santral bile alınmadı, Rusların kendi 
malı olarak kurulmasına karar verildi. 
Yalan dolan saymakla bitecek gibi de-
ğil, en iyisi burada noktalamak. 

Velhasıl, Türkiye Ruslarla el sıkışarak 
noktaladığı bu nükleer maceradan da 
kandırılan taraf olarak ayrılmış durum-
da. Sinop Akkuyu’ya santralin bu koşul-
larda yapılacağını düşünmek her ne ka-
dar hayalcilik olsa da, işi buraya kadar 
getirip anlaşma imzalayan bir hüküme-
tin, hatasında ısrar etme olasılığını da 
göz ardı etmemeli. İşin içinde büyük 
paralar olduğu, Ortadoğu’daki hassas 
dengelerin bu pazarlıklar üzerine ku-
rulduğu unutulmamalı. Çalık Enerji’nin 
boru hattına dolacak Rus petrolü bile 
bu anlaşmaya bağlı. Bu yüzden iktidar 
partisi bugüne kadar anlattığı masalla-
rında ısrar edecektir, nükleer karşıtları-
nın ve bu yalan dolana kızanların hükü-
metin bu politikalarını deşifre etmeye 
başlaması gerekiyor. Halk, kendisine 
yalan söyleyeni sevmez.  
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Salarha Vadisi’nde Rüşvet 
İddiaları
Vadinin Ambarlık ve Küçükçayır köyle-
ri ile civar köylerini de içerisinde alan 
kısmında Redaş Enerji Şirketi tarafın-
dan projelendirilen Ambarlık 1 ve 2 
Regülatörleri ve HES projesine karşı 
açılan davada, Rize İdare Mahkeme-
si, 20.04.2010 tarihinde, ‘ÇED gerekli 
değildir’ kararının uygulanması halinde 
telafisi güç ve imkânsız zararlar doğa-
bileceğinden ‘yürütmenin durdurulma-
sına’ karar verdi. Bu kararın ardından, 
aynı proje için 14.05.2010 tarihinde 
yine Rize İdare Mahkemesi’nde Bilirki-
şi İncelemesi istemiyle ‘Projenin İptali’ 
yönünde başka bir dava daha açıldı. Bu 
dava sonucunda da Rize İdare Mahke-
mesi 31 Mayıs 2010 tarihinde bölgede 
Bilirkişi İncelemesi yapılmasına karar 
verdi. Mahkeme kararlarının ilgili firma-
ya tebliğ edilmesinin ardından kolluk 
kuvvetleri tarafından HES projesindeki 
çalışmalar tamamen durduruldu.

Söz konusu proje sahibi firma yetkili-
leri ile civar köylerin muhtarlıkları ara-
sında yıllık 25 bin ABD doları içerikli 
bir ödeneğin, ‘Protokol’ başlığı altında 
firma çalışmalarına yardımcı olunması 
ve buna benzer koşulları içeren bir pro-
tokolün 26.02.2007 tarihinde imza-
landığına yönelik iddialar da Derelerin 
Kardeşliği Platformu tarafından kamu-
oyuna taşındı.

Çalık Enerji Grubu tarafından Güneysu-
Adacami bölgesinde geliştirilen başka 
bir HES projesi kapsamında ise yine Sa-
larha Vadisi üzerinde bulunan Salarha 
Deresi’nin Çaykent Beldesi ile Yiğitler 
Köyü arasında kalan kısımdan derenin 
suyunun alınarak, tünellerle birlikte bir 
başka vadi olan Güneysu Vadisi’ne ak-
tarılması planlanırken; tünel çalışmala-
rı başlatıldı. Çalık Enerji tarafından ya-
pımı planlanan 28,80 MW’lık Adacami 
HES için 03.10.2007 tarihinde Çevre 
ve Orman Bakanlığı tarafından ‘ÇED 
Olumlu’ kararı verildi ancak Bakanlı-
ğın ‘ÇED Olumlu’ kararında, bir vadinin 
suyunun bir başka vadiye aktarılıyor ol-
ması dikkate alınmadı.

Güneysu Vadisindeki HES 
Projeleri Devam Ediyor
Güneysu Vadisi boyunca Asa Anerji, 
Çalık Enerji, Baro Enerji, Gürgen Enerji 
gibi üretim firmaları tarafından 7 ayrı 
proje geliştirildiği biliniyor. Asa Enerji ta-
rafından Güneysu ilçe merkezinde Gür-
gen Deresi üzerinde yapımı planlanan 
9,75 MW gücündeki Kale HES ve Re-
gülatörlerin yapım çalışması 2008’de 
başlatıldı. Bugün deneme üretimi aşa-
masına gelen HES için yaklaşık 4,5 ki-
lometrelik su iletim tüneli yapılırken, 4 
kilometrelilik de yol çalışması yapıldığı 
kaydediliyor. Bu projenin deneme üre-
timi aşamasına gelmesinden sonra ku-
rulduğu vadi üzerindeki Gürgen Deresi 
kurumaya başlamış ve dere yatağın-
daki suyun azalması ile proje deneme 
üretimine geçememiştir.

Vadi üzerinde Çalık Enerji tarafından 
Adacami HES projesinin yanında Gü-
neysu ve Dumankaya Regülatörleri için 
de çalışmalar başlatıldı. Söz konusu 
projelerle ilgili yapım çalışmaları ile su 
iletim tünelleri içim çalışmalar devam 
etmektedir.

Vadi üzerinde ayrıca Rize İpekyolu 
Enerji firması tarafından 15 megavat 
kurulu gücündeki Tepe 1-2 Regülatör-
leri ve Tepe HES projesi, Baro Enerji fir-
ması tarafından 9,37 megavat Alicik 1 
ve 2 regülatörleri ve HES projesi, Gür-
gen Enerji tarafından ise Han-Gürgen 
Regülatörü ve HES projesi geliştirildi.

Rize İpekyolu Enerji firması tarafından 
Kaledere ve Taşlıdere üzerinde kurul-
ması planlanan 15 megavat kurulu 
gücündeki Tepe-1-2 Regülatörleri ve 
Tepe HES projesi için EPDK tarafın-
dan 15.02.2007 tarihinde ‘EÜ/1099-
5/801’ lisans numarası ile üretim li-
sansı aldıktan sonra Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından ‘ÇED Olumlu’ ka-
rarı alındı. Bu proje için verilen ‘ÇED 
Olumlu’ kararı için, Derelerin Kardeşliği 
Platformu bileşenlerinden olan Güney-
su Çevre Platformu öncülüğünde Rize 
İdare Mahkemesi’nde ‘yürütmenin dur-
durulması’ istemiyle 14 Mayıs 2010 
tarihinde dava açıldı. Rize İdare Mah-
kemesi, 31.05.2010 tarihinde söz ko-
nusu projenin ‘ÇED Olumlu’ kararının 
‘yürütmesinin durdurulması’ yönünde 

karar verdi.

Güneysu Gürgen Vadisi üzerindeki Ka-
ledere ve Çak Deresinde Baro Enerji fir-
ması tarafından yapımı planlanan 9,37 
megavat kurulu gücündeki Alicik 1-2 
Regülatörü ve HES projesi için de yine 
Rize İdare Mahkemesi’nde ‘yürütme-
nin durdurulması’ istemiyle 14 Mayıs 
2010 tarihinde açılan dava sonucunda 
mahkeme, 31.05.2010 tarihinde “…
inşaat faaliyetlerinin devam etmesi, bu 
durumun çevreye etkileri ve projenin 
kapsamı dikkate alındığında telafisi 
güç ve imkansız zararların oluşmasını 
önlemek amacıyla…” söz konusu proje-
nin ‘ÇED Olumlu’ kararının ‘yürütmesi-
nin durdurulması’ yönünde karar verdi.

Fındıklı Vadileri Direniyor
Fındıklı’daki vadiler üzerinde gelişti-
rilen birçok HES projesi, diğer vadiler 
ve derelerinden farklı olarak, Fındıklı 
halkının örnek mücadelesi ve dirençli 
duruşu ile bugüne kadar herhangi bir 
şekilde başlatılamamış ve birçoğu yar-
gı kararları ile iptal edilerek, ‘yürütmeyi 
durdurma’ kararları verildi. Çağlayan 
Deresi üzerinde Ayen Enerji tarafından 
yapımı planlanan Paşalar Regülatörü 
ve HES projesi için başlatılan hukuk 
sürecinde Rize İdare Mahkemesi, Ara-
lık 2008’de, Çevre ve Orman Bakanlı-
ğının 4.4.2008’de verdiği ‘ÇED Olumlu’ 
kararı için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı 
verdi.

Çağlayan Vadisinin Doğal SİT Alanı 
olması için başlatılan çalışmalar doğ-
rultusunda Trabzon Kültür ve Tabi-
at Varlıklarını Koruma Kurulu, Vadiyi 
1. Derece SİT Alanı olarak ilan etti. 
Fındıklı’nın Arılı Vadisi üzerinde yapıl-
ması Turhan Enerji, Rizbaş Enerji ve 
STY Enerji tarafından planlanan Baş-
köy Regülatörü ve HES projesi ile Tur-
han HES ve Regülatörü ve Çatak Regü-
latörü ve HES projelerinin iptali için de 
çalışmalar başlatıldı. Bunun yanında 
Arılı Vadisinin de Doğal SİT Alanı olarak 
ilan edilmesi için yine Trabzon Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna 
başvuruda bulunuldu ve kurul bu vadi-
yi de SİT Alanı olarak ilan etti.

Fındıklı halkı 2007 yılından bu yana 
adeta vadilerdeki derelerde nö-
bet tutmaya başladı. Fındıklılılar, 
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Yuvarlakçay’daki yurttaş direnişinin 
ardından HES projesinden vazgeçen 
Akfen enerji firması çalışanlarını, 2010 
Mayıs ayı içerisinde bölgede kaçak ça-
lışma yaparken yakalayarak, jandarma 
ekiplerine teslim etti ve bölgeden uzak-
laştırılmasını sağladı.

Hemşin’deki HES Projeleri ve 
Süreç
Rize’nin Hemşin ilçesi, ilçeye bağlı 
Kantarlı Köyü bölgesinde, Hemşin De-
resi üzerinde Şaraksel Enerji firması 
tarafından yapımı planlanan 10 MW’lık 
Ortaköy HES ve Regülatörleri projesi ile 
gündeme geldi.

Hemşin Deresi üzerine 10 megavatlık 
bir santral ve iki regülatör kurmak iste-
yen Şaraksel Elektrik A.Ş., 2006 yılında 
projesiyle Çevre Bakanlığı’na başvurdu. 
Bakanlık aynı yıl projeyi onayladı, “ÇED 
gerekli değil” raporu verdi. Bunun üze-
rine bir grup Hemşinli, Çamlıhemşin 
Hemşin Vakfı, Çamlıtepe Köyü Derne-
ği ve Hemşinliler Kültür, Gelişme, Do-
ğal Çevre Koruma Derneği Rize İdare 
Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme; 
İTÜ Çevre Mühendisliği’nden bilirkişi 
heyeti atadı. Heyet 2007’de hazırladığı 
raporda, bıyıklı balık ve deniz alabalı-
ğının yaşadığı derede, ekolojik hayatın 
sürmesi için dereye saniyede 500 litre 
su bırakılması gerektiği sonucuna var-
dı. Projede ise saniyede 150 litre deni-
yordu. Projede balıkların regülatörler-
den nasıl geçeceği de belirtilmemişti!

Rize Üniversitesi’nin raporunda alaba-
lık türlerinin yaşaması için saniyede 
500 litrenin de yetmeyeceğini dereye 
saniyede 800 litre su bırakılması ge-
rektiği belirledi. Rize İdare Mahkemesi 
bunun üzerine 31 Aralık 2008’de Çevre 
ve Orman Bakanlığı kararını iptal etti.

Artvin’de HES’e Pes
Artvin’de yapımı planlanan 176 HES 
projesi bölgede kaygıları arttırıyor. Çalış-
maları çeşitli aşamalarda bulunan 104 
HES projesinden 24’ü Yusufeli’nde, 
21’i Borçka’da, 20’si Şavşat’ta, 15’i 
Murgul’da, 14’ü Arhavi’de, 8’i Merkez 
ilçede ve 5’i de Ardanuç’ta bulunuyor. 
Artvin’in Borçka ilçesi Aralık Köyü sı-
nırları içerisinde TG Enerji şirketi tara-
fından yapımı planlanan Taşköprü Re-

gülatörü ve HES projesi için Çevre ve 
Orman Bakanlığınca 4.4.2008 tarihin-
de verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, 
Rize İdare Mahkemesinin 18.8.2009 
tarihli kararı ile iptal edilerek, ‘Yürüt-
mesinin Durdurulmasına’ karar verildi.

Şavşat’ın Meydancık Beldesinde bu-
lunan Papart Deresi üzerinde Ebara 
Enerji firması tarafından yapılması plan-
lanan Cüneyt 1-2-3 ve 4 Regülâtörleri 
ve HES projeleri için de yine Rize İda-
re Mahkemesi tarafından ‘yürütmeyi 
durdurma’ kararı verildi. Söz konusu 
projeler için Çevre ve Orman Bakanlığı 
17.09.2008 tarihinde ‘ÇED Olumlu’ ka-
rarı vermişti.

Aynı şekilde Yusufeli’nin Demirdöven 
köyünde Eran Enerji şirketi tarafından 
yapımı planlanan Damla Regülatörü 
ve HES projesi için, “ilgili mevzuat ge-
reği işletilmesi gerekli sürecin usulüne 
uygun olarak işletilmediği ve vadideki 
doğal yaşamın sona ereceği” vurgu-
su yapılarak açılan davada, Rize İda-
re Mahkemesi, 19.03.2010 tarih ve 
2010/88 sayılı kararı ile ‘yürütmeyi 
durdurma’ kararı verdi. Yine Artvin’in 
Borçka ilçesine bağlı Maçahel Vadi-
si üzerinde yapımı planlanan Düzenli 
Regülatörü ve HES projesi için de Rize 
İdare Mahkemesi aynı tarihlerde ‘Yü-
rütmeyi Durdurma’ kararı vererek; Bilir-
kişi incelemesi başlattı. 

Artvin’in Şavşat ilçesi Meydancık 
Beldesi’nde Ati İnşaat Enerji Üretim ve 
Tic. A.Ş. tarafından yapımı planlanan 
7.92 megavat kurulu gücündeki Diyo-
ban HES için, ‘toprak kullanımı’ ile ilgili 
Artvin Valiliği ile ‘orman alanlarının kul-
lanımı’ ile ilgili Orman Genel Müdürlü-
ğü aleyhine açılan üç ayrı davada Rize 
İdare Mahkemesi, 31.05.2010 tarihin-
de ‘yürütmenin durdurulması’ kararı 
verdi. 

Her üç kararda da, önceki ‘yürütmeyi 
durdurma’ kararlarında olduğu gibi, 
HES çalışmaları nedeniyle oluşabile-
cek ‘telafisi güç ve imkânsız zararlar 
oluşmasını önlemek’ vurgusunun yapıl-
dı. Aynı bölgede sekiz ayrı HES projesi 
daha planlanıyor.

Giresun’da HES’e Direniş 
Giresun Vadileri üzerindeki dereleri-
mizde yapımı planlanan 82 HES pro-
jesinden 12’sinin yapım çalışmasına 
başlandı.  Giresun’un Çanakçı ilçesine 
bağlı Çanakçı Vadisi üzerinde bulunan 
HES projesinin, projelendirme çalışma-
ları 2006 yılında başladı. Ancak yöre-
deki köylüler bu tarihe kadar herhangi 
bir çalışmaya izin vermedi. Dört ayrı 
HES projesi bulunan vadideki projeler 
için 10 Mart 2010 tarihinde, Derele-
rin Kardeşliği Platformu Giresun Tem-
silciliği öncülüğünde vadideki 12 köy 
muhtarı ve yöre halkı tarafından, Ordu 
İdare Mahkemesi’nde ‘yürütmenin dur-
durulması ve iptal’ davası açıldı.

Mahkeme sürecinin başlamış olması-
na karşın çalışmalarını başlatmak iste-
yen HES yapımcı firmasının çalışmaları 
köylüler tarafından engellenirken; 11 
Mayıs 2010’da proje çalışmalarını en-
gelleyen kadınlı çocuklu köylüler HES 
şantiyesinde çalışanların saldırısına uğ-
radı, üç kişi yaralandı. Bu gelişmelerin 
ardından Derelerin Kardeşliği Platfor-
mu Giresun Temsilciliği öncülüğünde, 
Giresun’un Keşap İlçesi Büyükdere Va-
disi Vonacık Çayı üzerinde Proen Enerji 
firması tarafından kurulması planlanan 
Büyükdere HES projesi için Ordu İda-
re Mahkemesinde projenin iptali için 
dava açıldı.

Muğla Yuvarlakçay HES Projesi 
Muğla’da yapılması planlanan 18 HES 
projesinden birisi olan Yuvarlakçay HES 
için de mahkemeden ‘yürütmeyi dur-
durma’ kararı çıktı. Muğla’nın Köyceğiz 
ilçesi Yuvarlakçay ırmağı üzerinde Ak-
fen enerji firması tarafından kurulması 
planlanan Yuvarlakçay Regülatörü ve 
HES projesi için yöre halkı aylardır böl-
gede nöbet tutarak HES çalışmalarının 
önüne geçmek istiyordu. Bölgedeki 
HES projeleri için açılan farklı davaların 
daha mahkeme süreci devam ediyor. 
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Kastamonu Cide Loç Vadisi’nde yapıl-
ması düşülen Hidro Elekrik Santral böl-
gede huzursuzlukları arttırıyor. Doğa ve 
tarihi zenginlikleri ile Türkiye’nin önemli 
kültür merkezlerinden biri olan Cide’de 
yaşanan gelişmelerle ilgili Uğur Gürsoy 
ve Erdin Ay ile bir söyleşi yaptık. Uğur 
Gürsoy, Esnaf ve yerel siyasetin hep 
içinde olan bir aileden geliyor. Bu özel-
liklerden dolayı olmalı ki 6 yıldan beri İl 
Genel Meclisi üyesi.  5 yıldan beri ama-
törce fotoğraf sanatı ile uğraşıyor. Er-
din Ay ise İstanbul doğumlu bir Loç’lu. 
Mütevazi bir ailenin 3 çocuğundan en 
büyüğü. İstanbul İktisat Fakültesi ve İ.Ü 
İşletme iktisadı Enstitüsünde İşletme 
iktisadı’nı bitirdi. Şimdi özel sektörde.

MK: Loç Vadisi’nde HES karşıtı müca-
dele nasıl başladı? Neden HES’e kar-
şısınız?

UG: Loç vadisi Cide’nin gerçekten gö-
rülmeye ve yaşanmaya değer bir güzel-
liği. Küre dağı milli parkının içersinde 
kalan mükemmel bir ekolojik sisteme 
sahip. Vadiye baktığınız zaman  kan-
yonun eşsiz dağları ve onun kalbinden 
gelen türkuaz renkli suyu dağların üs-
tünü adeta istila etmiş olan yeşilin tüm 
tonlarını barındıran ormanları ile keli-
melerin kifayetsiz kaldığı bir yer. HES 
süreci başladığı gün itibarı ile ben mü-
cadeleme başladım.Bölgede yaşayan 
vatandaşlarımız bu sürecin başında 
çok güçlü bir oluşum gerçekleştirdiler.
Bende bu oluşum bir parçası olarak 

orda oldum.Böyle bir güzelliğin yok ol-
masına veya tahrip edilmesin sessiz 
kalamayacağım için burada yapılacak 
HES e karşı oldum.

EA:  Mücadelemizin miladını 16 Mart 
2009 olarak Cide HES’in ÇED halkı 
bilgilendirme toplantısı olarak kabul 
edebiliriz. O tarihte Loç Derneği Genç-
lik kolları Başkanı olarak derneğimiz 
ile birlikte direnişimiz başlamıştı. Ne-
den Karşıyız, üç başlıkta ifade etmek 
gerekir, bu soruyu. Öncelikli olarak 
duygusal olarak karşıyız. (Gülümsüyor)  
Bölgemiz Türkiye’nin en geri kalmış 
bölgelerinden biridir. Yolumuz 2009 
yılı yazına kadar toprak, 2009 yılından 
sonrada mcırlı topraktır. Elektriğimiz, 
Özal’ın son dönemlerinde gelmiştir. Ta-
rım ve hayvancılık konusunda bir devlet 
kuruluşu gelip bir eğitim vermemiştir. 
Geçim olmadığından halkın büyük bir 
çoğunluğu İstanbul’a göç etmiştir. Bu 
geri bırakılmşlık ne işe yaradı peki der-
seniz,  Türkiye’nin belki çoğu bölgesin-
de bulamayacağınız bakir, tertemiz bir 
doğamız ödül olarak bize kaldı. 2000 
yılında da bu bölge fark edilerek bize, 
“bölgenizi milli park” ilan ettik diye 
“müjde” verdiler. İlk başta bunu tam 
anlamadık ama iyi bir şeydir diye devle-
tin verdiği ödül sahiplenildi. Orman ve 
doğa daha bir korunur hale geldi. Daha 
sonra  Cide HES ortaya çıkınca “ ya biz 
milli parkız. Bu bölge WWF, UNDP, GEF, 
Orman Genel Müdürlüğü  tarafından 
özel koruma altına alınmıştır” dediği-
mizde ya siz milli park değilsiniz, “tam-
pon bölgesiniz” diye yanıt aldık.  Milli 
park sınırına bakıyoruz. Köylerimizi 
çevreleyen dağların tam yarısından bir 
çizgi ile ayrılmışız. Milli park kavramı bu 
kadar basit midir? Çizginin altı ve üstü 
arasındaki yaşamdan tutunda, ekosis-
temin bütünlüğüne kadar her şey içiçe 
iken, biz niye yıllarca kandırıldık!! Biz, 
milli park kavramını sahiplendik. Bura-
sı çok özel bir bölgedir. Bu tabiatın bu 
bakir ve özel yaşamın korunması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Coğrafyamızın 
para/enerji için değiştirilmesini kabul 
edemiyoruz.

Karşı olmamızın diğer bir nedeni ise 
bilimsel dayanakları var,  Cide Hes pro-
jesi sonucunda 210.000 metrekare 
alandaki tüm ağaçlar kesilecektir. Bu 
ağaçların arasında Göknar, Çınar, Kes-
tane, Gürgen, Meşe, Şimşir gibi çok 
farklı ve kıymetli ağaçlar bulunuyor. 
Oluşacak Göl seviyesi kot farkı itibarı 
ile Valla Kanyonu’nu tehdit etmektedir.

Barajın kurulacağı yer ve bölgenin bü-
yük bir kısmı karstik süngerimsi bir do-
kudadır. Yani su tutmak istediğinizde 
her yerden kacak olacaktır.  Bu kaçak-
ları kapatmak için sünger dokuya inşa-
at teknikleri açısından beton enjekte 
etmek zorundasınız. Basulan beton yer 
altı kaynak sularının yönlerinin değiş-
mesine, kurumasına neden olacaktır.

HES projesi, maden ocağı ve beton 
santralini kapsamaktadır. 56.000 m2 
alan taş kırma tesisi için gece gündüz 
kazılacaktır. Çıkan ses ve toz kirliliği 
doğal hayatı etkileyecektir. Bölgede su 
samurları, karaca, vaşak, yaban do-
muzu, çakal, kurt, gelincik, sincap, ayı 
yaşamaktadır. 56.000 m2 alan eşile-
rek kazıldığında ortaya çıkan kuyu ya 
da boşluk Çamdibi Köyü’nde heyelana 
neden olacaktır. Beton santrali çimen-
to demektir. Çimento içinde bulunan 
melamin adı verilen malzeme suya ka-
rıştığında önce içinde yaşayan mikror-
ganizma ve balıkları, ardından Devre-
kani Çayı’ndan su ihtiyacını karşılayan 
Gökçeler Köyü ve Cide ilçesi sakinlerini 
zehirleyecektir. Melamin kansorejen 
bir maddedir.

Baraj önünden su akıtılmayacak 4800 
metre vadi boyunca 3,55 metrelik dev 
borularla ilk planda yüzeyden sonraki 
itirazlarımız ile yeraltından su hapis 
edilecektir. Vadi yatağına 1,3 metre-
küplük bir can suyu adını verdikleri, 
bizim can çekişme suyu dediğimiz su 
salınacaktır. Karstik yapıda düşünül-
düğünde bu su vadi yatağında kaybola-
cak bu alandaki doğal yaşam bitecek-
tir. Kaldı ki bu su aynı zamanda sosyal 
olarak yazın bizi birbirimize bağlayan 
en önemli unsurdur. Halkımız kültür 

Loç’ta Bizim Borumuz Öter
suyun kuvveti
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olarak tatil köylerinde mutlu olabilecek 
bir kitle değildir. Yazın okullar kapanır 
kapanmaz soluğu köylerimizde alırız. 
Tüm güzelliğine rağmen suyumuzun 
kesilmesi 5 köyün yılda hiç olmaz ise 3 
ay bir araya gelmesini engelleyecektir.

İnşaat sırasında verimli olan toprak pro-
jede korunacağı yazılmış olsa da daha 
ilk kepçeyi vurduklarında gördüğümüz 
gibi tarumar olacaktır. Bölge için hazır-
ladıkları raporlardan da anlaşıldığı gibi 
bölgede endemik bitkiler vardır. Sözüm 
ona firma bu bitkileri korumak için so-
ğanlarını kıştan toplayacak, başka bir 
bölgede ekecek, koruyacak.  Proje bit-
tiğinde yine bölgeye geri ekeceğini söy-
lemektedir. Bu bize biraz cem yılmaz 
esprisi gibi geldi. Endemik ise başka 
yerde yetişir mi? Yetişiyorsa bizdeki bit-
kilere niye endemik denilmiş? Hadi en-
demik yer değiştirir,  dedik firma bunu 

uygular mı?

Irmak içinde, “deniz alası” adı verilen 
çok özel bir balık yaşamaktadır. Bu ba-
lık denizden gelerek yumurtasını soğuk 
sulara bırakarak tekrar üremesini sağ-
lamaktadır. Can suyunun balığın yüze-
bileceği seviyede olmaması, barajın 
geçişi engellemesi bu balığın soyunun 
tükenmesine neden olacaktır.

Baraj inşaatının hemen yukarısında 
“koca kalesi” adı verilen 1.derece sit 
alanı ilan edilmiş tarihi bir eser vardır. 
Bu eser çevresinde özellikle kaleden 
çay kenarına setin yapıldığı yere inen 
merdivenlerin olduğu, yaşlılarımız ta-
rafından anlatılmaktadır. Bölge aynı 
zamanda arkeolojik bir yapıda göster-
mektedir. HES projesi bu yapıyı, tarihi 
yok edecektir.

Biraz soluklanarak üçüncü karşı olma 

gerekçemize gelince, HES firması hal-
kın direnişini kırmak için bölgenin fa-
kirliğinden faydalanarak, “köyünüze 
cami, köy konağı yapacağım; yeter 
ki  ÇED iptal davasından vazgeçin” 
diye telkinlerde bulunmaktadır. Bu da 
baba ile oğlu, amca ile yeğeni, kardeş  
ile  kardeşi karşı karşıya getirmekte-
dir. Her an bir yerde çok kötü bir şey 
olacak diye korkuyoruz. İnşallah böyle 
bir şey olmaz. Olursa bu can kaybının 
sorumlusu Cide HES olacaktır. Ayrıca 
inşaat süresince yabancı kültürlerden 
gelen inşaat işçileri ile köylü arasında 
bir kültür çatışması çıkabileceğinden 
de endişe etmekteyiz. 

MK: Loç Vadisi’nde kurulacak Hes’in 
bulunduğu köylerde nasıl bir örgüt-
lenme var? Bu mücadeleyi sürükle-
yen kişiler, bu sorunu nasıl çözmeyi 
düşünüyor?
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UG: HES gündeme geldiği günlerde 
bölgede yaşayan ve İstanbul da ki va-
tandaşlarımız güçlü bir tepki verdiler. 
İstanbul da yaşayanlar dernek çatısı al-
tında toplandı. ÇED halk bilgilendirme 
toplantısında müthiş bir tepki verildi. 
Yine de ÇED olumlu kararı verildi. Bir 
süre sonra firma bu birlikteliği bozma-
ya başladı. Ekonomik olarak zorda olan 
kişileri bir şekilde kendi yanına çekme-
ye başladılar. Dernek yönetimdekileri 
çeşitli sözlerle ve vaatlerle  kendi yan-
larına çektiler. ÇED olumlu kararından 
sonra mahkeme süreci başladı. Mü-
cadeleye devam edenler yaklaşık 230 
imza ile idare mahkemesine başvurdu 
ve idari süreç başladı. Tabi şirket lobi 
faaliyetlerini daha hızlandırdı.İmzaların 
geri çekenlere  çeşitli imkan sağlayaca-
ğını dile getirmeye başladı. Her vatan-
daş gibi mücadeleye devam edenlerin 
ve benim de beklentim bu işin hukuk-
sal yollarla çözüleceği yönündedir. Loç 
Vadisi’nde kurulacak HES’in bulundu-
ğu köylerde nasıl bir örgütlenme var? 
Bu mücadeleyi sürükleyen kişiler, bu 
sorunu nasıl çözmeyi düşünüyor?

EA: Köylerde  firmanın vaat ettiği 
“cami, konak, hastana yapayım; çocu-
ğuna burs vereyim, yeter ki mahkeme-
deki imzanı geri çek ya da geri çektir” 
telkinleri yüzünden örgütlenme tam 
istenilen düzeyde olmamaktadır. Buna 
birde köy muhtarına verilen 100bin TL 
‘lik bir çek iddiası da eklenince süreç 
sıkıntıya girmiştir. Muhtarımız, bu çe-
kin  95 bin TL sini, başlangıçta direniş 
bayrağını çeken, derneğe aktardığına 
yönelik haberlerin yayılması, bölge-
yi sosyal patlama eşiğine gelinmiştir. 
Derneğimiz yönetim kurulu bugün hes 
destekçisi olmuştur. Bu süreçten sonra 
bizler, Loç Vadisi Koruma Platformu’nu 
oluşturarak hukuksal alanda ve sosyal 
alanda direnişimize devam ediyoruz.

MK: Bu bölgedeki HES projesini yü-
rüten şirketin, yürüttüğü başka HES 
projeleri var mı? Bu projenin yapımı 
için, şirket ne tür yollara başvuruyor?

UG: Bildiğim kadarıyla yine Devreka-
ni Çayı üzerinde Ilıca HES’i yapacaktı 
ama Küre Dağları Milli Parkı içersinde 
olduğundan dolayı ÇED olumlu raporu-
nu alamadı.

EA: Firmanın asıl işi boru imalatıdır. 

Ana şirket Ümran Boru’dur. İnternetten 
baktığım kadarı ile Ordu ilinde de bir 
hes başvurusu yaptığını görmüştüm. 
Ama ne aşamada bilmiyorum. 

MK: Hukuki durum ne aşamada? Açı-
lan davalar var, Bu davalardan nasıl 
bir sonuç bekliyorsunuz?

UG: 13 Kasım 2009 da bölge idare 
mahkemesine başvuruldu. Süreç de-
vam ediyor. Çok iyi bir avukatımız var 
gerek bu konulardaki bilgisi gerek in-
sanlığı mükemmel bir insan. Bu işin 
buralara kadar gelmesindeki tek mutlu 
olduğum konu Av.Yakup Şekip Okumu-
şoğlunu tanımak oldu. 

EA: 233 imza ile ÇED iptal davası aç-
tık. Dava şu an bilirkişi incelemesini 
bekliyor, haziran ayı içinde. Beklentimiz 
elbette, Loç vadisinin çok özel bir alan 
olduğunu yargının görmesi ve doğayı 
ve insanımızı katledecek bu projeyi ip-
tal etmesidir

MK: Sonuçta uygulanmayan 
Türkiye’de pek çok yargı kararı var, 
Loç bölgesinde de lehinize çıkacak 
bir karar uygulanmazsa neler ola-
cak? 

UG: Tabi ki mutlu bir son.

EA: Davayı kazanırsak, bu kararı önce-
likle Sayın valimiz uygulatmak zorunda-
dır. Hukuka olan güvenimiz sarsılma-
malıdır. Loç vadisi, sarı yazma isyanını 
zaten başlatmıştır. 

MK: Diğer HES karşıtı mücadelelerle 
nasıl bir ilişkiniz var?

UG: Şu an için enerjimi bir tek Loç Va-
disi için kullanabilecek durumdayım.
Gücümü dağıtığımda zayıflayacağımı 
düşünüyorum.Ama ilçemde yapılacak 
olan tüm HES projelerini yakından ta-
kip etmekteyim.

EA:  Türkiye’de canı yanan tüm olu-
şumlarla bağlantı kurmak ve güçleri-
mizi birleştirmek istiyoruz. Bu yönde 
çalışmalara, özellikle Loç derneği yö-
netim kurulunun 180 derece dönüş 
yapması ile başladık. İlk olarak, Muğla 
Yuvarlak Çay vadisine destek verdik. 
Birgün sonra da Munzur Çayı özgür ak-
malı etkinliğinde Dersim ile birlikte Ak 
Parti İstanbul merkez binasına yürüyüş 
yaptık. Yine pankartlı, davul zurnalı kö-

çekli…  Sokağı sevdik. Arkasından Cide 
Hes’den çıkartılan taş ocağı kırma ve 
eleme tesisi için başvuran, Oryataş fir-
masını protesto etmek ve ÇED’ e itiraz 
etmek için 25 Mart 2010’da loç vadi-
sine otobüs ve özel araçlarla eyleme 
gittik. Ardından 25 nisanda Çernobil’in 
24. yılında “yaşamı yok eden tüm ener-
jilere dur demek için” Kadıköy’de bü-
yük bir miting organize ettik. Mitingin 5 
çağrıcısından biriydik. Sonrasında, 29 
Mayıs’ta yeniden sokaktaydık. Loç’ta 
Bizim Borumuz öter, dedik.

MK: Sonuçta, bu HES projeleri dere-
lerin özelleştirilmesine bağlı olarak 
yürütülüyor, Devletin, akarsuları özel-
leştirmesini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

UG: Enerji fakiri bir ülke olduğumuz 
iddia ediliyor. Ama bu demek değil ki 
doğayı tahrip etmek gerekir. Enerjide 
bir planlama anlayışı yok. Havza plan-
laması mutlaka yapılmalı. Suya da 
enerji ye de ihtiyacımız var. Bu doğa bu 
zamana kadar gelmiş bize düşen de 
bize kadar gelen bu güzelliği gelecek 
nesillere aktarmak olmalı. İnsan bu 
dünyada yaşayan milyonlarca canlıdan 
biri,  kendi yaşamımız için bu canlıların 
hayatına son verme ve yok etme gibi 
bir farklılığımız olmamalı.

EA: Ben liberal ekonomi eğitimi almış 
biri olmama rağmen devletin her şeyi 
özelleştirmesini doğru bulmuyorum. 
Şimdi bir bakıyoruz ki her değerimiz ya-
bancıların elinde. Suyumuzun da aynı 
akıbete uğramasından çok korkuyo-
rum. Ben buna “kapitülasyonlar” geri 
geldi diyorum.

MK: Teşekkürler.

Bu röportaj, kolektif dergi için Mehmet 
Karaman tarafından hazırlanmıştır.

suyun kuvveti
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başlayan 
Hidroelektrik Santral (HES) Projelerine 
karşı tepki ve protestolarla ülke ge-
neline yayılıyor. DSİ, Enerji Bakanlığı 
ve EPDK verilerine göre şu anda yurt 
genelindeki dere ve vadiler üzerinde, 
2009 yılı sonu itibarıyla kamu ve özel 
sektör’e ait 187 adet HES işletme ha-
linde bulunmakta. Mayıs 2010 verileri-
ne göre ise inşa çalışması devam eden 
145, proje aşamasında ise 1.576 HES 
bulunuyor. Planlanmakta olan 325 
HES projesi ile birlikte bu sayı 2.046 
ulaşmakta. Bakanlıkların verilerine 
göre ülke genelinde yapılması planla-
nan HES sayısı ise 2.300’lerdedir. Yıl-
lardır HES ve derelerin özelleştirilmesi 
odaklı projeler sonuçlarını da doğurma-
ya başladı. Rize’nin Güneysu ilçesinde, 
Gürgen Deresi üzerinde yapımı tamam-
lanan Kale Hidroelektrik Santralı dene-
me üretimine geçti. Deneme üretimiyle 
birlikte su regülatörlere tünellerle taşın-
dığı için, Başköy ile Güneysu arasında-
ki 4 kilometre boyunca Gürgen Deresi 
tamamen kurudu. Gürgen vadisinde su 
sesinin yerini, bir başka santral inşaatı 
için açılan yol yapımında çalışan iş ma-
kinelerinin sesi aldı.

Bu acı gerçeğin genelleşerek artacağını 
söylemek ise abartılı bir yorum olmasa 
gerekir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, iş-
letmede bulunan, inşa ve proje aşama-
sında olan ve de yapılması planlanan 
HES sayısı 700’ü bulmaktadır. Bunlar-
dan 169’u Trabzon’da, 123’ü Rize’de, 
176’sı Artvin’de, 82’si Giresun’da, 
63’ü Ordu’da, diğer HES projeleri ise 
Erzurum’un Doğu Karadeniz’e yakın İs-
pir ve Tortum gibi ilçeleri ile Gümüşha-

ne, Bayburt, Samsun, Amasya, Tokat, 
Sinop ve Çorum’da bulunmaktadır.

DSİ verilerine göre, inşa halindeki 145 
HES’ten 41’i Trabzon’da, 25’i Artvin’de 
23’ü Rize’de, 12’si ise Giresun’da bu-
lunuyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Çev-
re ve Orman Bakanlığı tarafından bu 
güne kadar 96 proje için ‘ÇED Olumlu’ 
raporu verildi. ÇED inceleme işlemleri 
devam eden 120 projenin daha bu-
lunduğunu öğrenilirken; ‘ÇED Gerekli 
Değildir’ kararlarındaki yetki İl Çevre ve 
Orman Müdürlükleri’ne ve dolayısıyla İl 
Valiliklerine devredildiği için henüz net 
bir sayıdan söz edilememektedir! Bu 
projelerin yanında ayrıca Doğu Kara-
deniz Bölgesinde 2 bin de mikro HES 
kurulması için Doğu Karadeniz Küçük 
HES Kalkınma Projesi adıyla yeni bir 
proje başlatılmıştır. Ülke genelinde 
inşa aşamasında olan 145 HES için, 
başta Rize ve Artvin olmak üzere Gire-
sun, Muğla ve diğer illerde çeşitli dava-
lar açılmış, bu davaların sayısı elde et-
tiğimiz bilgilere göre 65’e, sonuçlanan 
dava sayısı ise 34’e ulaşmıştır. 

Hes’lere Karşı Nasıl Bir 
Politika?
Doğu Karadeniz’de ve dolayısıyla ülke-
mizdeki HES süreci, 1996’da Rize’nin 
Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi Üze-
rinde BM Holding tarafından yapımı 
planlanan Dilek-Güroluk Regülatörleri 
ile başladı. Bu süreç bugün ki HES di-
renişinin de temelini oluşturdu. O gün-
lerden bu güne bir yandan hukuki di-
ğer yandan politik mücadele biçimleri 
gelişti. Doğanın korunması için açılan 
davalardaki kimi argümanlar bir süre 
politik argümanlar olarak da kullanıldı.  
HES’lere karşı açılan ilk davlarda ge-
nellikle,  derelere bırakılan ‘can suyu’ 

yetersizliği ve “havza ölçeğinde plan-
lama yapılmaması”na vurgu yapılmış-
tı. Özellikle dereler üzerinde onlarca 
HES kurulmasının önü, mahkemeler 
tarafından, bölgede havza ölçeğinde 
planlama yapılmaması gerekçesi ile 
tıkanmaya başlandı. Kimi davalarda 
ise, şirketin derenin yaşaması için ge-
rekli can suyunu, dereye bırakmadığı 
için davlar kazanıldı. Ancak, Rize’nin 
İkizdere Vadisinde bulunan bir proje 
için ise, ‘can suyu’ konusunda yapımcı 
firmanın ‘gerekli miktarda suyu dereye 
bırakacağını taahhüt etmesi’ nedeniyle 
açılan dava reddedilmişti. Bu durumda 
derelerin korunması için hukuk alanın-
dan geliştirilen gerekçeler, derelere 
suni teneffüs yapsa da nihai çözümü 
sağlamada yetersiz kalmaya başladı. 
Çünkü derelere bırakılan “can suyu” 
miktarının ne olması gerektiği sadece 
hukukun vereceği bir karar değil, bir 
politik seçimdi. Açılan davlarda gelişti-
rilen argümanlar, hukuksal olarak işe 
yarasa da bu kavramlarla politika ya-
pılmasının zorlukları ve sıkıntıları baş 
gösterdi. Çünkü derelerimiz alınıyor ve 
bizler şirketlerle “can suyu” pazarlığı 
yapmaya zorlanıyorduk.  Tam da bu 
bağlamda politikayı hukuka indirgeme-
yeceğimiz bir sürecin yaratılması gere-
kiyordu. 

2000’li yılların başında başlayan sü-
reçle HES projeleri bölgeye ve ülke 
geneline yayılarak adeta vadileri ve 
derelerimizi büyük bir anafor içine aldı.  
Bu süreçte Fındıklı’da verilen sıkı mü-
cadeleyle bu güne kadar 16 proje ya-
pılması planlanan Fındıklı’nın Arılı ve 
Çağlayan Vadilerine bir tek kazma dahi 
vurdurulmadı. Fındıklı Derelerini Koru-
ma Platformu öncülüğündeki mücade-
le, bölgenin diğer vadilerinde de veril-

Halk Dur Diyor, Yargı Kararları Uygulanmıyor

Dereler Kuruyor, HES’ler Çoğalıyor!
Ömer ŞAN*

* Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem 
Sözcüsü
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meye başlayınca, her alanda iletişim 
ve dayanışmanın sağlanması hedefi ile 
Derelerin Kardeşliği Platformu oluştu-
ruldu.

Bir Mücadele Deneyimi ve 
Özörgütlenme
Başta Rize olmak üzere Doğu Karade-
niz Bölgesi’ndeki birçok yerel kitle ör-
gütü temsilcisinin katılımı ile tamamen 
bağımsız bir yerel halk hareketi olarak 
Derelerin Kardeşliği Platformu örgüt-
lenmeye başlandı.  Bugün, Artvin’den; 
Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Bay-
burt, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, 
Samsun ve Sinop’a kadar uzanan 
bölgede 74 bileşeni ile Derelerin Kar-
deşliği Platformu, HES mücadelesinde 
demokratik, hukuksal, tepkisel eylem-
lerle bölgedeki ve yurt genelindeki ça-
lışmalarını sürdürüyor.

Gönüllülük esasına bağlı, çevreye, do-
ğaya, ülkemizin doğa zenginliklerine, 
doğal yaşam alanlarına sahip çıkan, 
hukukun üstünlüğüne inanan, demok-
rasiye bağlı birçok sivil toplum kuru-
luşu ve oluşumunun bir araya geldiği, 
hiçbir fon veya sponsorluktan faydalan-
mayan, herhangi bir kurum veya kuru-
luştan herhangi bir yardım ve destek 
almayan, herhangi bir grup veya lobi-
cilik faaliyetiyle ilişkisi olmayan Derele-
rin Kardeşliği Platformu aynı zamanda 
herhangi bir hiyerarşik yapısı olmayan 
bağımsız bir halk oluşumu olma özelli-
ğindedir.

Platform, gönüllük, özveri, duyarlılık ve 
sorumluluk temelinde, hiçbir çıkar veya 
menfaat hesabına dayanmadan, gü-
nümüz politikaları çerçevesinde çıkar 
hesapları içerisinde olmadan kendi öz-
gücüne yaslanarak örgütlenmektedir. 
Derelerin Kardeşliği Platformu ve bile-
şenleri; HES’lere karşıdır! Çünkü HES 
projeleri, iddia edildiği gibi temiz ve 
çevreci bir enerji üretim kaynağı değil-
dir! Aksine, doğayı katleden plansız bir 
kapitalist projenin araçlarıdır. Bu proje-
ler, derelerimizi kurutmakta, sularımızı 

3,5 metre çaplı ve yüzlerce kilometrelik 
tünellere hapsetmekte, doğal yaşam 
alanlarımızı, tarihi, sosyal ve kültürel 
değerlerimizi yok etmektedir. HES’ler, 
sularımızın, vahşi kapitalizmin em-
peryalist paylaşım hesaplarında meta 
olarak kullanılmasının aracıdır. Kırsal 
alanda bir tür kırsal dönüşüm aracıdır. 
Bir yönüyle, insanın ve doğanın yeni-
den sömürgeleştirilmesidir. Yeni iskân 
uygulamalarıyla, coğrafyalarımızın in-
sansızlaştırılması projesidir. 

Derelerin Kardeşliği Platformu, tüm 
canlıların yaşam kaynağı olan suyun, 
fayda-maliyet analizi çerçevesinde 
enerji kaynağı ve para kazanma aracı 
olarak görülmesini reddetmektedir. 
Doğal bir varlık olan su, yaşamın temel 
kaynağı olarak enerji kaynağı olarak 
görülemez. Sudan elde edilmeye ça-
lışılan enerjinin alternatifi vardır ama 
doğal yaşam alanlarımızın, vadi ve de-
relerimizin başka alternatifi yoktur!

Bu nedenle su, ticari bir mal değildir. 
Su, tüm canlıların yaşamını sürdüre-
bilmek için ulaşmaya hakkının olduğu 
doğal bir varlıktır; ekolojik sistemin 
bir parçasıdır. Tüm canlıların sudan 
yararlanma hakkı vardır. Hiçbir canlı 
kendisinin su ihtiyacının daha önemli 
olduğunu ileri süremez. Su, bulunduğu 
ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde 
yatağı değiştirilemez, bulunduğu alan-
dan başka bir alana taşınamaz. Doğal 
yaşam ile su ilişkisini dikkate almayan 
hiçbir karar, uygulama, yasal düzenle-
me kabul edilemez. Suyun kullanımı; 
ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal 
sürdürülebilirlikten uzak ele alınamaz. 
Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren, 
suyun beslediği ekosistemleri yok ede-
cek HES Projeleri yenilenebilir temiz 
enerji olarak görülemez. Canlı türleri-
nin yok olma noktasındaki suyu ifade 
eden ‘can suyu’ kavramı veya böyle bir 
adalet anlayışı kabul edilemez, ahlaki 
görülemez. Can suyu tartışması dahi 
yapılamaz.

Bu hedefler doğrultusunda bütün dere 
ve vadilerimizin korunması ve koruma 
altına alınması yaşamsal bir zorunlu-
luktur. Yargı kararlarını hiçe sayarak, 
vadilerimiz ve doğal yaşam alanları-
mıza geri dönüşümsüz zararlar veren; 
sularımızın özelleştirilerek, uluslar 
arası şirketlerin kontrolüne verilmesini 
de kapsayan bütün HES Projeleri dur-
durulmalıdır. Derelerin mülkiyetini alan 
şirketlerin üretim lisansları, tam da bu 
nedenle iptal edilmelidir. Senoz Vadisi 
başta olmak üzere mahkemelerce ve-
rilen durdurma veya iptal kararları der-
hal uygulanmalıdır.

Bu nedenle, bütün yönetim adına ka-
rar alanlar bu gerçekleri görmek zorun-
dadır. Dereler, şirketlerin malı değildir. 
Bu derelerin canlıları, çocukları, ataları 
ve geleceği vardır. Bunlar yokmuş gibi 
davranmak ve sorunu başka coğraf-
yalara ötelemeye kalkmak Karadeniz 
Bölgesi için kurtuluş olmayacaktır. 
Çünkü HES’ler bir kırsal dönüşüm po-
litikasının uzantısıdır. Derelerin tama-
men satılması, özelleştirilmesi tüm 
dünyadaki büyük su şirketlerinin en 
büyük hayalidir. Bu hayali görmeden, 
şirketlerle pazarlık ederek bu mücade-
le kazanılamaz! Bölgemizde yaşanan 
bu katliamların bir an önce durdurul-
ması ve sularımızın ticarileştirilmesinin 
önünde durmak için var gücümüzle 
mücadelemizi sürdürmek ise bugün bi-
ricik yolumuzdur. Derelerimiz bizim can 
suyumuzdur. Artık, suların özgürleş-
mesi mücadelesi toplum özgürleşmesi 
mücadelesine dönüşmektedir. Ülkede 
hukuk, adalet, barışın garantisi de de-
relerin özgür akmasından geçmekte-
dir. Tek tek satılığa çıkartılan derelerin 
kardeşleşmesi süreci, aynı zamanda 
tüm ülkedeki eşitliğin ve sömürüden 
kurtuluşun da teminatı olacaktır. Bu 
bağlamda, su mücadelesi demokrasi 
mücadelemizdir. Derelerin Kardeşliği, 
bu süreçte kendi örgütlenmesini örnek 
bir deneyim olarak tarihin sayfasına 
not düşmektedir. 
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Köylülerin siyasi kitle hareketlerinin ta-
şıyıcısı olarak güvenilir, hedefe odaklı 
ve değişime hevesli bir kesim olmadı-
ğı düşüncesi, sol eğilimli hareketlerde 
yaygındır. Yine de, ülkemizde muhalif 
insanlar, bir çeşit “kara toprak nostal-
jisi” ile, Anadolu halk hareketlerini yad 
etmeyi, “Şeyh Bedrettin’lerin çocukla-
rı” olduklarını hatırlamayı sever. Hatta 
aslında öncü güçleri arasında eski tı-
marlarını yitiren sipahiler ve merkeze 
karşı güçlerini sınamaktan çekinmeye-
cek kadar erk sahibi ayan da bulunan 
Celali İsyanlarını, bir nevi küçük köylü 
ayaklanması gibi görmek isteyen sol-
cularımız da yok değildir. Oysa, Taner 
Timur’un belirttiği gibi, 16. Yüzyılın son-
larından, 17. Yüzyılın başlarına kadar 
Osmanlı İmparatorluğu’nun derinden 
sarsan ve merkezin sırtını yasladığı 
küçük köylüye kuvvetle yabancılaşma-
sı gibi ciddi bir soruna yol açan Celali 
İsyanları’nın omurgasını oluşturan iki 
zümre vardı ki, bunlardan* birinci gru-
bu oluşturanlar, merkezden bağımsız 
olarak Anadolu’da çiftlik ve malikane-
ler kurma kavgası veren yönetici züm-
re mensupları (ehl-i örf) idiler. Bunlar 
yeniçeri ve sipahilerden, sancak ve 
eyalet beylerine kadar uzanan hetero-
jen bir kategori oluşturuyorlardı. Top-
raklarını kaybeden köylüler ve tımarları 
ellerinden alınan sipahiler ikinci grubu 
oluşturmaktaydı…

Şüphesiz, daha 15. Yüzyıldaki Musa 
Çelebi ayaklanmasından beri, sırtını 
yoksul ya da mülksüzleştirilmiş köylü 
kitlelerine de yaslayan, kurulan ittifak-
ların yapısı gereği “köylü isyanı” nite-
liği taşıyan ayaklanmalar Anadolu’da 
çok sayıdadır ve örn. Yetkin, bunları 
11. Yüzyılda Büyük Selçuklu Sultanı 
*   Timur, Taner, “Osmanlı Çalışmaları: 
İlkel Feodalizmden, Yarı Sömürge Ekonomisine”, 
1. baskı, V yayınları, Ankara, 1989

2) Yetkin, Çetin, “Türk Halk Hareketleri ve Dev-
rimler”, 3. baskı, Say Yayınları, İstanbul, 1984

Sancar’a karşı ayaklanan, göçebe Oğuz 
boylarına kadar götürmekte, Oğuzların 
aslında yerleşik ve kentli İran bürokra-
sisine karşı, üst düzey din adamları ve 
devlet bürokrasisine karşı, yani sadece 
ırk-boy değil, ciddi bir sınıf bilinciyle ha-
reket eden bir göçebe kuvvet olduğunu 
öne sürmüştür**. 

Sadece Anadolu’da değil, Avrupa’da 
da, özellikle kentleşme ve para eko-
nomisinin ivme kazandığı 16. Yüzyıl-
dan itibaren, köylülerin de isyan eden 
ittifakların önemli bir bileşeni olduğu, 
isyancıların talepleri arasında, pek çok 
örnekte, toplumsal adalet, toprağın or-
tak kullanımı, imtiyazlı kesimlerin çeşit-
li ayrıcalıklarının kaldırılması gibi nok-
taların vurgulandığını gözlemleyebiliriz. 
Bunlara örnek olarak, Luther’in İncili 
Almanca’ya çevirmesini takiben patlak 
veren ve neredeyse 150 yıl dinmeyen, 
en önemlisine Thomas Münzer’in lider-
lik ettiği Alman Köylü Ayaklanmalarını 
verebiliriz. Münzer, Katolik Kilisesi’nin 
ve prenslerin imtiyazlarına karşı çıkar-
ken, “Tanrı’nın Krallığı” kavramından, 
tüm iş ve mülkiyetin ortak paylaşıldığı, 
Tanrı’nın adaletine ve kulları arasında 
eşitliğe itaat etmeyen tüm otoritelerin 
alaşağı edildiği, toplumu oluşturan-
lara karşı dönen bir devlet gücünün 
bulunmadığı bir ülke anlıyordu. Aşağı 
Ren- Mainz bölgesi ve Baden’a kadar 
ulaşan bölgede kuvvetli olan, “Bağcık-
lı Ayakkabı” Kardeşliği, gizli işaretle-
ri, özel diliyle, köyden köye istihbarat 
taşıyan dilenci, hırsız ve gezgin zana-
atkarların iletişimini sağladığı, güçlü 
bir örgütlenmeydi ve temel talepleri 
şunlardı: Prens, asiller ve ruhbanlara 
hiçbir vergi, ücret, kira ödenmeyecek, 
serflik kaldırılacak, kilise ve manastır 
arazileri ortak mülkiyete geçirilerek, 
küçük köylüler arasında paylaştırılacak 
ve İmparator dışında, hiçbir dünyevi ya 

** 

da ruhani otorite tanınmayacak.  

Anadolu’da da, dini, ekonomik ve ırk-
boy-soy kökenine dayalı köylü isyanları 
Cumhuriyet dönemlerine kadar eksik 
olmamış, bunlar hem Osmanlı, hem 
Cumhuriyet yönetimleri tarafından en 
acımasız ve zalim yöntemlerle bastırıl-
mıştır. Örneğin, binlerce insanın katle-
dildiği, çocukların ailelerinden koparıla-
rak, yaşamlarının karartıldığı, köylerin 
yaşanılmaz, toprakların işlenmez, kut-
sal ziyaretlerin girilmez hale getirildiği 
1938 Dersim Katliamı, on yıl öncesine 
kadar Kürt nüfusun yoğun yaşadığı 
bölgelerde süre giden iç savaş, aslında 
küçük köylünün aktif katıldığı ve yaşam 
biçimine, kültürüne karşı tehditlere ce-
vap verdiği, bunun için bilinçli şekilde 
kendi varlığını ve kimliğinin sınırlarını 
tanımladığı örnekler olarak değerlendi-
rilebilir.

Küçük köylünün topraklarını kaybede-
rek, toprakların büyük toprak sahiple-
rinin tekeline geçmesi, göçebe ya da 
aşiret yapısı içinde yaşayan bir halkın 
zorla yerleşik hayata geçirilmesi ya da 
yaşam alanlarından sürülmesi  veya 
farklı bir üretim biçiminin, örneğin 
mono kültür temelli sinai tarımın bel-
li bir bölgede başlatılmak istenmesi 
ve belki yerli halkın yeni üretim tarzı-
nın başlatılabilmesi için topraklardan 
sürülmesi gerekliliği, köylünün isyan 
etmesine yol açan tehditler olarak be-
lirebilmektedir. Bunların dışında veya 
bunlarla beraber değişimin bir kültürel-
siyasi tezahürü olarak, farklı bir dini ya 
da ırk kökenli bağa sahip egemenlerin, 
kendi kimliklerini yerel köylü nüfusa 
dayatması durumu da, isyanların tetik-
leyicisi olarak sıklıkla gözlemlenmekte-
dir. 

Anadolu topraklarında köylü isyanları-
nın, şimdiye dek, her zaman bir dini ya 
da ırk-boy-soy temelli aidiyet etrafında 
örgütlendiğini gözlemlemek mümkün-

Yerel Su Mücadeleleri,  
Köylüler Ve Yabancılaşma 
Kızılca Yürür
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dür. Nasıl Alevi-Bektaşi kimliği Şeyh 
Bedrettin’den, Şah Kulu, Baba Zünnun 
ve Kalender Çelebi ayaklanmalarına 
ve Sünni kimliği 31 Mart olaylarına (ki 
Derviş Vahdeti etrafında toplanan ke-
simler arasında yoğun bir taşralı esnaf-
köylü nüfus vardı) damgasını vurduysa, 
Osmanlı’dan günümüze süre giden 
Kürt hareketlerinde kitleyi oluşturan 
Kürt köylüleri de, esas olarak kimlik 
temelli bir ayırımcılık politikasına karşı 
isyan etmişti. İşte, günümüzde yeşer-
meye başlayan yerel su mücadeleleri, 
onun öncülü olan altın madenciliğine 
karşı köylü direnişleri ve termik-nükleer 
santrallerin yapımına karşı köy hare-
ketleri, burada çok farklı bir noktadan 
yola çıkarak, yeni bir isyan dinamiğine 
ve farklı bir köylü-toprak ilişkisine işa-
ret etmektedir.

Henüz ülkemizde, köylüler bölgele-
rindeki su kaynaklarını kiralayarak, 
topraklarından çıkan suları satan su 
şirketlerine karşı ciddi bir yerel hare-
ket oluşturmamaktadır. Burada, için-
de hareket etmeye alıştıkları ekonomi 
politiğin varsayımlarını sorgulamıyor 
olmaları, köylü ile işçi arasındaki ayı-
rımın, tıpkı Marx’ın öngördüğü gibi,  
sermayenin tahakkümü karşısında, gi-
derek ortadan kalktığını, köylünün de, 
tıpkı emeğine ve üretici-yaratıcı gücüne 
başka bir insan tarafından el koyulan 
işçi ile aynı yabancılaşma sürecine 
girmiş olduğunu göstermektedir. Zira, 
içinde yaşamakta ve üretmekte olduğu 
toprak ve suların kendi yaşamlarının ve 
varlıklarının ne kadar iç içe geçmiş bir 
parçası olduğunu, bunlarla sürdürdüğü 
ortaklığı kendi açısından tasarlama-
nın özgürleştirici etkisini fazla önem-
semiyor görünmektedir. Bu süreç aynı 
zamanda kültürün, sosyal hayatın da 
türdeşleşmesini ve giderek kırsal nüfu-
sunun emekçi kitleler haline gelmesini 
tetiklemektedir. Suyu, toprağı, yaşam 
dili ve kültürü tektipleştirilen ve kendi 
varlık koşullarına yabancılaşan bu ge-
niş kitle, kapitalizmin yarattığı emekçi 
sınıflar arasına katılmaktadır.

Su, Doğanın Yaratıcı Emeğidir
 İnsan emeği, insanın özgül etkinliği, 
kişiliğinin nesneleşmesidir, yani emek, 
insanın kendi yaratıcılığını dışa vurma-
sı, dünyayı değiştirmesi, bu arada ken-

di varlığını tanıması, görmesi, kendiyle 
yüzleşmesidir. Öyleyse, damlasının 
değdiği yerde yeşilliklerin, çimenlerin 
açmasını sağlayan, aktığı her alanı var-
lığıyla değiştiren su da, doğanın eme-
ğinin, kuvvetinin bir parçasıdır ve doğa 
kendini, bu emeğin akışıyla gösterir, 
değişim bu emeğin iş görebilmesine 
bağlıdır. Doğanın emeğine set çekildi-
ği, örneğin suyun şişelere doldurulup, 
değiştireceği ve besleyeceği topraktan 
koparıldığı yerde, yaşam ve doğanın 
yaratıcılığı sona erer, ölüm gelir. İşte 
küçük köylünün emeğini toprağa akı-
tarak, tarım aletlerinin işlemesi için 
gereken gücü sürece katan çiftlik hay-
vanının gübresini toprağa serperek 
beslediği üretimin süre gidebilmesinin 
ön koşulu da, doğanın emeğini bu işe 
katabilmesidir. 

Toprak ve tohum kendini özgürce yeni-
leyemeden, sular akmadan, iş sadece 
köylünün çabasıyla sürdürülemez. Tam 
da bu nedenle, köylülerin su ve toprak-
larını koruması varoluşsal bir gereklilik 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Baraj ve HESler söz konusu olduğunda, 
tıpkı madencilik karşıtı mücadeleler 
gibi, köylülerin belki Anadolu tarihinde 
ilk defa, bir dini ya da ırksal kimlik etra-
fında birleşmenin ötesinde dayanışma 
ağları kurduklarını, toprakları, orman-
ları ve sularıyla ilişkileri üstüne düşün-
düklerini ve söz söylediklerini görüyo-
ruz. Bu mücadeleler, köylülerin doğayla 
ve onunla giriştikleri ortak çabayla yeni 
bir kapıdan, pencereden ilişki kurduk-
larını, belki içinde hareket ettikleri sis-
temin ve bu sistemin rasyonel bakışının 
dayattığı, giriştikleri üretime ve o üreti-
mi mümkün kılan doğaya karşı yaban-
cılaşmanın bu yeni düşünme-algılama 
çabasıyla kırılabileceğini gösteriyor. Su-
yun gücünü, kullanmak istediği için ön 
plana çıkaran kapitalizm, belki böylece 
bize bir iyilik etmiş oldu, çünkü biz hep 
yanı başımızda akıp gittiğinden,  suyun 
gücünü ancak etrafı yıktığında hatırlı-
yorduk. Su ve doğayla ilişkileri üstünde 
kır emekçisi- köylüler,  su ve madenci-
lik karşıtı mücadelelerden yeni bir üre-
tim bilinci ve tasarımıyla galip çıkabilir.  
Bu süreç kır ve kent emekçilerinin or-
tak mücadelesinin de zeminlerinden 
biri olacaktır.           

düne dair ne varsa

İstanbul’un 
Atomla
İmtihanı

Küçükçekmece’de 1000 kilowatlık 
atom reaktörünün açılış töreninde dev-
let erkanı hazır bulunuyordu. Yıl 1962. 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Türkiye 
için yeni bir çağın haberini muştuluyor-
du. İkinci dünya savaşının etkisnden 
çıkmaya çalışan ülke, yeni bir kalkınma 
hamlesine hazırlanıyordu. Nükleer güç 
olma hayalleri o yıllarda başladı. Bu-
günlere kadar geldi. Amerika ile baş-
layan serüven sık sık gazete manşet-
lerine taşınıyordu. “Memleketim için 
uğurlu ve mutlu olsun” nidaları yükse-
liyordu. Amerikan Atom Enerji Komis-
yonu da fotoğraf karesinde yerini çok-
tan almıştı. Sadece fotoğraf karesinde 
değil tabi. Bu reaktörün karşılığında 
ise Türkiye’ye nükleer savaş tehdidine 
karşı nükleer silah başlıkları yerleştiril-
meye başlancaktı. Ortadoğu’nun bek-
çiliğine soyunan anlayış, o zamanalar 
da komünizm tehdidine karşı muzaffer 
bir nükleer yanlısıydı.
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Kullanılan dil özellikle de kriz zaman-
larında önemlidir. BP’nin Deepwater 
Horizon adlı açık denizdeki petrol kule-
sindeki patlamanın Meksika Körfezine 
boşalttığı yüz binlerce galon ton petrol 
bazıları tarafından “afet” olarak dillen-
dirildi. Bu bir afet değildir. Bu bir suç-
tur. Erken tahminlere göre bu petrol sı-
zıntısını temizlemek 14 milyar dolardan 
fazlaya mal olacak, kuşaklar boyunca 
sürecek şekilde yerel balık alanlarını 
mahvedecek ve Körfez ekolojisinin her 
parçasına tanımlanamayacak zararlar 
verecektir. Burada suçlu olan şirketler-
dir – British Petroleum (BP) ve şirket 
suçlarına pek de yabancı olmayan bir 
firma, Halliburton. Bu devasa sızın-
tı hem temiz enerji kaynaklarına acil 
geçiş ihtiyacının altını çiziyor hem de 
suçlu çokuluslu şirketlere demokratik 
kontrol mekanizmalarının uygulanması 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Bölgenin temizlenmesine hemen baş-
lanmalı ve bu süreç yerel balıkçılar ve 
çevrecilere danışılarak onların çıkar-
larına en iyi şekilde uyacak şekilde 
yürütülmeli ve tüm masraflar BP tara-
fından üstlenilmeli. Buna ek olarak, BP 
temizliğin devam edebilmesi ve yerel 
ekolojinin korunması için bir kamu fo-
nuna tazminat yatırmalıdır. Bu talepleri 
karşılanmaması durumunda BP´nin 
ABD´deki hisselerine el konulmalı ve 
bu ülkedeki iş hayatına son verilme-
lidir. Bundan daha az bir yaptırım uy-
gulanması bölgenin vatandaşlarına ve 
genel olarak uluslararası kamuoyuna 
bir ihanetten fazlası olmayacaktır.

Bu devasa petrol sızıntısı temiz yenile-
nebilir enerji formlarına acilen geçilme-
si gerektiğini göstermektedir. Bu geçiş 
sürecinin kısa-vadeli karın kamu yatı-
rımlarını domine ettiği bir kapitalist sis-
tem içerisinde gerçekleşmesi mümkün 
gözükmemektedir. BP federal hükümet 
ile on yıldan fazla süredir, sızıntının et-

kilerini minimize edebilecek güvenlik 
tedbirlerinin alınıp alınmaması konu-
sunda savaşmıştır. 

Şirketlerin iş yapma gerekçesi de 
dünyadaki insanların refah seviyele-
rini arttırmak değil, kar elde etmektir. 
Çevresel tahribat şirketlerin kurumsal 
kar-zarar hesaplamalarına dahil edil-
memektedir. Bunun yerine, çevresel 
tahribat yürürlükteki serbest piyasanın 
bir yan etkisi olarak görülmektedir.

Şaşırtıcı olmayan bir biçimde BP’nin bu 
suçta bir ortağı daha vardı – Hallibur-
ton. Irak´taki savaş esnasında Ameri-
kan vergi mükelleflerinin vergilerini hiç 
de cimri olmayan bir şekilde iç ettikten 
sonra, şirket BP tarafından petrol kuyu-
larının açılması, platformların dikilmesi 
ve boru hatlarının döşenmesi için tu-
tuldu. Los Angeles Times’ın haberine 
göre ihale edilen bu iş petrol kuyusun-
daki patlamadan sadece 20 saat önce 
tamamlanmıştı. Yine şaşırtıcı olmayan 
bir şekilde Halliburton geçtiğimiz Ağus-
tos ayında Timor denizindeki başka bir 
petrol sızıntısında da benzer bir inşaat 
işini tamamladıktan sonra sorumlu ola-
rak gösterilmişti. Burada kapitalizmin 
mantığı tam olarak ortaya çıkmaktadır. 
BP iş için en ucuz teklif veren firmayı 
seçmek istiyor ve Halliburton da en az 
masrafla paranın çoğunu cebine indir-
meyi planlıyor. Tabi ki çevreye, yerel 
balıkçılık sektörüne veya gezegenin ge-
leceğine hiç önem vermeden.

Tam bu esnada, Demokrat ve Cum-
huriyetçi partilerden politikacılar da 
şirketlere bir nevi yardakçılık ve suç 
ortaklığı yapmaktadırlar. 2008’de 
McCain/Palin başkanlık kampanyası 
“Kaz Bebeğim Kaz!” (“Drill Baby Drill!”) 
sloganıyla yürütülmüştü. Şimdiki baş-
kan Obama’nın kampanyası o vakitler 
bu talepleri yumuşakça gözardı ettiyse 
de Beyaz Saray’a girdikten sonra Kuzey 
Amerika sahili boyunca deniz üzerinde 

petrol arayacak bir planı kendisi tasar-
ladı. Gerçekleşen sızıntı Obama’nin 
petrol arama planının iflasını ve karbon 
salımlarını azaltmak için karbon tica-
retini merkeze alan planının abesliğini 
ortaya koymaktadır. Şirketler, bu ülke-
deki nüfusun büyük çoğunluğunun te-
miz enerji ve güvenli bir çevre isteğini 
ezmelerine izin verecek siyasi ortakları 
olduğu sürece çevreyi kirletmeye de-
vam edeceklerdir.

ABD Sosyalist Partisi, bu iki partinin 
önerilerine karşı açık bir eko-sosyalist 
alternatif sunmaktadır. Bizler doğal 
kaynaklarımız üzerinde kamu mülkiye-
ti ve demokratik kontrolü tesis ederek, 
şirketlerin çevremizi sömürmesi ve yok 
etmesini önleyeceğiz. Tehlike altındaki 
türlere yönelik habitat-merkezli yakla-
şımlar içeren güçlü uygulanabilir ka-
nunlar oluşturarak kapitalist üretimin 
yarattığı zarar onarmayı taahhüt ediyo-
ruz. Son olarak, uluslararası çevre söz-
leşmelerini imzalayarak ve tabandan 
gelen çevre adaleti hareketlerine katı-
larak ve bunları destekleyerek Amerika 
Birleşik Devletlerini dünya ile aynı hiza-
ya getirmeye niyetliyiz. Kısacası hedefi-
miz çevre korumanın, kar yaratmaktan 
daha önde yer alarak, ekonomik karar 
mekanizmalarının ana parçasını oluş-
turduğu daha temiz ve daha demokra-
tik bir gelecek yaratmak.

Kapitalist kar-dürtüsü gezegenin sonu 
olacaktir. Uluslararası platformda yü-
rüyen demokratik sosyalizm, kırılgan 
ekosistemlerimizi ve sağlığımızı; temiz 
su, temiz hava ve demokrasiyle idare 
edilen bir toplumu savunarak koruya-
bilir.

Kaynakça: http://www.socialistwebzi-
ne.org/2010/05/bp-oil-spill-crime-not-
disaster.html

Çeviren: Ethemcan Turhan

Meksika Körfezi’nde Yaşananlar 
Petrol Krizi mi?
Amerika’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Petrol Uygarlığıyla Hesaplaşamaz

polemik
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Britanya’nın kömür depolarından biri-
nin başkenti olan Cardiff aslında en-
düstri devriminin de önemli mekanla-
rından biri. Tarihinin içinde dolaşmak 
istediğinizde “İngiliz İşçi Sınıfı”nın ve 
maden işçilerinin ruhu ile karşılaşı-
yorsunuz. Dünya tarihi ile ilgili bilgi-
miz çok az olsa da endüstri devrimi 
ve İngiltere’nin bağlantısını biliriz. Ve 
işte buhar makineleri, büyük fabrika-
lar ve bu makinelerin yapılması için 
gerekli demirin, fabrikaların çalışma-
sı için gerekli olan kömürün transfer 
edildiği kentlerden biri burası. 1835’te 
155.000 ton olan kömür ihracatı, 
1913’te 10 milyon tona çıkmış. Car-
diff, Britanya ölçeğindeki ağır endüstri 
kentlerinden biri olmasa da güney Gal-
ler bölgesindeki kömür, demir ve çelik 
üretiminin dışarıya açılan kapısı, yani 
bu ağır endüstrinin besleyeni imiş. Car-
diff aslında tam anlamıyla Güney Gal-
ler bölgesi üretimini yöneten bir hizmet 
ve pazar kentiymiş.   

Cardiff’te “sosyal devletin” inşa ettiği 
sokaklarda yürürken, memleketimdeki 
konuşmalar kulaklarımda çınlıyor: “ne 
güzel sokakları var bu insanların, evler 
muntazam, planlı, yaşasın Britanya işçi 
sınıfı”. Oysa azıcık dünyanın gidişatı-
na kafayı takmışsanız orada da sosyal 
devletin çökmeye yüz tuttuğunu ve ha-
yatın hiç kolay olmadığını görebiliyorsu-
nuz. 

Özellikle, kapitalist yıkıcılığın kentte-
ki hikayesini, kapitalizmin göbeğinde 
takip etmek için Cardiff bulunmaz bir 
örnek. Çoğumuzun içinde yaşarken 
fark etmediği ağları, ötekileştirmeleri, 
mekânsal farklılıkları bir kente yabancı 
olarak gittiğinizde daha iyi anlıyorsu-
nuz. Çünkü bu kentte yaşayan insanlar 
temelde sizin için aynı, çünkü size eşit 
uzaklıkta yabancı. Eğer siyah/beyaz 
gibi önyargılarınız yoksa sokakları eşit 
bir düzlemde görüyorsunuz. Ve sonra, 

farklılıkları gözünüz seçmeye ve şehrin 
hikâyesini öğrenmeye başladığınızda 
aslında bir şehre değil bir dünyaya bak-
tığınızı fark ediyorsunuz.  

Cardiff’te Bir “Demir Lady” 
Cardiff şehrinin kaderi sanayi devrimin-
den sonra ikinci kez ve köklü olarak 
1980 sonrası değişir. Artık dünya ne-
oliberal döneme girmiştir. Bu dönemle 
İngiltere’de karakterize olan kişi Mar-
garet Thatcher’dır. Bu “demir hanımın” 
emsalleri Birleşik Devletlerde Ronald 
Reagan, Türkiye’de Turgut Özal olarak 
bilinmektedir. Yatakları Dünya Bankası 
ve IMF olan bu siyasi “cevherler” bir ta-
kım politikalarla bir anda tüm bir yaşa-
mı değiştirmeye başlarlar. Cardiff’teki 
demirin, çeliğin, kömürün yaşamı da bu 
siyasi “cevherlerin” piyasaya girmesi ile 
değişmeye başlar. Thatcher hükümeti 
kömür madenlerini kapatmaya karar 
verir. Güney ülkelerinin kömürü revaç-
tadır ve endüstriyalizmin ağır sanayi-
leri, yavaş yavaş bu ülkelerin doğa ve 
emeğini temellük edecek şekilde biçim 
değiştirmektedir.  1970lerin sonunda 
yaşanan grevin de etkisiyle 1980lerin 
ortalarına gelindiğinde kömür maden-
lerinin kapatılması için alt yapı hazır-
lanmıştır. Nükleer enerji istasyonları 
ve petrole dayalı yakıt kömürün yerini 
almaya başlayacaktır. Madenlerin ka-
patılması kararından hemen sonra 
1984 yılında madenciler ayaklanır ve 
büyük grev başlar. Ancak sendikaların 
anlaşmazlığa düşmesi, mücadelenin 
bütünleştirilememesi nedeniyle grev 
başarıya ulaşamaz. Hükümetin olduk-
ça korktuğu bu grev başarıya ulaşmış 
olsaydı muhtemelen bugün çok daha 
farklı bir yerden konuşuyor olurduk; fa-
kat bu grevin başarısız olması muhafa-
zakar yeni sağ anlayışın iktidarının kuv-
vetlenmesine de neden olur. Velhasıl, 
artık Cardiff’in çevresinde maden de 
yoktur, iş de… Hatta madenler hiç var 

olmamış gibi girişleri çıkışları, tabelala-
rı her şeyleri yok edilir. 

Kuşkusuz maden endüstrisi için özel-
likle ekolojik açıdan söylenebilecek 
çok olumsuz noktalar var. Örneğin kö-
mür, demir ve çelik transferi yapılan 
Cardiff Koyu’nda endüstriyel kirliliğin 
çok büyük boyutlarda olduğu ve suyun 
kömür kadar kara olduğu söylenmek-
tedir. Ancak böyle bir “yeniden yapılan-
ma” sürecinin nedenleri ve sonuçları 
düşünüldüğünde koy kadar kara bir 
tablo da karşımıza çıkıyor. Öte yandan 
işçilerin yaşam koşulları için çok parlak 
cümleler kurmak da mümkün değil. Fa-
kat madenlerin kapanması ile binlerce 
insan bir anda işini kaybederken, ma-
denciler için Galler vadilerinde kurulan 
onlarca yerleşim yeri de bir anda yok-
sunluğun içine düşer. Hanedeki erkek-
lerin neredeyse hepsinin madenlerde 
çalıştığı bu birimlerde artık yapılacak 
hiçbir şey yoktur. Kendine yeni bir eko-
nomik alan açan düzen işçileri ise yok-
sunluğun ekonomisine sürüklenmiştir. 

Bununla birlikte madenlerde çalışan 
insanlar “engelli” olarak emekli edil-
miş ve bu sayede iş piyasasından da 
tamamen uzaklaştırılmışlardır. Verilen 
“engelli” etiketinden dolayı işsiz kalan 
kitle, iş arayamaz ya da yeni bir işte 
çalışamaz. Böylece hükümet, işsizlik 
oranının artmadığı manipülasyonunu 
da yapabilmiştir. Bugün gelinen nokta-
da ise vadilerdeki durumun hiç parlak 
olmadığı söylenmektedir. Britanya’nın, 
zaten fakir olan, Galler bölgesi daha 
da fakirleşmiştir. Sanayi devriminden 
1980’li yıllara kadar ekmek pahasına 
madenlerin kirini pasını çeken bölge, 
şimdi sadece ayakta kalabilmek için 
çabalamaktadır. İnsanlar sadece işle-
rini değil hayatlarını da kaybetmiştir. 
Vadilerde uyuşturucu bağımlılığının ve 
intihar oranının oldukça yüksek dü-
zeylerde olması da bunun göstergele-

Kentlerin Dönüşümü Sadece Kentsel mi?

Cardiff Sadece Cardiff mi? 
Hade Türkmen
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rindendir. 1800lerden beri süregelen 
yapının bir anda altüst olmasıyla eko-
nomik ve sosyal yaşam darmaduman 
olmuş, bir yandan kentlere göç de art-
mıştır. 

Cardiff kenti de kömür madenlerinin 
kapatılmasından sonra kendi payına 
düşen yoksunluğu alır. Cardiff’de ilk 
yapılan iş ise toplumsal hafızanın silin-
mesidir. Kömürün Cardiff’teki merkezi 
olan Cardiff koyu dönüşüm alanı ilan 
edilir. Herkesin tahmin edeceği gibi bu 
alanda bir adet kültür merkezi, birçok 
otel ve eğlence merkezi, ofis ve lüks 
konut gelişimi ve pek tabii ki marina 
öngörülmüştür. Aklınıza “üniversite 
nerede?” diye bir soru takıldıysa onu 
da hemen belirteyim, yakında son li-
man işletmesinin de kapanacağı ve o 
alana üniversite kurulacağı söylentileri 
kentte hakim. Kısacası bugün kentsel 
dönüşüm deyince aklınıza ne geliyor-
sa hepsini Cardiff koyunda bulabilmek 
mümkün; hem de tüm dünyadaki dö-

nüşüm binalarının benzerleri şeklinde 
yer ve tarih ile ilgisi olmayan yapılar ile 
dönüşüm. Öyle ki buradan mimarlara 
seslenmek isterim; lütfen su kenarı 
diye gemi şeklinde bina tasarlamayın! 

Cardiff koyundaki dönüşümün en bü-
yük yapılarından biri ise nehirler ile 
beslenen koyun Bristol körfezine açı-
lan bölümüne 200 milyon pounddan 
daha fazla harcama yapılan baraj. Gel-
gitleri de engelleyen, çamuru ortadan 
kaldıran baraj ile artık Cardiff Koyu bir 
göldür.  Ancak birçok canlı türünün bu 
çamurları yuva bildiğini düşününce ve 
ekolojik anlamda bir izah bulamayınca 
neden sorusu aklımıza düşebilir. Pek 
tabii ki su sporları daha rahat yapılsın 
ve otellerden bakanlar çamur değil dur-
gun su görsün diye. Baraj, neo-liberal 
bir dönüşüm altında kamu kaynakları-
nın nasıl kullanıldığına dair önemli bir 
örnektir de. 

Öte yandan tersane ve liman olarak 
kullanılan Cardiff koyu öteden beri çok 

uluslu bir işçi yerleşimidir. Ancak dönü-
şümle birlikte buralara yeni lüks konut-
lar ve kapalı siteler inşa edilir. Bu alan-
da yaşayan işçilerin bir kısmı ayrılırken 
yoksul göçmenler gelmeye devam eder. 
Bu yoksul mekanda yaşayanlar ile dö-
nüşüm arasında bir bağ olmadığı gibi 
yaratılan zengin mekanlarla mekansal 
ayrışmanın daha da arttığı kolayca göz-
lenebilir.  Bir yandan da çalışma alan-
larındaki değişimle birlikte çalışma ha-
yatında da önemli değişimler meydana 
gelmiştir. Tarih boyunca daha çok bir 
yönetim ve hizmet kenti olarak varolan 
Cardiff’te bugün kadın çalışanların ora-
nı çok yüksek; erkekler ise iş bulmak-
ta zorlanmakta. Özellikle Asya kökenli 
ailelerde bu durumun etkisi farklı his-
sediyor. Hanelerde daha çok kadınlar 
iş yaşamına dahil olabilmekte çünkü 
kentin genel ekonomik yapısını bugün 
hizmet ve kamu sektörü oluşturmakta; 
ve bu iki sektörde de kadınların iş bula-
bilme oranı daha yüksek.   
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Yaramaz Elmalar, Patlıcan Bey 
ve Domates Hanım 
İşte böyle bir ortamda bir sabah radyo-
da dinlediğim bir program beni burada-
ki gündelik yaşamla ilgili bambaşka bir 
noktaya çekti. Bir kadın programında 
organik ürünler ve işçi sınıfı konuşulu-
yordu. Konu üzerine araştırma yapan 
bir profesör yoksulluğun ve işsizliğin gi-
derek artması, üzerine bir de kadınlar 
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tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor. Kırsal alanda da 
ciddi bir yoksulluk baş göstermiş du-
rumda. Peki, kim kârlı çıkıyor bu işten? 
Tabii ki ucuz emek üzerinden üretim 
yapan firmalar ve büyük tekeller. Yok-
sulluğun ekonomisinin büyük gıda te-
kellerini nasıl zengin ettiğinin ve sektö-
rün nasıl geliştiğinin bir örneği aslında 
yukarıda anlatılanlar. 

Kent mi Dönüşüyor Kır mı, Kır 
mı Dönüşüyor Kent mi?
Tabii ki her ikisi de… Yukarıda anlatılan 
hikaye bir endüstri bölgesinin nasıl dö-
nüştüğünün ve yoksulluğun ekonomi-
sinin nasıl yaratıldığının hikayesi. Çok 
özet olan bu hikayenin detayları bu 
dönüşümün bazı noktalarını yumuşa-
tabilir fakat görünen odur ki yaşanan 
dönüşümler sadece bir mekana ait, bir 
sektörü ilgilendiren dönüşümler değil. 
Farklı coğrafyalarda aynı aktörlerle oy-
nanan büyük bir oyunun içindeyiz. 

Milyarlarca insan kentlerde yaşıyor ve 
halen daha kentlere doğru yoğun bir 
göç devam ediyor. İnsanlık tarihi bo-
yunca, son yüzyılda olduğu kadar hiç 
bu kadar yoğun ve kitlesel bir göçerlik 
haliyle karşı karşıya kalmamıştık belki 
de..Kentler, yerleşikliğin değil göç et-
menin ve yeniden mekansızlaşmanın 
alanları olarak genişlerken; “imaj ken-
ti “ tüm yaşamı ele geçiriyor. Hayali 
cemaatler çağının hayali mekanlarını 
üretmeye adamış endüstriyel kapita-
lizm, dünyanın dört bir yanında doğayı 
ve emeği sınırsızca sömürürken, tarım, 
uluslararası şirketlerin elinde çiftçisin-
den kopartılırken; kentlerdeki debdebe 
aslında bir halüsinasyondan ibaret. 
Bu halüsinasyon, tüm varlığımızla tü-
ketime endekslendiğimiz bir yaşamın 
içinde, sürekli mekansızlaştırılan bir 
dünyayı yeniden üretiyor.  Birbirinden 
kopuk gibi gösterilen ama her yanıyla 
bağlı ve bağımlı süreçler farklı coğraf-
yalarda birbirine benzer biçimde orta-
ya çıkıyor. Bu yazının derdi de aslında 
yukarıda bahsettiğimiz şu tabloyu 
Britanya topraklarındaki bir başkent 
üzerinden gözlemlerle aktarabilmekti. 
Cardiff’de işçi mahallesinden yükselen 
çığlık, Diyarbakır’da tütün üreticisinin 
evinde yankılanıyor. Duyabiliyor musu-
nuz? 

açısından zaman yoksulluğunun eklen-
mesi ile organik ve taze sebze-meyve 
ile beslenme olanağının ortadan kalk-
tığını savlıyordu. Çalışan işçi kadın 
evinde dondurulmuş gıdaları tercih 
ediyordu. Sebze-meyve için de büyük 
marketlerdeki reyonları. 

Programdan sonra gözüm sokaklar-
dan yiyecek ve tüketim alışkanlıkları-
na döndü. Aslına bakarsanız Cardiff 
tahmin ettiğimden ucuz bir kent. Hatta 
Türkiye’deki sebze reyonlarındakinden 
daha ucuz olan ürünler var. Ama bu 
kıyaslamanın yanlış bir kıyaslama oldu-
ğunu ürünlerin aynı olmadığını görünce 
idrak ettim. Çünkü bu reyonlardakiler 
gayet fabrikasyon ürünler. Her mev-
sim bulunan domates, patlıcan, kavun 
Hollanda’daki, Portekiz’deki ya da her 
hangi bir yerdeki büyük seralardan ge-
liyor. Muhtemelen bir sürü kimyasal ve 
genetik operasyondan geçmiş bu ürün-
lerin üzerinde tabii ki nasıl üretildikleri 
anlatılmıyor.  Ayrıca paketlere daha ya-
kından bakarsanız bazı sebze ve mey-
velerde kilosunun yazmadığını görü-
yorsunuz. Yüzlerce paket, hepsinde 6 
tane domates (1.30 TL) ve hepsi aynı. 
10 tane elma (2.3 TL), bir adet patlı-
can (1.5 TL), bir adet kabak, bir demet 
brokoli… Anlıyorsunuz ki bunlar toprak 
mahsulü değil “endüstriyel tasarım”. 
Açık söylemek gerekirse plastik meyve 
alışverişi yapmak hissiyatı uyandırıyor 
bende. Ya da ne bileyim, “fun size” 
elmaların bir anda rafta dans etmeye 
başlayacağını, patlıcan beyin size se-
lam vereceğini, ya da domates hanımın 
gülümseyeceğini düşünüyorsunuz. Bu 
ürünlerin yanına bir de dondurulmuş 
gıdaları eklediğinizde tipik bir alışverişi 
tanımlayabiliyorsunuz. Pizzalar, balık 
filetolar, körili tavuklar… 1 pounda ak-
şam yemeğinizi edinebilir, 10 dakika 
mikrodalga fırında ısıttıktan sonra yiye-
bilirsiniz. Afiyet… Mi olur? Onu zaman 
gösterecek.

Aslında tarım ve hayvancılık Galler böl-
gesinde en önemli geçim kaynakların-
dan. Özellikle Galler’deki küçükbaş 
hayvanlar önemli bir “marka” da… An-
cak gıda piyasasındaki bu ucuz, ulus-
suz ve fabrikasyon üretim Galler’in tüm 
tarımsal üretimini de etkiliyor. Buradan 
gelen ürünler pahalı olduğu için özellik-
le işçi sınıfı tarafından tüketilemezken 
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Havaalanına iki km uzaklıkta E-5 ve 
TEM’in arasında, Basın Ekspres Yolu 
üzerinde, demiryolu ile direkt bağlan-
tılı, Olimpiyat Stadı’nın dibinde... Bu 
ipuçlarını verince bir emlakçının gay-
rimenkul değerleme uzmanının ya da 
müteahhitin ne diyeceği az çok bellidir. 
Bu üç iş alanını bünyesinde birleştiren 
TOKİ için ise bu özellikte bir yer elleri 
ovuşturmak için yeterlidir.

Ayazma’da hikaye böyle başlıyor. Çok 
detaylı anlatmaya gerek yok; üçlü pro-
tokoller, yıkımlar, dozerler, çevik kuv-
vet, hak sahipliği tartışması vs. derken 
bildiğimiz kentsel dönüşüm süreci ya-
şanır Ayazma-Tepeüstü mahallelerin-
de.  

Hak sahibi olarak kabul edilen 
1474 aile 2007’nin başında Halkalı 
Bezirganbahçe’de bulunan TOKİ blok-
larına, ya da dönüşüm mahallelerinde 
yaşayanların ortak deyimiyle ‘tabutluk-
lara’ yerleştirilirler. 

Hak sahipliğinden yararlanamayan, 
Ayazma’da da kiralık evlerde yaşamak-
ta olan 42 aile ucuz kiralık konut bu-
lamadığı için yıkım gören mahallelerini 
terk edemez ve burada barakalarını 
inşa ederek zor koşullarda yaşamlarını 
sürdürmeye çalışır. Ve 2007 sonları-
na doğru, kış mevsiminin başında, bir 
sabah daha güneş doğmadan yine yı-
kım ekipleriyle karşılaşırlar. Barakaları, 
içindeki eşyalarıyla birlikte yerle bir edi-
lir. Canlarını zor kurtaran Ayazmalılar, 
bir de yıkıma karşı çıktıkları için yıkım 
ekibine eskortluk yapan çevik kuvvetin 
fiziksel şiddetine maruz kalırlar. 

Ancak yine gidecek yerleri yoktur. 
Ayazma’ya bu sefer çadırlar kurulur. 
Mahalelerine de artık ‘Çadırkent’ de-
meye başlayacaklardır. Kışın ayazında 

kapısız bir ortak tuvalet kurarak çadır-
kentte, yaşamın ne olduğunu sorgula-
tarak ‘yaşamaya’ devam ederler. Önce 
evlerini, sonra barakalarını yıkan bele-
diye ise çadırların önünde sökülmeden 
duran su saatlerinin faturasını aksat-
madan göndermektedir. 

Kışın ayazını, yağmurunu, çamurunu, 
karını çadırlarda bir şekilde geçiren 
aileler, yazın ise sıcağı, salgın hastalık-

ları, kene dahil çeşitli haşeratı göğüsle-
mek zorunda kalır. Bu arada bu koşul-
lara dayanmakta gitgide güçlük çeken 
aileler, sayıca da azalmaya başlar. 18’e 
kadar düşer sayıları.

Sayıları gitgide azalsa da Ayazma ile 
dayanışma günden güne artmaktadır. 
Bu nedenle, çadırda geçirdikleri bir 
yılın ardından bu sefer çadırları da, 
yine içindeki eşyalarla birlikte yerle 

Ayazma: Kırın ve Kentin Arafı
Gökhan Bilgihan
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yeksan edilen Ayazmalıların sesi ana 
akım medya tarafından duyulur. An-
cak duyulan ses, ülkeye farklı şekilde 
aksettirilir. Helikopterle mahalleye inen 
‘enkırmenlerden’ tutun da kah ağlayıp 
kah göbek atan öğleden sonra kuşağı 
programı sunucularına kadar geniş bir 
yelpazede aksettirilir bu ses. Ancak de-
diğimiz gibi aksettirilen ses, sermaye-
nin saldırganlığı, yaşamın ranta kurban 
edilmesi, değişim değerinin kullanım 
değerine üstün gelmesi bir yana; her-
kesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı 
olmasına ya da devletin konut ihtiyacını 
karşılayacak tedbirler almasına kadar 
bile gelmez. ‘Mağduriyetten’ bahse-
dilir. Kamusal alandan tecrit edilerek 
eve hapsedilmiş kadınların afyonu olan 
programların genel seyri doğrultusun-
da, yeterli bir ağlama düzeyi tutturulur. 
Bu programların adeti olduğu üzere bir 
telefonla işlerin hallolduğu (!) söylenir. 

Ancak hallolan hiçbir şey yoktur yine. 
Ancak medyanın Ayazmalılarla işi bit-
miştir. Onlar bir süreliğine ağlama mal-
zemesi olmuş ve sonrasında unutul-
muşlardır.

İstanbul’da faaliyet gösteren kentsel 
muhalefet yapılarının kurduğu daya-
nışma çadırları ve ortak mutfak ile bir 
süre daha mahallelerinde yaşamaya 
çalışan Ayazmalılar, Küçükçekmece 
Belediyesi’ne yapılan baskılar sonu-
cunda, yerel seçim arifesinde olmanın 
da getirdiği avantajla, bir senelik kira-
ları belediye tarafından ödenmiş şekil-
de kiralık konutlara yerleşirler ve hak 
sahipliğinden yararlandırılmaları için 
gerekli girişimler başlatılır.

Bu esnada, Bezirganbahçe’de yaşayan 
aileler de başka sorunlarla uğraşmak-
tadırlar. Apartman yaşantısına alışkın 
olmayan ailelerin çocukları balkondan, 
pencereden, merdiven boşluğundan 
düşerek hayatını kaybetmekte ya da 
yaralanmaktadırlar. Yaklaşık 10 çocuk 
bu şekilde hayatını kaybetmiştir. Pro-
jeye ilişkin getirilen eleştiriler arasın-
da bu ölümler gündeme getirildiğinde 
alınan cevap ise tam da özrü kabaha-
tinden beter dedirtecek gibidir. Onlara 
göre, projeden önce de çocuklar okula 
gitmek için E-5’te karşıdan karşıya geç-
mek isterken ölmektedir. Çocukların 
kolayca ulaşabileceği bir okul yapmak 

yerine, balkonlarından düşecekleri 
bloklar yapmak daha kolaydır onlara 
göre. Bu sözlerde bir ironi yoktur. Okul 
yapmaya kalkışsalar, Yüreğir’de yaptık-
ları gibi kapısını yapmayı unutabilirler 
çünkü.

TOKİ bloklarından düşen ise sadece 
çocuklar değildir. Önce boyalar, sonra 
sıvalar, daha sonra da duvar parçala-
rı yavaş yavaş dökülmeye başlamıştır 
çünkü. Kaliteli ve ucuz konut ürettiği 
söylenen TOKİ’nin, kalite anlayışı bura-
da açığa çıkarken, ucuzluğu da taksit-
leri ödeyemeyen aileleri açığa çıkmaya 
yöneltmektedir. 

Çadırkent aileleri ise Aralık 2009’a ka-
dar kiraları ödenmiş bir şekilde Şubat 
2009’da hak sahibi yapılırlar. Ancak 
hak sahipliği koşulları henüz belirsiz-
dir. Ayazmalı aileler adına yapılan baş-
vurularda ‘peşinatsız’ ve ‘ödenebilecek 
taksitlendirmeler’ ile ev sahibi yapılma 
talepleri dile getirilir. Bu taleplere olum-
lu yanıtlar verilse de ortada elle tutulur 
bir güvence yoktur.

Aralık 2009 gelip de belediyenin öde-
diği kiranın süresi bitince belediye yeni 
kira ödemeye yanaşmaz. Ayazmalı ai-
leler bu sefer ev sahibinin insafına bı-
rakılmıştır, ev sahipleri de henüz insaf 
göstermektedir. Böyle bir durumda ev-
den çıkarılmaları durumunda, bu sefer 
yıkım yaşamayacak olsalar da, çadır 
kuracak yer bile bulamayacak duruma 
gelmişlerdir, çünkü belediye Ayazma’da 
moloz temizleme ve zemin düzleme 
çalışmalarına başlamıştır. 18 ailenin 
bir yıllık kirasını ödeme karşılığında be-
lediye, proje alanında rahatça çalışma 
koşullarını sağlamış durumdadır. 

Üç ayı büyük bir belirsizlik içinde ge-
çiren Ayazmalı kiracı aileler, nihayet 
Mart 2010’da Kayabaşı TOKİ konutla-
rına Ağustos ayında yerleşmek üzere 
kura çekimine katılırlar. Ancak daha 
önce verilen sözlere ve Ayazmalı ailele-
rin ekonomik durumlarına rağmen bu 
evlere geçebilmeleri için 10 bin ile 15 
bin TL arasında peşinat talep edilir.

Küçükçekmece Belediyesi ile TOKİ’nin 
topu birbirine attığı müzakere çabala-
rı, peşinatın son ödeme gününe kadar 
sonuç vermez ve Ayazmalılar bir kez 
daha ‘hak sahibi’ olmadan mücadele-

ye girişir.

Bu arada, mücadele de yeni bir safha-
ya girmiştir. Hak sahipliği konusunda 
Ayazmalılara dayatılan koşullar; daha 
önce Ayazmalıların mücadelesini des-
tekleyen orta sınıf bir kesim tarafından 
yeterli görülmüştür. Bu kesim TOKİ’nin 
koşullarından ötesini savunamaya-
caklarını, bunun kamunun haklarının 
gaspı olacağını belirterek süreçte geri 
plana çekilir. Soruna bütünüyle sistem 
içerisinden bakan bu anlayışın dışında, 
mücadelenin geldiği noktada tereddüt-
lerini bildiren kimi sol yapılar da mev-
cuttur. Bu yapıların argümanı da, vur-
gunun mülkiyet üzerine yapıldığı, oysa 
ki esas talebin ucuz kiralık konut olma-
sı gerektiği şeklindedir. Sistem içindeki 
sınırların zorlandığını gören orta sınıf 
kesim, kırılması zorunlu olan orta sınıf 
tepkileriyle ‘buraya kadar’ demiş olsa 
da tereddütlerini bildiren sol yapılar ise 
diğer yapılarla birlikte desteğini sürdür-
meye devam eder.

Ayazmalılara destek veren yapılar şim-
diye kadar dağınık bir şekilde iş görü-
yordu. Ancak gelinen noktada, tek bir 
söylem ve tek bir taleple mücadelenin 
arkasında yer aldıklarını deklare ettiler. 
Bu durum, şu ana kadar bu mücadele-
ye ilişkin bir çaba içine girmemiş kimi 
çevreleri, siyasi oluşumları da hareke-
te geçirerek mücadeleye yeni bir ivme 
kazandırma umudunu yeşertti. Müca-
deleye devam eden 18 aile içinde di-
renci kırılanlar, nefesi tıkananlar olsa 
da, Ayazmalı ailelerin bir kısmı hala da-
yanışmadan gelen güçle yılgınlığa ka-
pılmıyor, yüreklerini köreltmiyor. Çünkü 
biliyorlar ki, kırdan dışlananlar, kentten 
de dışlandıklarında arafta kalıyorlar. 
Kentsel muhalefetin ise arafta değil 
kır ve kent mücadelelerinin tarafında 
olması gerekiyor.

kentpolitik
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Son yıllarda Çevre Düzeni Planları, Çev-
re ve Orman Bakanlığı için matbu bir 
evrak haline geldi. Şirketlere hızlıca 
hazırlatılıp, Bakanlıkça onaylanarak, 
yürürlüğe sokulan bu planlar, bir iş 
savmadan öte gerçeklerle gizli. Çevre 
ve Orman Bakanlığı, şimdi de Trakya’yı 
İstanbul’un arka bahçesi haline getire-
cek bir planı yürürlüğe soktu.

27.08.2009 tarihinde Çevre ve Or-
man Bakanlığı’nca askıya çıkarılan 
1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi 
Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni 
Planı ile Trakya İstanbul’un arka bah-
çesi olarak planlanmıştır. Çünkü plan 
notları ve plan kararları incelendiğinde 
Trakya’nın kırsal ve kentsel gelişme 
yöneltileri ile uyumsuzluk taşıdığı gibi 
hukuka aykırılıklar ile de bölgenin gele-
ceğini tehdit ediyor. 

Trakya’yı bir havza temelinde bü-
tüncül olarak da değerlendirmeyen 
İstanbul’un sorunlarını çevre illere ve 
bölgeye ihraç etmeyi temel alan bir pla-
nı kabul etmeyen yaşam savunucusu 
kişi ve kuruluşlar yazılı itirazlara yanıt 
verilmeyince Danıştay’da planın iptali 
için davalar açılmıştır. 

Halkın Planı
Unutmamız gereken ise Trakya’nın 
plansız olmadığıdır. Trakya’da 2004 
yılından beri “halkın planı” vardı ve 
yürürlükteydi. Hazırlıkları 1999 yılında 
başlayan ve Trakya Demokratik ka-
muoyunun da katılımıyla Trakya Üni-
versitesi tarafından ve Prof. Dr. Cemil 
CANGİR ve Prof. Dr. Emre AYSU gibi 
birçok değerli bilim insanlarının ve 
uzmanların katkılarıyla hazırlanan ve 
13.07.2004 tarihinde Çevre ve Orman 
Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe gi-
ren 1/100.000 ölçekli “Ergene Havza-
sı Çevre Düzeni Planı”; gerek kapsamı, 
gerekse yapılış süreci açısından, bölge-
nin ekolojik değerlerini dikkate alarak 
koruyan, bilimsel yaklaşımla yapılmış; 
tüm kesimlerinin özlem ve istemlerini 
yansıtmış olması nedeniyle de ülkemiz-
de bir ilktir. 

2020 yılını ve geleceğin dinamizmi-
ni hedef alan mevcut 1/100 000 
ölçekli Ergene Havzası Çevre Düze-
ni Planı “yeni” planın aksine; Trakya 
Bölgesi’nde sürdürülebilir, yaşanabilir 
bir çevre yaratılmasını, doğal kaynakla-
rının, tarım(sal), mera, orman, turistik 
ve tarihsel alanların korunmasını, sa-
nayi ve imar hareketlerini disiplin altına 
alınmasını ve sağlıklı gelişmeyi amaç-
layan “korumacı” bir plandır. Bu plana 
damgasını vuran “Bütünleşik Sürdü-
rülebilir Havza Yönetimi” kuramsallığı 
içindeki korumacı yaklaşım; özellikle 
bölgemizin doğal kaynakları açısından 
vazgeçilmeyecek öneme sahiptir.

Yeni Plan Ne Getiriyor
Bu planın ne getirdiği kadar, piyasa 
sınırları içinde hangi alanlarda boşluk 
bırakıldığına öncelikli olarak dikkat 
kesilmek gerekir. Bu yeni plan, Trakya 
Bölgesindeki çevre kirliliğinin önlen-
mesi için etkin idari tedbirler, kararlar, 
notlar ve düzenlemeler içermemekte-
dir. Plan bu açıdan bakıldığında açıkça 
Çevre Kanununa aykırıdır... Dava konu-
su planda ekolojik ilkelerle çatışan hü-
kümler bulunmaktadır. 

Onaylanan bu planla 1. sınıf verimli 
tarım arazileri sanayileşmeye açılmış-
tır.  Bölge gerçeklerine, koruma ve 
kullanma ilkelerine uygun olmayan 
ancak, İstanbul’un desantralizasyonu, 
İstanbul’un nüfus yükünün Trakya’ya 
gönderilmesi, İstanbul Sanayinin 
Trakya’ya desantralizasyonu, Trakya 
Suları’nın yönetiminin İstanbul’un ge-
reksinimlerine göre yönlendirilmesi ve 
yönetilmesi amaçlarını taşımaktadır. 
Bu planda, revizyonun öngördüğü ko-
şullar bulunmamaktadır ve planda re-
vizyon işleminin gerekçeleri kabul edi-
lebilir yasal gerekçeler değildir..

Onaylanan Plan ile kaçak sanayi işlet-
melerine örtülü af getirilmektedir. Plan 
notları 2.10.35 başlığında kaçak sana-
yi kuruluşlarının organize sanayi bölge-
lerine taşınmaları, taşınamayanlarınsa 
işgal ettikleri fiziki mekanın büyüklüğü 

kadar alanı tarıma kazandırmaları ha-
linde yasallaşacakları ön görülmekte-
dir.

Ergene nehrinde ve havzasında davalı 
idarece etkin idari tedbirlerle önlenme-
yen kirliliğin, yeraltı ve yerüstü sularını 
da kirlettiği, revizyon olduğunu iddia 
eden “yeni plan”ın kirliliğin önlenme-
sini hedeflemediği, aksine havzayı ve 
sularımı kirletici yeni yüklerin bölgeye 
taşınmasına, yerleşmesine olanaklar 
sağladığı görülmektedir. Çünkü reviz-
yon planında; sürdürülebilir yaşam ve 
bilimsellik esas alınmamıştır. Esas alı-
nan ancak genel ve soyut kavram ve 
ifadelerle gizlenen amaç, ne olursa 
olsun kalkınma anlayışıdır. Planın satır 
aralarında ifade edilen küresel ölçek 
ve küresel ekonomi saptamalarıyla 
amacın Trakya’nın doğasının, toprak-
larının küresel sermaye hareketlerine 
açılmasının olduğu ortaya çıkmaktadır.

İstanbul’un sorunlarını, metropolün ba-
tısına öteleyen anlayış, Trakya’yı küre-
sel kentin çöplüğü olarak görmektedir. 

Kır ve kent arasındaki çelişkinin derin-
leşmesinin en acı sonuçlarını yaşayan 
Trakya bölgesi, bu planın yaratacağı 
uygulamalarla İstanbul’un bir çeperi 
haline gelecektir. Bölgenin ekosistemi-
ni, sosyo ekonomik özelikleri gözetme-
den yürütülen çalışmaların sonuçlarını 
ve bedeli Türkiye ağır bir biçimde öde-
yecektir. Kentsel dönüşümle başlayan, 
toprağın finansal bir değer haline geti-
rilmesi süreci, aynı zamanda toprağın 
çöp haline getirildiğini de Trakya’nın 
yeni Çevre Düzeni Planında açığa vur-
muştur. Oysa ki kapitalizmden başka 
kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ama 
kazanacağımız bir Trakya var. Unut-
mamak gerekir ki Trakya’nın kurtulu-
şu İstanbul’un da kurtuluşu olacaktır. 
İstanbul’daki şehir hareketlerine de 
duyurulur.

Trakya İstanbul’un Arka Bahçesi midir?
Bülent Kaçar
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1998 yılından bugüne kadar, kürk çift-
liklerinin kapatılması, sirklerde vahşi 
hayvanların kullanımının yasaklanma-
sı, büyük ırk maymunların denek olarak 
kullanılmasının engellenmesi, tavuk ve 
tavşanlar için endüstriyel çiftlikler hak-
kında yasaklamaların getirilmesi ve 
“hayvan vekilleri enstitüsü”nün kurul-
ması gibi çalışmalar yapan Avusturya 
hayvan hakları hareketi eylemcileri son 
aylarda tutuklama ve yargılamalarla 
boğuşuyor. Hayvan hakları hareketinin 
çalışmalarının endüstriyel sisteme vur-
duğu darbe etkisini gözaltı ve tutukla-
malarla dışa vuruyor. Avusturya’daki 
günlük gazete Österreich’ta yayınlanan 
bir röportajda, Avusturya federal suç 
dairesinden bir polis memuru şunları 
söylüyor: Uyuşturucu satıcılarına, ço-
cuk pornosu tacirlerine ya da Rus maf-
yasına karşı bir soruşturma yürüttüğü-
müzde, aşırıya kaçan bütçe her zaman 
bir problem olmuştur. Ancak hayvan 
hakları eylemcilerine karşı operasyon-
larda, para hiçbir zaman bir tartışma 
konusu olmadı. Geçtiğimiz aylarda ya-
pılan polis operasyonları soncunda da 
onlarca eylemci gözaltına alındı.

Fakat tutuklu eylemciler tam olarak ne 
ile suçlandıklarını öğrenmeleri uzun 
zaman aldı. Savcılık dosyalara erişimi 
uzun süre engelledi. Bunun sonucun-
da, bazı mahkûmlar,  kanıtları görmeyi 

Avusturya’da Hayvan Hakları  
Mücadelesiyle Dayanışmaya

ve serbest bırakılmayı talep ederek aç-
lık grevine girdiler. Hem Avusturya’da 
hem de yurtdışında protestolar yük-
seldi. Uluslararası Af Örgütü’nden, 
Avusturya Yeşiller Partisi’nden ve bazı 
sosyal demokratlardan sert eleştiriler 
geldi; Nobel Ödülü sahibi Elfriede Jeli-
nek gibi bazı ünlüler protesto mektup-
ları yazdı. Dünya çapında Avusturya 
konsoloslukları önünde gösteriler dü-
zenlendi.

Dosyaların bazı bölümleri sonunda 
erişilebilir hale geldiğinde, eylemci-
ler ve avukatlarının hepsi, ifşa edilen 
belgelerin suç oluşturan davranışlara 
dair kanıtlar değil, sadece gösteri ya 
da konferans düzenlemek gibi tama-
men normal sivil eylemlerin bir listesini 
içerdiğinde ısrar ettiler. Savcılık devam 
eden soruşturma ve mahkemenin var-
sayılan bağımsızlığına atıfta bulunarak 
bu ciddi itirazlar hakkında yorumda bu-
lunmadı. Mahkûmlardan biri olan çift 
doktoralı ve Cambridge Üniversitesi’nin 
eski bilim asistanı Martin Balluch, açlık 
grevine devam etti ve takdire değer 39 
gün boyunca dayandı.

Balluch açlık grevinde yazdığı mektu-
bunda “36. günde yeni bir alt noktaya 
vardım, ve bu bana ölüme yakın dene-
yimler yaşattı. Tümüyle boşluğun üze-
rinde asılı halde olduğuma dair güçlü 

bir duygu yaşadım. O boşluğa düşmek 
üzereydim. Bir yarığın içinde boynuma 
kadar gömülmüş gibiydi durumum, öy-
lesine ince bir buzun üstündeydim ki 
kendi ağırlığımı çok uzun süre taşıya-
mayacaktım. Artık içinden kendi başı-
ma çıkamıyordum.”  Diye yazdı.  

İddianame belgelerini kamuya açan 
dört eylemci, Avusturya Ceza Yasası’nın 
278a fıkrasına dayanılarak suçlanmak-
tadır. Kürk ticareti, hayvan deneyleri, 
avcılık ya da benzer hayvan kullanımla-
rıyla ilişkili şirket ya da bireylere karşı, 
tehdit ya da mülke zarar gibi faili bilin-
meyen eylemlerden sorumlu tutuluyor-
lar.  Bu eylemleri yaptıkları iddiası aynı 
zamanda bu eylemlerin bir suç örgütü 
teşkil ettiği iddiası ile taçlandırılıyor. 
Eylemciler şu an 5 yıla kadar hapis ce-
zası istemi ile yargılanıyorlar. Savcılık 
tarafından çağırılan 115 görgü tanığı 
ile davanın altı ay sürmesi öngörülmek-
tedir. Bu yalnızca eylemcilerin şahsi 
hayatlarının aşırı derecede bozulması 
anlamına değil, aynı zamanda kişi başı 
en az €35.000’luk adli savunma mas-
rafı çıkması anlamına da gelmektedir. 
Avusturya yasası bu eylemcilere, dava 
sonucu suçlu olmadıklarına karar ve-
rilse bile, masrafların tamamının iade 
edilmesine dair hiçbir hak vermemek-
tedir. Endüstriyel hayvancılık sektörü-
nün değişik unsurlarının, düşünce ve 
eylem hürriyetini engelleyici baskıla-
rını polis kanalıyla yürütmesine karşı 
Türkiye’den de ses çıkarmanın tam 
zamanı.

Konuyla ilgili bakınız: 
Web: www.shameonaustria.org/tr www.yeryuzu-
neozgurluk.blogspot.com
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Her sabah evimizden çıktığımızda, 
durakta otobüs beklerken, bir bank-
ta otururken, evimizin penceresinden 
dışarıyı seyrettiğimizde bir sokak hay-
vanı ilişir gözümüze. Kimimiz için her 
sabah bakışlarımızla selam verdiğimiz 
bir tanıdık, kimimizin arada sırada bir 
kap yemek verdiği bir parça simidi pay-
laştığı bir dosttur onlar. Kimimizinse 
korkulu rüyasıdır sokak hayvanları ama 
her ne olursa olsun onlar sokaklarımı-
zın, şehirlerimizin ve bu dünyanın birer 
parçasıdır, istesek de istemesek de… 
Bir parkın çimlerine uzanmış köpek-
leri görmek, kalabalık sokaklarda us-
taca süzülerek hareket eden kedilerin 
varlığını görmek bana mutluluk verir, 
yaşamı görürüm gözlerinde. Kimine 
ise köylülüklerini hatırlatır görmek is-
temezler çevrelerinde, utanırlar, uçsuz 
bucaksız caddeleri sokakları, koca 
şehirleri paylaşamazlar, onlar bencil 
mutsuz çocuklardır. Hiçbir zaman kar-
şılıksız sevmenin ne demek olduğunu 
bilememişlerdir!

İstenmeyen çocuklar gibidir sokak hay-
vanları önce var ettiğimiz sonra sokak-
larda yine bizlerin yarattığı türlü kötü-
lüklerle yaşamak zorunda bırakarak 
öldürdüğümüz! Farında olmasak da 
sokaklardaki her bir hayvanı bizler terk 
ettik sokaklara. Hiç durmadan ürettik, 
önce evlerimize aldık besledik sevdik 
sonra ilk sıkıldığımızda sokaklara sal-
dık. Sonra sokaklarda öldürdük onları 
zehirli etlerle iğnelerle, tüfeklerle, ga-
rip ama öldürerek de çoğalttık onları. 
Sokak hayvanları istenmeyen tüyler 
gibidirler nekdar kazımaya çalışırsan 
oka dar çoğalırlar öldürerek onları biti-
remeyeceğimizi doğayla inatlaşmama-
mız gerektiğini anlayamadık bir türlü. 
Sokak hayvanları sürü psikolojisine 
sahip hayvanlardır ve azaldıklarını his-
settikleri an daha hızlı üremeye başlar 

ve daha çok sayıda yavru dünyaya geti-
rirler adeta insanoğlunun tüm katliam-
larına karşılık olarak ÖLMEDİK! Mesajı 
verirler.

“Mahkûm Edilmek! Ölmek 
Üzere Mahkûm Edilmek 
Ölümden de Kötüdür.” 
Biz insanoğlunun sınırsız gücü ve kana 
bulanmış zekâsı birleştiğinde onları 
her şekilde hatta hayatta tutmak is-
terken bile öldürebilir. Kamyonlara is-
tifleyip dağ başlarına, çorak arazilere 
binlercesini ölmek üzere salarız, yâda 
barınaklarda onlara açlık, hastalık, 
işkence ve ölüm vadeden hayatlar su-
narız. Barınakların nereler olduğunu 
her birimiz biliriz! Barınaklar sokak 
hayvanlarının toplandığı orada beslen-
diği tedavi edildiği, aşılarının yapıldığı 
sevildiği yerlerdir! Üzgünüm ama bir 
barınağın kapısından içeri girdiğimizde 
eğer görmeyi bilen gözlere sahipsek ve 
birazcık vicdanımız varsa oranın tüm 
sırlarını bir anda öğrenebiliriz. Barınak-
lar sokak hayvanlarını ayaklarımızın 
altından kaldıran, birer hayvan çöplülü-
ğüdür. Evet, onlara bir canlı bir bebek 
bir anne olarak değil de bir çöp gibi 
davranıyoruz. Hayvanlarında üzüldüğü-
nü, sevindiğini, acıktığını, hastalandı-
ğını ve en önemlisi de özgürlüklerinin 
hunharca alındığını hissettiklerini hiç 
düşünmüyoruz. Kervan geçmez kuş 
ötmez dağlarda, izbe arazilerde tel 
kafesler ardında ölüme terk ediyoruz. 
5 metre kare kafesler içinde bir ömür 
ölmek için yaşamaya mahkum ediliyor 
sokak hayvanları. Kışın gövdelerine ka-
dar çamurun içinde donarak ölüyorlar, 
yazın açlıktan ziyade susuzlukla müca-
dele ederken yavaş yavaş kuruyarak 
ölüyorlar. Binlercesi üst üste kafeslere 
istifleniyor, çıldırıyor birbirlerini parçalı-
yorlar. Sayısız hayvanın bulunduğu ba-

rınaklarda viral hastalıklar kimi zaman 
solunumlarını durduruyor kimi zaman 
iç organlarını parçalıyor çığlıkları gece-
nin karanlığının gündüzün ışığını yarıp 
geçiyor bizlerse onları duymuyoruz. 
Hatta evlerimizde beslemekten sıkıldı-
ğımız hayvanları nasılsa bakılırlar diye 
bu ölüm kaplarına terk ediyoruz. Açlık-
tan yavrularını yiyen bir köpek eminim 
görmediniz hayatınızda, ben gördüm 
hem de yüzlerce kez gördüm, bu nasıl 
büyük bir acıdır bilemezsiniz. Görmedi-
ğiniz için sizleri suçlamam mümkün de-
ğil göremezsiniz çünkü sizlerde onların 
yaşadığını var olduğunu yok sayan bir 
kap su vermek için bir kez bir barınağa 
gitmeyenlerdensiniz, çok acı. 

Barınaklarda yalnızca ölüm anını bek-
leyen hayvanlar yok, hayatta üç şey 
vardır, para para para, diyen insan-
larda var. Açlıktan yavrusunu yiyen 
anneye gelen mamayı satan barınak 
yöneticileri, köpek dövüşçülerine, de-
neycilere bir şişe içki parası karşılığı 
köpek satan işçiler, hastalıktan kıvrılan 
hayvanlar için gelen ilaçları satan vete-
riner hekimler, barınaklar için ayrılan 
ödenekleri gönül rahatlığıyla ceplerine 
dolduran belediye personelleri. Yâda 
bunların tamamını bir arada yapan ko-
ordineli çalışan çeteler. Görevi sokak 
hayvanlarını toplayıp barınaklara gö-
türmek sonra kısırlaştırmak sonrada 
öldürmek olan taşeron firmalarda bu 
işin bonusu sanırım.

Barınaklarda sayısız acı hikâye, sayısız 
yaşam savaşı, ölmek için doğan yavru-
lar,  çıldıran köpekler,  bir kez güneş 
yüzü görmemiş köpekler, hiçbir zaman 
doymammış bedenler, bir kez olsun 
okşanmamış köpekler, bir kez olsun 
koşamamış yavrular, kana kana su içe-
memiş on binlerce dost, barınaklarda 
birçok acı hikaye var!

Barınaklar: Ölmek İçin Yaşamak!
Şafak Yeşilyurt
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Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti 
Abu Dabi havalimanı yakınlarındaki altı 
kilometrekarelik şantiyede hummalı 
çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Bir 
milyonluk nüfusuyla, petrol zengini ola-
rak anılan Abu Dabi emirliği 1971 yılın-
da başkent olduktan sonra muazzam 
bir dönüşüm yaşamaya başladı. Çöl-
lerinde 50 derece sıcakta rafineri kur-
maya çalışan mühendisler ve dünyanın 
altın kaplama, en pahalı oteli Emirates 
Palace’ı yapan mimarlarının kenti Abu 
Dabi. Lüks evleri ve arabalarının gezdi-
ği yolları yapan Filipinli, Hintli, Suriyeli 
işçilerin, 5 dirhemlik ücret artış için (2 
TL) Sheikh Zayed Caddesi’ni trafiğe ka-
padıklarında, ülkeden kovuldukları bir 
şehir. Petrol zengini Abu Dabi Şeyhi İsa 
Bin Zeyd El Nahyan’ın, Afganlı kölelere 
işkence ettiği bir şehir. Nahyan’ın öfke 
ve saldırganlık gibi yan etkileri bulunan 
bir ilaç kullanmış olması gerekçesiy-
le bu işkenceden beraat kararı veren 
mahkemelerin bulunduğu şehir Abu 
Dabi.   

Dünyanın petrol rezervlerinin yüzde 
onunu barındıran bu sömürge ülke, 
Fransız hükümetine 700 milyon avro 
karşılığında 2007 yılında, ‘Louvre’ 
Müzesi’nin yeni uydusu’ ya da ‘Çöl 
Louvre’u’ olarak anılmaya başlanan 
müzenin kurulması için anlaşma imza-
lamıştı. Fransız mimar Jean Nouvel ta-
rafından tasarlanan bu müze dışında, 
alış veriş merkezleri, hizmet sektörü 

ile Ortadoğu’nun Manhattın’ı olmaya 
çoktan soyunmuştu. Zaha Hadid, Ta-
dao Ando, Jean Nouvel’in fütürist kent 
rüyalarını süsleyen bu şehirde dönüşü-
mün son izlerini ise, ünlü İngiliz mimar 
Sir Norman Foster oluşturuyor. Abu 
Dabi’de tasarımını hazırladığı ve  “dün-
yanın ilk yüzde yüz yeşil kenti” olarak 
anılan yerleşim alanında 40 bin kişi 
yaşayacak. 

Çöl İkliminin Ortasında Yeni 
Bir Vaha Arayışı! 
Lüks otomobil ve konut şehrinin, kimi 
zaman 50 dereceyi aşan sıcaklığını 
dayanılır hale getirmek için, klima-
ların dayanılmaz rüzgârı arasında 
Abu Dabi’deki Doğal Hayatı Koruma 
Derneği’nin başkanı Rezzan el Mu-
barek, “yeşil kent”  Masdar City’e ta-
şınacağı günü iple çekiyor. Deutsche 
Welle’nin haberine göre, Rezzan el 
Mubarek, ‘Böylece hayallerimiz gerçek 
olacak. Hepimiz hayat standardının 
yükselmesini, doğal kaynakların korun-
masını, çocuk ve torunlarımızın sağlıklı 
bir gezegende yaşamasını arzuluyoruz. 
İşte Masdar City bu ilkeye göre inşa 
ediliyor.” Diyor.

Kaynak ve başlangıç noktası anlamına 
gelen “masdar” bu kente adını vermiş. 
Abu Dabi, Masdar City projesiyle uzun 
vadede dünyanın “yenilenebilir enerji” 
lideri olmayı planlıyor.  Masdar projesi-
nin yönetim kurulu başkanı Sultan El 

Caber karbonsuz yeşil silikon vadisini 
ballandırarak anlatıyor. El Caber, bütün 
dünyadaki özel şirket, banka, iştirak 
fonları ve Ar-Ge çalışmalarını buraya 
kaydırmak isteyen işletmelerin Mas-
dar City’e ilgi duyduğunu ve Masdar 
City’nin yenilenebilir enerjiler dalındaki 
katma değer zincirinin bütün halkala-
rını barındırabileceğini söylüyor. 2023 
yılından önce tamamlanması planla-
nan proje, “ekolojik kent” rüyasını ser-
mayenin emrine sunuyor.

Petrol Zenginliği ile Ekolojik 
Kent
Dünyanın sıfır karbonlu ilk kenti ola-
bilmesi için girişilen inşa faaliyetinin 
odağında yeralan Masdar City’nin na-
sıl karbondioksitten tamamen arın-
dırılacağı henüz ayrıntılandırılmamış 
durumda. Bir kapitalist rüya olarak pa-
zarlanıyor, şimdilik. Bu yükün altından 
kalkmak, Abu Dabi’nin “ekoloji üniver-
sitesi” sayılan Masdar Bilim ve Tekno-
loji Enstitüsü’ne omuzlarına yıkılmış. 
Masdar yakınlarında güneş enerjisi 
tesisleri imal eden Alman mühendis 
Olaf Göbel’in, Abu Dabi’nin büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu belirttik-
ten sonra: ‘Problem, sermaye ve çevre 
bilincinin olduğu yerde güneşin az ol-
masından kaynaklanıyor. Bol güneşin 
olduğu Kuzey Afrika’da para yok. Gü-
neş ve paranın bol olduğu petrol zengi-
ni ülkelerde ise petrol nedeniyle güneş 
enerjisine önem verilmiyor. Abu Dabi 

Abu Dabi, İşkenceciler ve  
Ekolojik Kent Dediğin!
Göksu Deniz
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de petrol ihraç eden bir ülke. Burada 
çalışmamın nedeni, bu ülkenin büyük 
bir potansiyele sahip olması.’ diyor. 

Abu Dabi bütün geleceğini tabiî ki 
ekolojik bir kent fantazyasına endeks-
lemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
ilk nükleer enerji santrali birkaç yıla 
kadar faaliyete geçecek. Abu Dabililer 
Masdar City ile nükleer enerji arasın-
da çelişki görmüyorlar. Elektrik ihtiya-
cının hızla artması Abu Dabi’yi enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmeye zorluyor. 
Temel sorunsa nükleer santralin ol-
duğu yerde güneş enerjisine dayalı bir 
ekolojik kentin olup olamayacağına 
indirgenmiş durumda. Oysa daha bu 
noktaya gelmeden yanıtlanması gere-
ken sorular var. “Kendi kendine yeten 
kentler” emek sömürüsüne ve petrol 
gibi savaş uygarlığının fitilini yakan ka-
pitalist tüketim alışkanlıklarının temsili 
enerji modellemeleri ile nasıl mümkün 
olacak? Bu soruya bir yanıt aramadan, 
kırk bin kişilik yeni bir zenginler sitesi 
yaratılıyor aslında. Karbonsuz kent ise 
tam bir mimari reklâm jargonudur. Pet-

rol uygarlığının dünya üzerindeki ayak 
izini görmeyi engelleyen bir pazarlama 
yöntemidir. Bu nedenle, kendi kendine 
yeten kent, sadece kendi ekonomik 
zenginlikleri ile bir vaha yaratma giri-
şimi olarak görmek mümkün değildir. 
Tam da bu nedenle, yerel rüyalarımızı 
Abu Dabi’ye bakarak temize çekmek 
gerekiyor. 

Bir ada ütopyasına bürünerek ye-
niden yeşertilmeye çalışılan, Tevfik 
Fikret’lerin Yeni Zelanda projesi, büyük 
kentlerdeki yaşam alışkanlıklarından 
sıkılan pek çok kişi için yeni bir nirengi 
noktası olmaya adaydır. Oysa enerjinin 
nasıl üretildiğinin, bu enerjinin diğer 
ekosistemlere etkisinin ne olup olma-
dığının değerlendirilmediği, üretim tar-
zının yeni bir site devleti ima ettiği yeni 
refah toplumunda kapitalizm, kendi 
krizinden öte bir toplumsal ufku olma-
dığını gösteriyor. Güneş enerjisi tapınısı 
etrafında biçimlendirilen ekolojik kent 
fantazyası için, Abu Dabi doğru bir ör-
nek olabilir. Ama, gerçekten bir ekolo-
jik ütopya ima ediliyorsa, köle emeği ile 

değersizleşen, klimalar ile soğutulan 
sınıfsal ayrışmanın dik alasının yaşan-
dığı bir mimari rüya, ekolojik bir kent ni-
teliği taşımıyor. Petrol uygarlığı, güneş, 
nükleer ile çeşitlendirilmiş ve Pazar 
karşısında tüm yaşamı türdeşleştiren 
bir şehre “ekolojik” demek mümkün 
görünmüyor.  Ekolojik bir kent için öl-
çek önemlidir, ama ölçek kadar önemli 
olan şey bir kentteki yönetim, üretim 
ilişkilerinin; kır ve kent arasındaki yarıl-
manın; emek-doğa ile sermaye arasın-
daki çelişkinin ortadan kaldırılmasıdır. 
Bu da üretimde yabancılaşmaya neden 
olan her türlü uygarlık biçimiyle hesap-
laşmayı zorunlu kılar. Çünkü çağımızda 
ekolojik kriz, hem emeğin hem de do-
ğanın sömürüsüyle açığa çıkmaktadır. 
Bu sömürüyü ortadan kaldıracak olan 
bir toplumsal yaşam biçimini işaret 
etmeden; çelik ve petrol üzerinde zıp-
latılan Filipinli ve Hintli emekçilerin ya-
rattığı kuleleri “ekolojik” olarak görmek 
mümkün olmadığı gibi, güneş enerjisi 
ile Abu Dabi’yi karbonsuz şehir haline 
getirmek de tam bu nedenle mümkün 
değildir. 
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