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Reyhanlı esiyor yel. Barut, kan ve göz yaşı arasında çölün sıcak rüz-
garı iki nehrin arasından kıvrılarak yukarılara doğru çıkıyor.  Kayık-
tan aşağıya ilk atılanlar en alttakiler, sokaktakiler.   Evsizlerin
kimliklerine, cinsiyetlerine, dillerine göre yeniden diziliyor hayat. Dal-
ları kiraz değil; acı basıyor. Öfke kontrolü yok bu yıkımın. Gözlerimiz
görmesin istiyorlar. Duymayalım, savaşın ekmeğini yiyenlerin ağız
şapırtılarını. Reyhan bastırmaz ki ağzınızın pis kokusunu.

Duvara ekmeğini yapıştıran, kömün önündeki kadınların kimyasını
sınıyorlar. Acısını dişliyorlar. Kimyasal kullanmışlar mı diye merak
ediyorlar.  Bir mayıs sabahı sokaklarda kullanılan kimyasalı unutu-
yorlar.  Hiç bu kadar dünyaya yakın ve hiç bu kadar dünyalara uzak
olamamıştık.

Yiyecek o kadar çok ekmek vardı ki dünyada oysa,  pirinçler kirle-
nirken bunu söyleyebildik: Yapmayın efendiler. Bu dünya hepimize
yeter.  Dua edilecek o kadar çok kapı vardı ki bu dünyada, kapıları-
mızı kırmayın diyebildik. Konuşulacak o kadar çok dil vardı ki bu
dünyada, kelimelerimizi geri istedik. Pılımızı pırtımızı toplayıp birbi-
rimize düşmeden, sahi reyhan yetiştirmeyi bilen var mı? Diye sorduk
birbirimize, ses çıkmadı. Reyhanı çalıyorlar. Reyhanı çalıyorlar. Rey-
han yetiştirmek gerek. Reyhan gibi esmek gerek.  Kokunun peşin-
den gitmek gerek.  Yoksa, kan kokmaz, tuz kokar.  

Havada Reyhan Kokusu Yok



Masumdular, açlığa çözümdüler, pestisitlere, herbisitlere
karşı mucizeydiler, aslında yediğimiz her şey zaten modifiye
değil miydi, tıpkı hayatlarımız gibi? Bazı marjinal gruplar spe-
külasyonlar üretip duruyorlardı işte canım… Ne belliydi zararı
yararı? Sanki ortada saygın bilim dergilerinde yayımlanmış
güvenilir yayınlar vardı, zaten solun işi gücü bitmiş miydi de
GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ile ilgileniyordu? 

Birkaç aydır bizler sessiz sessiz hayvan yemleri aracılığıyla
zaten dolaylı olarak GDO’ları sofralarımızda tüketirken, Mart
ayında Mersin limanında yaşanan pirinç skandalı alevli tar-
tışmaları yeniden gündeme getirdi. Yazının aşağıda yer alan
ayrıntılarında o günden bugüne yaşanan sürecin kısa bir ta-
rihçesini bulmak mümkün. Ancak, şunu şimdiden söylemek
gerekir ki uluslararası tarım ve gıda tekelleri var oldukça; yok-
sul çoğunluğun açlığı zengin azınlığın cebini doldurdukça;
gerçek bilimsel bilgi arayışı, bilim karşıtlığı olarak yaftalan-
dıkça; “yıkayın geçer”ci mantık her seferinde iktidarını meş-
rulaştırdıkça, bu temcit pilavı defalarca daha soframıza
gelecek ve defalarca daha ısıtılıp afiyetle yenecektir. 

Öyleyse başlayalım:

Çin ve Afrika’da üretilen, Amerika Birleşik Devletleri’nin kabul
etmediği ve Türkiye’deki 3 firma tarafından (Göze Tarım
Ürünleri, TAT Bakliyat ve Tiryaki Agro Gıda) ithalatının yapıldığı
tespit edilen pirinçlerin 2 Mart 2013’te Mersin limanında ya-
kalandığı yönünde haberler Nisan ayının başlarında med-
yada yerini alır1. Ancak, süreç ilerledikçe anlaşıldığı üzere bu
pirinçler, aslında Çin ve ABD’de üretilen ve yasal olarak tica-
retine izin verilmeyen iki farklı pirinç türüne (Bt63 ve
LLRICE601) aittir2. Sürecin Mersin Emniyet Müdürlüğü ile
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve İstihba-
rat Müdürlüğü (KİM) ekiplerinin kontrolünde yürütülmesi,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın rutin kontrollerinin
güvenilirliği ile ilgili soruları da beraberinde getirir3. 2 Mart’ta
el konulan pirinçlerin önemli bir kısmının İl Tarım Müdürlüğü
tarafından yapılması gereken analizlere tabi tutulmadan ül-
keye giriş yaptığı ve piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir4.
Bazı kaynaklara göre piyasaya sürülen pirinç miktarı 8 bin
ton civarındadır5. Gelen pirincin sadece bir kısmı analiz edil-

miş ve Mersin İl Tarım Müdürlüğü tarafından Mersin STA Ka-
lite Kontrol Laboratuvarı’na yaptırılan analiz sonucunda bu
pirinçlerin GDO’lu olduğunun anlaşılmasına rağmen, şirket
yetkilileri analiz raporlarına itiraz eder ve analizlerin doğru
olmadığını, bulaşma sebebiyle sonuçların bu şekilde çıktığını
belirtir6.  Bu kadarıyla da yetinmeyen şirket yetkililerinin, la-
boratuvarın sonuçları değiştirmesi için 20 bin dolarlık rüşvet
teklif etmesi de basına yansıyan haberler arasında yerini
alır7. Her nasılsa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara
Kontrol Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçları da
şirket yetkililerini haklı çıkarırcasına pirinçlerin GDO’suz ol-
duğu yönündedir8. Daha sonrasında Mersin Kaçakçılık İstih-
barat Gümrük Muhafaza Müdürlüğü devreye girer ve
TÜBİTAK’a numune göndererek çeltiğin tekrar analiz edil-
mesi istenir. TÜBİTAK’tan gelen analiz raporları da STA Kalite
Kontrol Laboratuvarı raporlarıyla uyuşmaktadır ve bu se-
beple çeltiğin bir kısmı rehin alınır. Burada akılda tutulması
gereken önemli noktalardan bir tanesi, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüğü’nün görevini kötüye kullanarak, gen tanımlama tekniği
ile analiz yapma imkanları olmadığı halde, pirinçte GDO ol-
madığı yönünde rapor hazırlamasıdır. 

Nisan ayına gelindiğinde ise başlatılan soruşturma kapsa-
mında Göze Tarım A.Ş. şirket müdürünün de içinde bulun-
duğu 9 kişi kaçakçılık ve biyolojik terör suçlarıyla tutuklanır
ancak mahkemeye yapılan itiraz sonucunda 5 gün sonra ser-
best bırakılırlar9. Numuneler bu sefer de İstanbul Teknik Üni-
versitesi’ne gönderilir ve İstanbul Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Mer-
kezi (İTÜ-MOBGAM) tarafınca yapılan analiz sonucunda pi-
rinçlerin GDO’lu olduğu bir kez daha kanıtlanır10. Bu arada
hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, hem de
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı bu konuda zamanın
radyasyonlu çaycı bakanı Cahit Aral’ı aratmayarak, piyasa-
daki pirinçlerin gayet sağlıklı olduğunu, dünyada ticarete
konu GDO’lu pirinç olmadığını, piyasadaki pirinçlerin GDO
içermediğini bu sebeple de halkımızın gönül rahatlığıyla tü-
ketime devam edebileceğini salık verir. Hatta “kilo sorunu ol-
mayanlar pilavı tereyağlı yemelidir ve hiç kimsenin

GDO’lu Pirincin Türkiye Serüveni: Bir Temcit Pilavı
Deniz Zengin

1- Hürriyet Ekonomi, 4 Nisan 2013, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22961546.asp
2- Bereket A, 28 Nisan 2013, http://aysebereket.wordpress.com/2013/04/28/189/
3- GDO’ya Hayır Platformu Basın Açıklaması metni, 18 Nisan 2013
4- Radikal, 4 Mayıs 2013, http://www.radikal.com.tr/turkiye/temiz_rapora_karsilik_20_bin_dolar-1132166
5- T24 haber, 9 Nisan 2013, http://t24.com.tr/haber/el-konulan-23-bin-ton-pirinc-gdolu-cikti-3-sirket-8-bin-tonunu-satmis/227355 
6- Alphan M, Hürriyet, “Bi anda bioterörist olduk” , 4 Mayıs 2013, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23202052.asp
7- Gerçek Gündem, 4 Mayıs 2013, http://www.gercekgundem.com/?p=542986
8 CNNTürk, 8 Mayıs 2013, http://www.cnnturk.com/2013/guncel/05/08/ituden.gdolu.pirinc.aciklamasi/707154.0/index.html
9- http://haber.gazetevatan.com/gdolu-pirince-dava/535406/1/gundem
10- CNNTürk, 8 Mayıs 2013, http://video.cnnturk.com/2013/haber/5/8/ituden-gdolu-pirinc-aciklamasi
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vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya, üreticilerimizi iflas
noktasına getirmeye hakkı yoktur”11. 

Nisan ayının sonlarına geldiğimizde ise, Mersin Cumhuriyet
Savcısı Fikret Gönen’in hazırladığı bir iddianame ile başta TAT
Bakliyat olmak üzere hem Bakanlık yetkililerine hem de diğer
şirket yetkililerine görevi kötüye kullanmak, rüşvet, yanıltıcı
rapor hazırlamak, biyolojik terör suçları ile 12 yıla kadar hapis
cezası istenmektedir. Bu iddianamenin temel dayanaklarından
biri olan İTÜ-MOBGAM raporu ise AKP’nin Kızılcaham’da dü-
zenlediği geleneksel kampında Başbakan’ın dikkatinden kaç-
maz. RTİ, özellikle Tarım Bakanlığı’nın bu konuda yetersiz
kaldığını ve İTÜ’nün analiz raporuna karşı süreci iyi yöneteme-
diklerini belirtir ve çok geçmeden,  Mehdi Eker basına verdiği
demeçte ticarete konu olan GDO’lu pirinç üretiminin olmadı-
ğını yineleyerek, İTÜ’nün yayınladığı analiz sonuçlarının güve-
nilirliğiyle ilgili kendilerinden açıklama beklediklerini belirtir.
Yine birkaç saat geçmemişti ki, İTÜ rektörlüğü yapılan analiz-
lerde usul ve deneysel kurgu hataları olduğunu ve analizlerin
kati surette geçersiz olduğunu belirterek, analizi yapan öğre-
tim üyesinin de açığa alındığını duyurur12. Görevden alınan kişi
Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden, yüksek li-
sansını BÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden, Dokto-
rasını BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsünden almış Yrd. Doç. Dr.
Alper Tunga Akarsubaşı’dır13. İTÜ Rektörlüğünün görevden al-
dığı bu bilim insanı bir anlamda hükümetin ve Tarım Bakanlı-
ğının örtbas etmek istediği pirinç skandalının kurbanıdır.
Görünen odur ki, dünya çapında yürütülen gıda politikaları ve
ticareti bir kez daha bir bilim insanının akademik kariyerine
leke sürmeye çalışmıştır, İTÜ Rektörlüğü de bu çirkin oyuna
alet olmuştur.

Barack Obama’nın Monsanto başta olmak üzere diğer ilaç,
tohum ve gıda devlerini de koruyan kollayan yasayı 2013 Mart
ayında onaylamasının da etkisiyle olsa gerek, GDO’lu pirinç
tartışmalarına Amerikalı yetkililerin şikayetleri ve memnuniyet-
sizlikleri de eklenir14. ABD’li üst düzey bir tarım yetkilisi, GDO’lu
pirincin ticaretinin zaten yasak olduğunu, Türkiye’de gerçek-
leştirilen analizlerin zaten trilyonda bir oranına bile hassas ol-
duğunu, bu hassasiyet sebebiyle de en ufak bir bulaşma
durumunda bile analiz sonuçlarının sanki ürünler GDO’luymuş
gibi çıktığına vurgu yapar15. Habere göre, ABD yetkilileri bu du-
rumdan bir hayli rahatsız ve Tarım Bakanlığı ile yaptıkları gö-
rüşmeler sonucunda, sıfır tolerans politikasından vazgeçilmesi
yönündeki fikirlerini de dile getirmiş bulunmaktalar. Hem ABD
yetkililerinin rahatsızlıkları hem de şirket yetkililerinin “Böyle
iş olmaz, Türkiye’den fabrikalarımızı çekeceğiz, zaten ticareti
yok, bu haberler yüzünden batma noktasına geldik” şeklindeki
beyanları16, olaya dahil olan GDO üreticilerinin eteklerinin nasıl
da tutuştuğunu gözler önüne serer. 

Önemle not etmek gerekir ki, Türkiye’de piyasaya sürülen
yem veya gıdaların binde dokuzun (% 0,9) üzerinde GDO’lu
ürün içermesi durumunda, ilgili firmanın üründe GDO oldu-
ğuna dair etiketleme yapması gerekmektedir. Yani aslında,
Amerikalı yetkililerin rahatsızlık duydukları ve sıfır tolerans
olarak dillendirdikleri bu oran % 0,9’dur.  Bu oran her ne
kadar Avrupa ülkelerinin oranlarına göre yüksek de olsa
Amerika’yı rahatsız etmeye yeter düzeydedir. GDO’ya Hayır
Platformu’na göre17 kuvvetle muhtemeldir ki, Bakanlık yakın
zamanda özellikle GDO üreticimizi iflas noktasına getirme-
mek amacıyla bu oranı daha da yukarı çekecek ve yeni bir
düzenlemeyle GDO tolerans oranını arttırmaya çalışacaktır.
Hatta Greenpeace’in iddialarına göre, bu 3 maddelik yasa
tasarısı hazır bir şekilde Bakanlık’ta bekletilmektedir. Bu
yasa tasarısı sayesinde, GDO bulaşan ama aslında kendi iç-
eriğinde GDO olmayan ürünlerle, içeriğinde GDO bulunan
ürünler ve eşik değerleri birbirinden ayrılacaktır18. Bu sayede,
adı geçen şirket yetkilileri aklanabilecek, Monsanto’yu ko-
ruma konusunda Obama’ya yardım edilebilecek ve Amerikalı
yetkililerin sözü dinlenmiş olacaktır. Ayrıca bu yasa tasarısı-
nın onaylanması, ilerde gerçekleşecek ithalatlarda yapılacak
olan analizlerin GDO’lu çıkması durumunda, sonuçların as-
lında bulaşma sebebiyle GDO’luymuş gibi çıktığına bizleri
daha da iyi inandıracak ve Bakanlık zaten bu tasarı ile bu-
laşmayı ve içerikteki GDO’yu ayırmış olacağı için hiçbir
üründe GDO olmayacak ve bu GDO’lar hep diğer ürünlerden
bulaşmış olacaktır.

Yaşanan bu süreç, hem sosyal medyada hem de geleneksel
kitle iletişim araçlarımızda yerini almış, başta GDO’ya Hayır
Platformu olmak üzere çeşitli platformların ve örgütlerin tepki
ve eylemlerine sebep olmuştur. Sürecin başından itibaren
basın açıklamaları ile konuya tepkisini gösteren platform
“GDO’lu pirincin bedelini kim ödeyecek?” sorusunu sorarak,
faturanın yine halka kesileceğini sürecin başından öngörm-
üştür. Sağ kanattan da tepki alan süreç, özellikle helal olma-
dıkları vurgusuyla GDO’lara karşı çıkan Gıda Güvenliği
Hareketi’nin internet sitesinde de yerini almıştır19.

Bakan demişti işte, GDO yoktu, pirinçler tertemizdi, analizler
var dese de yoktu işte bir şey, bakan öyle demişti. Ama artık
Türkiye’de insanları buna inandırmak güç. Güçlü bir ka-
muoyu var. GDO karşıtı mücadele geçtiğimiz 10 yıl boyunca
Türkiye halkını uyardı, bilgilendirdi, kamuoyu yarattı. Şimdi
sıra tüm bu siyasal iktidar yönlendirmelerine, şirket lobilerine
boyun eğmeden, GDO’lu gıda üretimini, tüketimini, ithalatını
önleyecek, güçlü bir toplumsal pratiği örmek. Daha önce yap-
tık, yine yapacağız.

11- CNNTürk, 8 Mayıs 2013, http://video.cnnturk.com/2013/haber/5/8/ituden-gdolu-pirinc-aciklamasi
12- CNNTürk, 8 Mayıs 2013, http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/05/09/mehdi.ekerden.gdolu.pirinc.aciklamasi/707241.0/index.html
13- ITU Biotechnology and Environmental Microbiology Group, http://itubem.com/cv/akarsubasi-cv.pdf
14- Bereket A, 27 Mart 2013,http://aysebereket.wordpress.com/2013/03/27/obama-monsantoyu-korudu/
15- Alphan M, Hürriyet, “Bi anda bioterörist olduk” , 4 Mayıs 2013, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23202052.asp
16- Alphan M, Hürriyet, “Bi anda bioterörist olduk” , 4 Mayıs 2013, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23202052.asp
17- GDO’ya Hayır Platformu üyeleriyle kişisel bir görüşmede.
18- Greenpeace yetkilisiyle kişisel bir görüşmede.
19- Gıda Güvenliği Hareketi, 27 Nisan 2013, http://www.gidahareketi.org/En-Zehirli-Pirinci-Turkiye-Yemis;-Bocek-Zehiri-Ve-Alerjik-Maddeler-Cikti--1730-
haberi.aspx



4628 sayılı Yasa’nın elektrik piyasası ile ilgili bölümleri tama-
men değiştirilerek 6446 sayılı Elektrik Piyasası Yasası çıkar-
tıldı.1 Yeni piyasa yasasının genel gerekçesinde, yapılan
değişiklikler için “bazı hususların kanunda düzenlenmesinde
hem yatırım ortamının geliştirilmesi hem de hukuki belirlilik
ilkesinin temini bakımından gereklilik olduğu değerlendiril-
mektedir” görüşüne yer verilmiştir. Bu gerekçeye bakıldı-
ğında, elektrik piyasasıyla ilgili ne anlama geldiği bir türlü

anlaşılmayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) uy-
gulamalarına yasa düzeyinde açıklık getirileceği beklentisi
akla geliyor. Oysa yürürlüğe konulan yeni piyasa yasası ince-
lendiğinde, hukuki belirlilik ilkesinden yararlananların piya-
sada faaliyet gösteren şirketler olduğunu, elektrik
enerjisinden yararlanan kullanıcılar açısından ise belirsizlik-
lerin artarak devam ettiğini görüyoruz.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Çevresi

Hayati Küçük

Fotoğraf: Cömert Uygar Erdem

1- Resmi Gazete, 30.03.2013, sayı 26803 



5ekososyalist dergi 13/16

Yeni yasada, enerji kullanıcılarını ilgilendiren konularda daha
fazla düzenleme, ikincil mevzuata ve EPDK kararlarına bıra-
kılmış durumda. Elektrik enerjisi tarifelerinin belirlenmesi
başta olmak üzere, kayıp-kaçak uygulamaları ve elektrik sa-
yaçlarıyla ilgili düzenlemeler gibi kullanıcıların haklarıyla iliş-
kili kurallar EPDK kararlarıyla şekillenecek. Kullanıcıların
karşılaşacakları sorunları yargıya taşımaları halinde, tüketici
haklarını destekleyen yasal hükümler yerine, ikincil mev-
zuata ve Kurul kararlarına bakılacak. EPDK’nın ikincil mev-
zuatı zamana ve piyasanın koşullarına göre sürekli
değiştirmesi, her değişikliğin somut bir piyasa ihtiyacını kar-
şılaması şeklinde ifade edilen kişiye ya da şirkete özel uygu-
lamalar, önümüzdeki süreçte de sıklıkla karşımıza çıkacak.

Elektrik enerjisi alanında bir “piyasa” hedefi ve oluşumunu
içermekte olan düzenleme, 4628 sayılı Yasa’da olduğu gibi,
yeterli bir piyasa tanımı yapmaktan da uzak. 6446 sayılı Yasa
ile “organize” hale getirildiği anlaşılan piyasaların (gün öncesi
piyasası, gün içi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hiz-
metler piyasaları gibi) ne anlama geldiği yasal olarak belir-
lenmemiş durumda. Yasada adı geçen bu piyasaların yanı
sıra, yeni piyasalar kurulması için de çalışmalar yapılacak ve
Kurul kararı ile yürürlüğe konulacak. Elektrik piyasası içeri-
sinde pek çok ayrıntı piyasaların her birinin ikincil düzenle-
melerle ya da düzenleme bile yapılmaksızın EPDK
kararlarıyla işletilecek olması, üzerinde sürekli oynanan yap-
boz piyasalarını gündeme getirecek.

“Ucuz Maliyet” Kimin İçin?

Bugüne kadar yürürlükte olan elektrik piyasası düzenleme-
lerinin temel mantığını, piyasada faaliyet gösteren şirketlerin
maliyetlerini mümkün olduğunca düşürmek, ancak bu düşük
maliyeti kullanıcılara yansıtmak yerine şirketlerin karlarına
eklemek oluşturuyordu. Yeni düzenlemenin içeriği de aynı
mantığa dayanıyor. Yasanın birinci maddesinde elektrik ener-
jisinin “ucuz maliyetli” olması amaçlanıyor. Ama bu ucuzlu-
ğun elektrik faturalarına yansımasını gerektirecek hiçbir
düzenleme bulunmuyor. Ekonomik alandaki serbestleşme-
nin ana kavramlarından biri olan “rekabet,” kıt kaynaklara
dayalı üretim içeren enerji alanında daha fazla kâr anlamına
geliyor. Sermayenin bu alanda yatırım yapmasını sağlamak
amacıyla, kârlılığın artırılmasına yönelik özendirici düzenle-
meler tercih ediliyor. “Ucuz maliyet” kavramı da diğer kamu-
sal teşviklerin yanında, kârlılığı artıran temel yaklaşımlardan
birini oluşturuyor. Maliyetini düşüremeyen, piyasada oluşan
ranttan daha az nemalanıyor ya da piyasanın dışına itiliyor.
Bu durum sermayenin daha fazla emek sömürüsüne, doğa-
nın daha fazla katledilmesine, en ucuz ve kestirme yöntem-
lerle enerjinin elde edilerek piyasaya sürülmesine yol açacak.

Yatırımcıya Af

6446 sayılı Elektrik Piyasası Yasası ile elektrik üretim şirket-
lerinin lisans aşamasında karşılaştıkları güçlüklere çözüm

amacıyla, lisans öncesinde yeni bir aşama oluşturuldu. Yatı-
rımcıların mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve ben-
zeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı
sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için
EPDK tarafından ön lisans düzenlenecek. İki yıl için düzen-
lenebilecek ön lisans süresi Kurul kararıyla bir yıl daha uza-
tılabilecek. Böylece üç yıllık ön lisans süresi içerisinde,
lisansla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmadan çevre mev-
zuatına ya da kamulaştırmaya yönelik işlemler tamamlana-
bilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından lisans
verilecek.

Üretim lisansı sahibi şirketlerin, lisanslarında yer alan koşul-
lara göre inşaata başlama süresini geçirmiş olmaları halinde,
yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin sağlanması ama-
cıyla altı aylık yeni bir süre verilmesi de öngörülmüş du-
rumda. Söz konusu bu düzenlemelerle elektrik üretimindeki
lisans tüccarlığı ya da çantacılar için ön koruma olanağı da
sağlanmış oldu. 

Yeni yasa ile birlikte, herhangi bir nedenle lisansı iptal edilmiş
ya da durdurulmuş olan üretim santralleri için de yeni ola-
naklar getirildi. Hidroelektrik santraller dışındaki üretim li-
sansları için geçerli olan af niteliğindeki bu uygulama,
yasanın geçici 14’üncü maddesiyle düzenleniyor ve yargı ka-
rarlarıyla iptal edilmiş ya da yürütülmesi durdurulmuş lisans-
ları da kapsıyor. Bu düzenleme çerçevesinde özellikle tarım
arazisi vasfındaki araziler üzerine kurulmak istenen termik
santrallerin karşılaşmış olduğu hukuki sorunların çözülmesi
amaçlanıyor. Anayasa’nın yargı kararlarının uygulanmasına
yönelik hükümlerine de açıkça aykırılık taşıyan bu düzen-
leme, siyasal iktidarların öteden beri başvurdukları yargı ka-
rarlarını etkisiz hale getirme anlayışının yeni bir halkasını
oluşturuyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
süre içerisinde başvuruda bulunacak lisans sahiplerinin ya-
rarlanacağı bu olanağın, hangi yargı kararlarını etkisiz kıla-
cağının takip edilmesi gerekiyor.

Ön lisans, lisanslardaki yükümlülükler için yeni süreler tanın-
ması ve iptal edilen ya da yürürlüğü durdurulan lisansların ye-
nilenmesi gibi düzenlemeler ele alındığında, 6446 sayılı
Yasa’nın büyük ölçüde bir af yasası olduğu görülmektedir.
Elektrik kullanıcıları için herhangi bir düzenleme içermeyen ya-
sanın, yatırımcılar için yeni haklar getirmesi, oluşturulan piya-
sanın da ne denli tek taraflı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Piyasa Dışı Üretim Kalmadı

6446 sayılı Yasa’nın getirmiş olduğu bir başka yenilik ise
kendi ihtiyacı için üretim yapan otoprodüktör ve otoprodüktör
gruplarına yer verilmemesi. Yasanın gerekçesinde de belir-
tildiği gibi, yeni düzenlemeyle birlikte üretilen tüm elektrik
enerjisinin piyasaya sürülmesi ve arz-talep yaklaşımına göre
işletilmesi öngörülüyor. Kendi ihtiyacı için elektrik üretimi
yapan şirketler de üretim lisansı alarak, üretmiş olduğu elek-
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triği herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin piyasaya arz ede-
bilecek. Bugüne kadarki düzenlemelerde kendi ihtiyacı için
yapılan otoprodüktör üretimleri kontrol altına alınıyor ve üre-
tilen elektriğin ancak belirli bir kısmı dışarıya satılabiliyordu. 

Lisanssız Üretime Destek

Otoprodüktör lisansları kaldırılırken, yeni düzenlemeyle bir-
likte lisanssız üretimin özendirilmesi de söz konusu. Daha
önce 500 kilovat olarak belirlenen yenilenebilir enerji kaynak-
larına dayalı lisanssız üretim sınırı bir megavata çıkartıldı. Ba-
kanlar Kurulu’na bu miktarı beş katına kadar artırma yetkisi
de tanındı. Böylece önümüzdeki süreç içerisinde 5 megavata
kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elek-
trik üretimi yapılabilmesi gündeme gelecektir. Bu düzenleme,
özellikle küçük hidroelektrik santralleri olarak bahsedilen ve
lisansa tabi oldukları halde bugüne kadar herhangi bir dene-
time tabi tutulmamış olan santrallerin kurulmasının önündeki
idari engellerin tamamen kaldırılması ve aynı zamanda lisans
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik de af çıkarıl-
ması anlamına geliyor. Lisanssız üretim yapacak şirketlerin
üretmiş olduğu elektrik enerjisinin piyasaya satışının sağlan-
masına ilişkin koşullar da yasada belirlenmiş durumda. Önü-
müzdeki süreçte çevre mevzuatı başta olmak üzere, kamu
yararına aykırılıkla ilgili sorunların lisanssız üretim santralleri
üzerinde yoğunlaşması kaçınılmaz olacaktır.

Piyasa İşletimine Yeni Şirket: EPİAŞ

Elektrik piyasasını tahkim eden yeni yasal düzenleme, bu-
güne kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde Pi-
yasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlerin bundan böyle, kurulacak yeni bir
şirket tarafından gerçekleştirilmesini öngörmekte. Artık elek-
trik piyasası işletmeciliği, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş.
(EPİAŞ) tarafından yerine getirilecek. 

EPİAŞ, Borsa İstanbul A.Ş. ile TEİAŞ’ın görev alanı dışındaki or-
ganize toptan elektrik piyasalarının işletimini ayrı bir lisans
kapsamında, piyasa faaliyeti olarak yürütecek. EPİAŞ’ın bir pi-
yasa şirketi olarak sermayesinin en fazla yüzde 15’i kamuya
ait olabilecek ve ortaklık yapısı ağırlıkla piyasada faaliyet gös-
teren şirketler tarafından oluşturulacak. Yeni piyasalar kurul-
ması için de çalışma yapacak olan şirketin, emisyon ticareti
de dahil olmak üzere sermayenin ihtiyacına göre ucu açık bir
piyasa yapılanmasını yönlendirmesi söz konusu.

Geçiş Süreci 2015’e Uzatıldı

Yeni yasa ile birlikte, geçiş dönemi olarak adlandırılan ve
önce 31 Aralık 2010 tarihinde tamamlanması hedeflenmiş
olan, ancak daha sonra 31 Aralık 2012 tarihine uzatılan
süreç 31 Aralık 2015 tarihine ertelenmiş durumda. Bu süreç,
özellikle elektrik tarifelerinin ulusal bazda düzenlenmesini
içeriyor ve 21 bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin

gelirleri açısından fiyat eşitleme mekanizmasını öngörüyor.
Elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinin özelleştirilmesinin ta-
mamen bitirilmemiş olmasının temel faktör oluşturduğu bu
geçiş süreci sonunda, 21 farklı bölgede, farklı tarife üzerin-
den elektrik fiyatları oluşacak. 

Geçiş süreci boyunca elektrik enerjisi arz güvenliği açısından,
ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere
yönelik pek çok teşvik uygulaması da getiriliyor. Aynı süre içe-
risinde genel aydınlatma giderlerinin ne şekilde karşılana-
cağı da yeni düzenlemeye tabi tutuluyor. Buna göre, daha
önce belediyeler tarafından karşılanan ancak belediyelerin
ödeme güçlüğü çekmesi üzerine Hazine tarafından karşıla-
nan genel aydınlatma giderleri, 31 Aralık 2015 tarihine kadar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak öde-
nekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe
ve vergi gelirleri payından karşılanacak. Bakanlar Kurulu bu
süreyi iki yıl uzatma yetkisine sahip olacak. Elektrik faturala-
rından genel aydınlatma için alınan vergilere rağmen genel
bütçe içerisinden bu bedellerin ödenmesi, enerji kullanıcıla-
rının iki kez aydınlatma vergisi ödemesi anlamına geliyor.

Geçiş süreci uygulamaları ve şirketlere uygulanan teşvikler
ile elektrik enerjisi arz güvenliğine yönelik ortaya çıkan endi-
şeler, 2001 yılında yürürlüğe konulan Elektrik Piyasası Yasa-
sı’nın, elektrik enerjisi alanına herhangi bir katkısının
bulunmadığını ama günümüz açısından son derece kârlı yeni
bir yatırım alanı yarattığını ortaya koyuyor. Piyasa sisteminin
başarısızlığının bir sonucu olarak gündeme getirilen arz gü-
venliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaya geçmesi pek
çok koşula bağlanmış olan kamu eliyle üretim yapılabilme-
sine yönelik düzenleme yeni yasa ile birlikte korunmaya ça-
lışılırken, kamuya verilen rolün raporlama düzeyinde kalması
dikkat çekiyor. Arz güvenliğinin tehlikeye düşmesi halinde ön-
celikle piyasa mekanizmalarıyla uyumlu olarak kamunun
enerji alımı yapması öngörülüyor. Bu durumun yetersiz ol-
ması halinde yapılabilecek işlemlere yönelik ise herhangi bir
somut belirlemede bulunulmuyor ve Bakanlar Kurulu’nun
önlem alacağı belirtiliyor.

Denetim Yine Özel Sektöre

Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtım faaliyetlerinin serbest-
leşmesiyle birlikte önem kazanan kamusal denetim, hukuka
aykırı olduğu kesinleşmiş olmasına karşın yine özel sektöre
bırakılıyor. Yönetmelik ve yasa düzeyinde bugüne kadar yü-
rürlüğe konulan mevzuatın tamamının Danıştay ve Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, yeni yasada
yine özel sektör ön planda. Gerek yatırımların, gerekse üre-
tim ve dağıtım faaliyetlerinin bugüne kadar denetlenmeme-
sinin tercih edilen bir politika olduğunu gösteren bu
uygulamanın yargı kararlarına rağmen önümüzdeki süreçte
de devam edeceği anlaşılıyor.



Türkiye’de özensizce hazırlanan ÇED raporları, göstermelik
işletilen ÇED süreçleri artık bir klasik halini aldı. Bu klasikler
arasında yerini almakta olanlardan biri de Akkuyu Nükleer
Santral Projesi. 

Ancak Akkuyu Projesi’nde olup bitenler özensizlikle veya
‘göstermelik’ sıfatıyla açıklanabilecek gibi görünmüyor. Tür-
kiye’de yapılması planlanan ilk Nükleer Güç Santrali’nin ÇED
başvuru raporunda bilimsel dürüstlük açısından ilkesizlik
büyük endişe veriyor. Bu projede ÇED başvuru raporunu ha-
zırlayan firma nükleer enerjinin çevre dostu olduğuna ilişkin
sayısız argümanlar sıralıyor. Aynı firma daha önce bir termik
santral projesi için hazırladığı ÇED raporunda ise termik sant-
rallerin çevre dostu olduğunu belirtmekle kalmamış nükleer
enerjiyi çevre düşmanı ilan etmişti1. Bu yaklaşım, kar amacı
güden kuruluşların projelerinin, başka kar amacı güden ku-

rumlar tarafından raporlanmasının nasıl tutarsız ve temelsiz
savunmalara dönüştüğünün en önemli kanıtı. Özellikle bu
projeler, ekolojik, sosyal ve ekonomik olarak geri dönülmez
sonuçlara yol açıyorsa, toplumsal olarak şirketleri savunan
şirketlerden daha güvenilir kaynaklardan bilgilendirilmemiz
gerekiyor. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), ÇED raporu gerekliliğin-
den muaf tutmak için ÇED Yönetmeliği’nin, rapor hazırlan-
ması gereken projelerin raporsuz uygulanabilmesini
sağlayan geçici maddesi kapsamına alınmıştır. Danıştay ta-
rafından iptal edilmesine rağmen değişiklikler yapılarak tek-
rar yürürlüğe konulan geçici madde, 3. Boğaz Köprüsü
Projesini de kapsıyor. Ancak uluslararası kriterlere göre nük-
leer santral projeleri için ÇED raporu hazırlanmasının zorunlu
olması ve Rusya tarafının da bu yönde açıklamalar yapması

Olağanlaştırılmaya Çalışılan Bir ÇED Hikayesi : 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Zeynep Elif Tarkan

1-http://www.tr.boell.org/web/111-1627.html
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sonucunda ÇED süreci başlatılmıştır. Yönetmeliğe göre, proje
sahibi öncelikle ÇED başvuru raporu ile Bakanlığa gider, Ba-
kanlık raporu uygun bulursa, ilgili kurum ve kuruluş temsilci-
leri, Bakanlık yetkilileri ile proje sahibi ve/veya
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulur. Halkın katılımı
toplantısı ile halkın görüş ve soruları alınarak, komisyonun
görüşleriyle beraber dikkat edilmesi gereken hususlara dair
bir kapsam belirlenir ve bu kapsama uyan bir ÇED raporu ha-
zırlanması beklenir. Akkuyu NGS Projesi de şu anda tam bu
aşamada. 2013 yılının Mayıs ayında ÇED raporu Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’na sunulacak. 

ÇED Başvuru Raporu’nda Neler Yer Almakta?

Proje’nin ÇED başvuru raporu incelendiğinde ilk göze çarpan
enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yanlarının karşılaştı-
rıldığı tablodur. Nükleer güç santralleri açısından avantajlar
sayılırken, nükleer atığın diğer güç üretim tesislerinin atıkla-
rına göre daha ‘kompakt’ olması vurgulanıyor. Firmanın kom-
paktlıktan kastı, nükleer güç santral atığının ağırlık ve hacim
olarak diğer tesislere göre küçük olması. Bu radyoaktif atık-
lardan biri olan plütonyum-239’un doğadan yok olmasının
24 bin yıl sürdüğünü ise başvuru dosyasında bahsi geçme-
yen bir çok hayati konudan yalnızca biri. Oysa nükleer atığın
insan ömrü ölçeğinde çok uzun olan yok olma süresince ne-
rede ve nasıl korunacağı, ayrıca tesisten bu saklama alanına
nasıl taşınacağı, hem tesisin bulunduğu bölgeyi, hem de
bütün ülkeyi ilgilendiren en önemli konulardan. Nükleer atık-
ların muhafaza edilmesinin ve taşınmasının, ekonomik, ulu-
sal güvenlik ve çevresel açılardan büyük riskler taşıdığı
bilinmekte.

İleri sürülen diğer bir avantaj ise, üretilen enerji maliyeti içe-
risindeki payı itibarıyla nükleer yakıtın ucuz olması. Radyo-
aktif cevherler de diğer tüm doğal kaynaklar gibi
tükenmekte. Enerji Gözlem Grubu’nun tükenebilir kaynak-
larla ilgili raporuna göre şu anda dünyada kolay ulaşılabilen
uranyum kaynakları 2020 yılında tükenmeye yüz tutacak2.
Bu da demek oluyor ki, uranyumu çıkarması zorlaştıkça ma-
liyet artacak. Dünya üzerinde yapılması planlanan tüm
NGS’ler inşa edildiği taktirde ise uranyum kaynakları 2050
yılında tükenecek. Nükleer yakıtın ucuz olmaması bir yana,
giderek pahalılaşmakta ve nükleer enerjiye yapılan yatırımlar
kısa bir zaman içinde, günümüzde petrol kaynakları üzerin-
den oluşan yozlaşma ve savaş ortamının, uranyum ve plu-
tonyum üzerinden de oluşacağının sinyallerini vermekte.

Raporda, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları, avantajlarından
çok dezavantajları olan; ülkemizde kurulması zor santraller
gibi yansıtılmış. Hidroelektrik santralin olumsuz yanlarında
ise, baraj çökmelerinin can kaybına sebep olabileceği işaret
edilmiş. Oysa ki, nükleer santralde oluşabilecek bir kaza so-
nucu ortaya çıkması muhtemel radyasyon ile milyonların et-

kilenebileceğine ve bu etkinin yıllarca devam edeceğine de-
ğinilmemiş bile.

ÇED Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde yapılan tanımlara göre
çevre ‘canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri
ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fi-
ziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı’, çevre etki de-
ğerlendirmesi ise ‘gerçekleştirilmesi planlanan projelerin
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenme-
sinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye
zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak ön-
lemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi
ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları’ olarak nitelendiril-
mektedir.  Başvuru raporunun tamamına bakıldığında, çev-
renin genelde sadece ekonomik bir ortam olarak ele
alınması, nükleer santrallerin hiçbir olumsuz yanı olmayan
çevre dostu ve Türkiye ekonomisinin büyümesi  için var ol-
ması zorunlu bir enerji kaynağı gibi gösterilmesi, raporun
nesnellikten uzak hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Nükleer atıklar gibi önemli ve acil sorular cevapsız bırakılmıştır.
Daha çok santralin nerede, hangi kaynakları kullanarak kuru-
lacağı, kaç kişiye iş sağlayacağı, işçilerin günlük atıklarının
neler olacağı ve bunların nasıl arıtılacağı gibi son derece ihmal
edilebilir sorulara bilimsellikten ve hatta ciddiyetten yoksun
cevaplar verilmiştir. Ancak proje bölgesinin fay hattına yakınlı-
ğının ne gibi sonuçlar doğurabileceği, tsunami, nükleer atık-
ların muhafazası ve bölgeye 34 km uzaklıktaki Ramsar
Sözleşmesi ile koruma altına alınmış olan Göksu Deltasına
olabilecek muhtemel etkileri gibi önemli konulardan üstün
körü bahsedilmektedir. Bölge faunasından bahsedilirken  kı-
saca Akdeniz foklarına değinilip, o bölgede yumurtlayan deniz
kaplumbağalarından hiç bahsedilmemesi gibi göz ardı edilen
pek çok nokta vardır. Nükleer enerji hakkında bilgi sahibi ol-
madan başvuru raporu okunduğunda, nükleer güç üretiminin,
hiçbir olumsuz yanı olmayan, olmazsa olmaz bir enerji kaynağı
olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Kurum Görüşleri

Başvuru raporunun özensiz ve araştırma yapılmadan hazır-
landığı, çok yüzeysel bir okumayla bile anlaşılmaktadır.
Hemen hemen her konu başlığının altındaki, “bu konu hak-
kında ayrıntılı araştırma yapılacaktır” ifadelerinden başkaca
bir açıklaması yoktur. Başvuru raporu hakkında görüşlerine
başvurulan kurumlar arasında projeyle ilgili görüşlerini bildi-
ren sadece Mersin Üniversitesi olmuştur. Diğer kurumlar ise
belirsiz noktalar ve açıklanmasını istedikleri konular hak-
kında sorular yöneltmiştir.

Raporda belirtilmiş,  tartışma yaratan, Mersin Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün de özellikle üs-

2- http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWGc-update2013_long_18_03_2013.pdf
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tünde durduğu konulardan biri, sistemdeki soğutma suyunun
denizden sağlanacağı ve kullanımdan sonra tekrar denize
deşarj edileceğidir. Nükleer reaktörleri soğutmak için kulla-
nılan deniz suyu ısınmış haliyle tekrar denize bırakılacaktır.
Mersin Üniversitesi’nin açıklamasına göre, denizden alınan
suyun sıcaklığı 12-28°C iken deşarj edilen suyun sıcaklığı
38°C ye çıkabilmektedir. Su sıcaklığında yaşanan ufak de-
ğişimlerin bile su ekosistemindeki canlıların bölgeden kaç-
masına, besin döngülerinin bozulmasına sebep olduğu ve
hatta deşarj edilecek suyun sebep olabileceği seviyedeki bir
değişimin ise pek çok canlının enzim ve hormon sistemlerine
etki ederek onları öldürdüğü belirtilmiştir. Ayrıca reaktördeki
füzyon sonucu oluşan bazı radyoaktif izotopların, soğutma
suyuna  karışması olası durumlardandır. Ayrıca soğutma
suyu, reaktör içerisinde dönüp durdukça radyasyon biriktirir
ve dışarı sızmaması gerekir3. Yani denize geri deşarj edilen
suyun radyoaktif olma ihtimali yüksektir. 

Mersin Üniversitesi’nin değindiği noktalardan bir diğeri de
bölge flora ve faunasının zenginliği, bölgedeki endemik türler
ve Göksu Deltasıdır. Raporda bu konulardan çok sınırlı ve sığ
bir şekilde bahsedildiği belirtilmiştir. Ayrıca santralin radyo-
lojik etkileri hakkında yeterli bilgi verilmediği, durdurulmuş
ve faaliyete devam edilen santral bölgelerinde yaşayan in-
sanlarda görülen kanser oranlarının belirtilmesi gerektiği
üzerinde durulmuştur. Kaldı ki, Uluslararası Atom Enerjisi Ku-
rumu’nun yaptığı araştırmalara göre nükleer santrallerin ci-
varında yaşayanlarda kanser vakalarında yüzde 400’lük
artış, genetik mutasyonlar sonucu normal olmayan doğum-
lar, yaygın lösemi hastalıkları tespit edilmiştir4. Gerçekleri giz-
lemek amacıyla hazırlanan raporda önemli konulara
değinilmemiş olması şaşırtıcı değildir.

Başvuru Raporu Sonrası Gelişmeler

Yargısal denetime tabii olmamak için uluslararası antlaşma
ile yapılmasına karar verilen santralin ne olursa olsun yapıl-
masına gönül koyulmuş olduğu Akkuyu NGS A.Ş.’nin resmi
sayfasında yayınlanan haberlerden, Enerji Bakanı’nın ve yet-
kililerin açıklamalarından da anlaşılmaktadır. Toplumun ço-
ğunluğunun yenilenebilir enerjiyi destekleyip, nükleer
santrale karşı olduğunu gösteren anket sonuçları olduğu ha-
berine şirketin sayfasında yer verilmiştir. Enerji Bakanı Taner
Yıldız ise nükleer karşıtlığını ‘Onların burada bulunmaları, tel-
evizyonlarda çıkıp basın yoluyla fikirlerini söylemeleri son de-
rece tabidir, hayatın bir gerçeğidir, bizim için de bir renktir,
çeşitliliktir. Biz bunları hep saygıyla karşılıyoruz ama yolu-
muza devam edeceğiz’ şeklinde yorumlamıştır. Nükleer
enerji lobisi halkın isteğini hiçe sayarak gözünü karartmış du-
rumdadır. Her ne kadar henüz ÇED Raporu sunulmamış ve

ortada bir ‘ÇED Olumlu’ kararı olmasa da inşaata hangi ta-
rihte başlanacağı açıklanmaktadır5. ÇED Yönetmeliği’nin 6.
Maddesinde ‘Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değer-
lendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere
hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez,
proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez’ denilmek-
tedir. Ancak Akkuyu NGS A.Ş. Mersin Bilgilendirme Merkezi
Başkanı Mehmet Faruk Üzel, taşocağı işletme lisansının alın-
dığı fakat henüz işletmeye başlanmadığını açıklamıştır6.

Nükleer santralin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu göster-
mek amacıyla ileri sürülen iddialardan biri, şu an Türkiye’nin
enerjide %70 dışa bağımlı olduğu ve ekonominin büyüyebil-
mesi için dışa bağımlılığın azalmasının gerektiğidir. Bunun
da ancak nükleer santral kurulumu ile sağlanabileceği ileri
sürülmektedir. Ancak yapılan Anlaşmaya göre saha ve lisans
Ruslara bedelsiz olarak verilmektedir ve elektriğin sahibi
Rusya tarafı olacaktır. Payları başta %100 olmakla beraber
hiçbir zaman %51’in altına düşmeyeceği gibi, Türkiye enerjiyi
Rusya’dan satın alma garantisi vermektedir. Türkiye’nin
uranyum kaynaklarına sahip olmaması ve onu da ithal etmek
zorunda olması dışa bağımlılığı arttıran bir diğer etkendir. 

Hükümet tarafından sunulan bir başka gerekçe ise dünyada
nükleer santrallere olan talebin arttığı yönündedir. Aslında
istatistikler bunun tam tersini göstermektedir. 20 yıl önce-
sine  kadar dünyada nükleer enerji üretiminin toplan enerji
üretimine oranı %17 iken şimdi bu %11’e düşmüştür7. Yeni
nükleer santral talebi eskisine göre çok daha azdır. Bu talep
azalışının nedenlerinden biri, NGS kurulum masrafının yük-
sek olması ve inşaat süresinin uzun sürmesidir. Kara ise
ancak 12-15 yıla geçilebilmektedir. Bir diğer neden ise, bizim
görmemezlikten gelmeyi, unutmayı tercih ettiğimiz Çernobil,
Fukuşima gibi büyük nükleer felaketler. Nükleer santralin en
büyük risklerinden biri hiçbir zaman %100 güvenliğin sağla-
namıyor olması. Ufacık bir terslik, gözden kaçırılan bir nokta,
hesaplanmamış bir ihtimal milyonlarca insanı, yıllarca etki-
leyen büyük bir felakete yol açabiliyor. Gündeme getirilme-
yen, felakete dönüşmekten kıl payı dönülmüş 200’den fazla
kayıtlı kaza bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen yetkililer
‘güvenliğin bir sorun olmadığına’ dair açıklama yapmakta sa-
kınca görmüyor.

Her geçen gün insanlar nükleer gerçeklerin daha fazla far-
kına varmakta ve yaşanan felaketlerden ders çıkarmaktadır.
Ancak AKP Hükümeti nükleerin tüm olumsuz yanlarını ve
risklerini görmezden gelerek gönül koyduğu bu projeyi ger-
çekleştirmek için sınır tanımamaya devam ediyor.

3- http://www.emo.org.tr/ekler/0519c3dd22587d6_ek.pdf?dergi=6
4- http://chk.barobirlik.org.tr/dokuman/makaleler/3.pdf
5- http://www.akkunpp.com/ilk-elektrigi-2020de-kullanacagiz
6- http://www.akkunpp.com/korkacak-hicbir-sey-yok
7- http://www.dw.de/n%C3%BCkleer-enerji-anlam%C4%B1n%C4%B1-yitiriyor/a-16680068
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Noyan Özkan hiç beklenmedik bir biçimde aramızdan ayrıldı.

Arkasında büyük bir üzüntü kadar, bir yığın güzel anı bıraktı.

Nezaket ve ahlak sahibi, dürüst, samimi, mücadeleci ve pay-

laşımcı insanı kaybettik. 

Noyan Özkan, muhalif bir hukukçu aydın olarak iktidara, dev-

lete, çetelere, işkencecilere, rantçı ve yağmacılara, ırkçılara,

dincilere karşı hayatı boyunca mücadele verdi.

Kendisini her şeyden sorumlu hissetti, çoğumuzun yakınıp

söylenmekle yetindiği her türlü konuda tepki göstermeyi gör-

evi bildi. 

İktidarla bireysel olarak ayrıca sürdürdüğü bu tepkilerin ortak

bir eyleme dönüşmesi için herkese ulaşmaya ve onları ha-

berdar etmeye çalıştı. Çok bilinen bir eylem biçimi değildi bu.

Önce kendi kişisel tepkisini suratlarına haykırır, görevi ve ma-

Noyan Özkan’ın Mücadelesine Saygı
İbrahim Arzuk

Fotoğraf: Fevzi Özlüer
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kamı ne olursa olsun, artık vali mi olur, yoksa cumhurbaşkanı

mı olur; hesap sorar, protesto ederdi. Bu eylem biçimine

“yurttaş tepkisi” adını vermişti. Yurttaş sıfatıyla otuz yıl bo-

yunca tepki gösterdi. Bu uğurda yüzlerce sayfa hukuksal içe-

rikli protesto metni, suç duyurusu, bilgi edinme başvurusu

yaptı.

Çevresel ve ekolojik tahribata göz yuman devlet görevlilerin-

den, protesto hakkına karşı polise şiddet kullanma emri

veren, vali ve emniyet müdürleri, bu şiddete göz yuman üni-

versite rektörleri, rantçılara imkan hazırlayan belediye baş-

kanları gibi her türden mevki makam sahibi muktediri bu

protestolarla bir şekilde rahatsız etti, iktidarlarında arıza ya-

rattı, kimi zaman da geri adım attırdı.

Yurttaş tepkisi dediği çalışma ve eylemleri sürdürürken, aynı

zamanda çevre koruma ve kentli haklarının savunulması te-

melinde kollektif olarak sürdürülen eylem ve etkinlikler içe-

risinde de yer alıp katkı koyuyordu. Çevre koruma alanındaki

örgütlerin temsilcisi olarak yurt dışında pek çok toplantıya

katıldı. 1992 yılında, İzmir Barosu’nda, bir çevre komisyonu

kurulmasına öncülük etti. Komisyonundaki çalışmaların hızı

ve yöntemi ve gündemin yoğunluğu komisyon çalışmasının

ötesine geçtiğinde, komisyon üyeleri “İzmir Çevre Hareketi

Avukatları” adı altında yola devam etmeye karar verdiler.

1992 -1997 arası yaklaşık altı yıl boyunca yurttaş inisiyatifi

olarak, gönüllülük temelinde faaliyet gösteren grup, idari baş-

vurular, suç duyuruları, üyelerin masraf ve giderlerini kendi-

lerinin karşılayıp, kendi adlarına açtıkları davalar yoluyla

çevre ve kent hakkını savunan insanlar ve çevrelerde umut

ve heyecan yarattı. Çevre ve doğa koruma mücadelesinin her

bir yana yayılmasında öncü oldu.

Hareketin önüne gelen ilk davalar,  İzmir şehri ile ilgili olarak

Konak Meydanı’na Galleria adı altında AVM yapılması ve Kor-

donboyu olarak bilinen sahil kesiminin, otoban geçişi için dol-

durulmak istenmesiydi. Şimdilerde şehir hakkı ya da kentli

hakları kapsamı içinde nitelendirilebilecek davalarla beraber,

Bergama Ovacık’ta siyanürle altın arama ocağı açılması ve

herkesin gözünün önünde çevreyi kirletmeye devam eden Ya-

tağan ve Gökova’daki termik santrallere karşı açılan davalar

olmak üzere, ekolojik tahribatın önlenmesi için onlarca dava

açıldı. Gönüllü olarak sürdürülüp, sonuna kadar takip edildi.

Noyan Özkan, çevre koruma alanı dışında insan hakları,

hukuk ve adalet konularında da çalışmalar yürüttü. Çetelere

karşı mücadele için kurulan grup içinde yer aldı. Daha o yıl-

larda devlet içindeki gizli yapılanmalara, yolsuzluk çetelerine,

devleti, hortumlayanlara arka çıkan zamanının cumhurbaş-

kanına karşı hukuksal mücadele yürüttü.

Bu alandaki çalışmaları daha iyi sürdürebileceğine inandı-

ğından 1998’de İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Bir

süre çalıştı ancak çalışma tarzı konusunda çıkan anlaşmazlık

nedeniyle istifa etti. 2000 yılında bu defa başkanlığa aday

oldu ve Baro Başkanı seçildi. Baro Başkanlığı döneminde, iş-

kencenin önlenmesi için projeler oluşturdu. İşkence olayla-

rına müdahil oldu. Baro bünyesinde İşkenceyi Önleme Grubu

kuruldu. Bu alanda barolar arasında ilk öncü çalışmalar ya-

pıldı. İnsan hakları mücadelesi yürüten çevrelerde pek çok

kişi, Noyan Özkan’ın bu çalışmalarının öneminin farkındaydı.

O yıllarda İzmir’de işkencenin önlenmesi için örnek bir ortak

mücadele yürütüldü.

AKP iktidarı döneminde muhalefeti sindirme amaçlı olarak

sistematik hale gelen, demokratik protestolara karşı uygula-

nan polis terörü, gizli dinlemeler, dijital sahtekârlık yoluyla

sahte delil üretme, yasadışı takip ve görüntülerle kişileri iti-

barsızlaştırma operasyonlarına ve bunların sorumlularına

karşı her zaman olduğu gibi hem kişisel mücadele yürüttü,

hem de hukuk örgütlerini ve muhalefet çevrelerini uyarmaya

çalıştı. 12 Eylül referandumunda neden hayır denilmesi ge-

rektiğini anlatmaya çalıştı. Son zamanlardaki Silivri, Balyoz,

İzmir BB. davası gibi politik yargılamalarla ilgili olarak bin-

lerce sayfalık iddianameleri okuyarak, hukuksal analiz rapor-

ları hazırladı.

Mücadele ettiği alanlara ilişkin çalışmalarını ve başta Ber-

gama Davası olmak üzere, başlangıcından itibaren gönüllü

hukuk yardımı yaptığı ve kendi adına ya da beraber açılan

çevre koruma davalarının her bir aşamasını yakından takip

etti. Çok titiz bir biçimde düzenli olarak arşivledi. Bu çalış-

malarla ilgili olarak, katıldığı pek çok toplantı ve sempozyum

gibi etkinliklerde yaptığı konuşmaların bir kısmı internet or-

tamında ve kişisel arşivinde mevcut bulunuyor.

Titiz bir biçimde arşivlediği,  yurttaş tepkisi olarak dosyaladığı

protesto metinleri, başvuru ve dava dilekçeleri, makale,

sunum ve kitapları, kendi deyimiyle “bilginin paylaşımı ilkesi”

gereği bir gün erişilebilir hale getirilebilirse, “bir şeyler uğruna

mücadele etmek” dediğimiz şeyin,  nasıl sürekli bir emek ve

her daim irade gerektiren bir varoluş olduğu Noyan Özkan

nezdinde daha iyi anlaşılacaktır.
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“Noyan Bey/Abicim”

Cem Altıparmak

Noyan Bey’in kaybını, bir arkadaşım, üzerinde bulunduğumuz

zeminin çökmesine benzetmişti. Bir binanın yıkılmasından

daha vahim ve telafisi olmayan bir kayıp. Bu kaybın üzerine

birşeyler yazmak ne kadar da zor. 

İzmir Barosu’ndaki ilk yıllarım Noyan Bey’in Baro Başkanlığı

dönemine denk geliyor. Yani yaklaşık 13 yıl olmuş. İzmir Ba-

rosu’nun geçmiş yönetimlerine haksızlık etmek istemem

ama, Noyan Bey’in başkanlık yaptığı o kısa iki yıllık dönemin,

insan haklarının her alanda savunulmasına, çevre ve ekoloji

mücadelesine sunduğu katkısı ile İzmir Barosu’nun efsane-

leşmiş bir dönemi olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Şüphesiz ki bu dönemin tanıkları, Noyan Bey’in bütün bir ha-

yatına yayılmış mücadele azmi ve çalışma etiğini benden çok

daha doğru kelimelerle anlatacaklardır ve anlatmaktadırlar

da.  Oysa ben, başka bir hikayeyi anlatmak istiyorum burada;

Noyan Bey’in “Abimiz”olamayışının hikayesini...         

Noyan Bey ile yolu bir şekilde kesişen ve onunla çalışma

şansı yakalamış olan kendi kuşağımdan avukat arkadaşla-

rımla, Noyan Bey’in bahsi açıldığında çok sık tekrarladığımız

bir muhabbetin konusu idi bu: Neden biz Noyan Özkan’a

Noyan Abi demeyi beceremiyoruz?

Gerçek o ya; yaş ve statü farkının, hiçbir çaba harcanmaya

gerek bırakmadan, diğerleri üzerinde kolaylıkla abilik/ablalık

yapılmasına olanak sağladığı bu “terbiye ikliminde”, bizler de

“iyi aile terbiyesi” almış çocuklar olarak, dünden teşne idik,

bizden büyüklerimize sadece “büyük” oldukları ve bizden “yu-

karıda” durdukları için için  abi/abla demeye.

Allah biliyor ya, hepimiz -en azında ben- birkaç kez “abi” de-

meye çabaladım Noyan Bey’e;  

- Eee, Noyan A-a- bi ?!! 

- Noyan Ab—bii ??!!!. 

Olmadı tabi ki. Hep iğreti durdu dudaklarımızda abi sıfatı. Çok

düşündük, başkalarına bolca dağıttığımız abilik payesinin

Noyan’ Bey’e niye yakışmadığına dair. Ne Noyan Bey’in hangi

şart altında olursa olsun muhafaza ettiği, insanlarla arasındaki

saygı dolu mesafesi, ne de inanılmaz nezaketi idi sebep. 

Sebep, Noyan Bey’in bizlere olan ilişki kurma biçimiydi. -

“Ben buradayım, çok şey biliyorum, sorgulamayın sadece se-

sime gelin yeter” demedi hiç. Hem durduğu yeri hem de sa-

vunduklarını sorgulamaktan vazgeçmediği gibi sizin de

vazgeçmenize izin vermedi. İşkembe-i kübradan atmak kolay

değildi yanında. Bir çoğumuz sallamasyon bir sözün neye

benzediğini bilir ve böyle bir işe kalkışmış olanı da kırmamak

adına, o sözün üzerine gitmeyiz. Ama Noyan Bey tam tersi

idi, söylediğiniz şeyi ciddiye alırdı. Niye böyle düşündüğü-

müzü ve söylediğimizi açıklamamızı isterdi. O yüzden laf ola

beri gele konuşmak  zordu yanında. Hepsinden önemlisi, mü-

cadele tercihlerinizi, yürüdüğünüz yolu benimsemese dahi,

o yolda yürürken ihtiyacınız olacak her türlü bilgiyi, müthiş

bir mütevazilik içinde sizinle paylaşmaktan geri durmazdı.

Çabanıza saygı duyar, sonuç alınamayacağını düşünse bile,

sizde destek olmaktan çekinmez, üşenmezdi.   

O yüzden Abimiz Olamadı Noyan Özkan. 

Abimiz olamadı ama yol arkadaşımız oldu, omuz verenimiz

oldu, yanımızda duran, yanyana yürüyenimiz oldu... Abimiz

olamadı ama “abilerimizden” daha çok sevdik ve saygı duy-

duk Noyan Özkan’a.

Dedim ya, her şey “terbiye iklimi” ile ilgili. Ecnebi bir ülkenin ço-

cukları olsak “Noyan” derdik ve bu herşeyi açıklamaya yeterdi... 
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Noyan Özkan, 1995 yılında yayınladığı Doğa Koruma Rehberi

adlı kitabında 15 yıldır edindiği bilgi ve deneyimlerini doğayı

seven ve korumak isteyen yurttaşlara iletmek istediğini söy-

ler. Demek ki Noyan, onu kaybettiğimiz tarihe değin 33 yıldır

kendi deyimi ile “doğa koruma” mücadelesinin içindedir. Ben

bu sürecin son 18 yılında onu tanımanın ve dostluğunun key-

fini yaşadım. Onun öncülüğünde İzmir Çevre Hareketi Avu-

katları grubunda ve İzmir Barosu Çevre Komisyonunda çevre

adına gönüllü hukuk mücadelesinin içinde yer aldım. Huku-

kun hiçe sayıldığı bu ülkede inatla idarenin hukuka zorlana-

bileceğini, kimi zaman bunun başarılabileceğini,

başarıldığında da çevreye ve insana dair sorumluluğu yerine

getirmenin mutluluğunu ondan öğrendim, onunla paylaştım.

Ama onu çok erken kaybettik hala şaşkınlık içindeyim. Oysa

dostluğunu paylaşacak çok zaman olmalıydı önümüzde,

daha yapacak çok işimiz vardı onunla birlikte…  

Noyan, çevre ve ekoloji mücadelesinin içinde anılarak tanıtı-

lırsa da  bana göre bu tanımlama çok yetersizdir. Onun bı-

raktığı en önemli miras, çevre ve ekoloji İnisiyatiflerinin

hukuk alanında mücadelesinin yöntem ve ilkelerini oluşturup

bu yönde bir geleneği takipçilerine bırakmasıdır. Nitekim bu

gün çevre ve ekoloji alanında etkin ve ciddi hukuksal çalış-

malar yapan ÇEHAV gurubu üyeleri,  İzmir Barosu’nda yapılan

cenaze töreninde Noyan’ın açtığı yolda onun mirasçıları ol-

duklarını ifade etmişlerdir.   

Noyan, aslında Doğa Koruma Rehberi’nde ifade ettiği gibi sa-

dece sokakta yürüyen duyarlı yurttaşa hukukun korunması

adına yol göstermekle kalmadı. O, cumhurbaşkanından,

bakan ve bürokratlara, adliyedeki hakimlerden yüksek mah-

keme başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına

kısacası küçüklü büyüklü muktedirlerin tümüne bıkmadan

usanmadan hukuku hatırlattı, onları hukuka çağırdı, hatta

suç duyuruları ile onları hukuka zorladı. Noyan, sadece çevre

hukuku alanında değil insan haklarının korunması için, iş-

kencenin önlenmesi için, Susurluk kazasıyla ortaya dökülen

çetelerin yargılanması için, Irak savaşı kışkırtıcılarını durdu-

rabilmek için  mücadele etti, muktedirleri hukuka zorladı. 

Noyan daima objektif davrandı. İnsan hakları ve hukukun ko-

runması Mazlum-Der üyesi İslamcılar için de Silivri deki as-

kerler için de önemliydi. Bu günün bir kesiminde geçer akçe

ikiyüzlü, adamına göre hukuk talep eden tavırlar ona göre

değildi.  Son zamanlarında  bu iki yüzlülerden çok şikayet

etti, hatta bu gibilere tepki gösterip onları terk etti.

Noyan, bu ülkede nadir rastlanan  gerçek bir aydındı. O, günü-

müzün şövelyesi, kahramanıydı. O benim can dostumdu. Onu

zamansız kaybettik, hepimiz kolu kanadı kırık kala kaldık…

Noyan’ın Ardından…
Ömer Erlat

Fotoğraf: Fevzi Özlüer
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Neredeyiz? Dünya Ahvaline Dair Kuşbakışı Notlar…
Foti Benlisoy

“Kısmi reformların ve yamaların hiçbir faydası olmayacaktır.
Tarihsel gelişim, sadece kitlelerin doğrudan müdahalesinin
gerici engelleri süpürebileceği ve yeni bir rejimin temellerini
atabileceği belirleyici basamaklardan birine gelmiş bulunu-
yor” diye yazıyordu Troçki 1939’da, kapitalizmin en ağır buh-
ranının ortasında ve yeni bir dünya savaşının hemen
arifesinde. Bugün benzer bir “basamakta” bulunduğumuz
pekâlâ iddia edilebilir. Ancak iki savaş arasındaki büyük buh-
ranla kıyas edilebilecek (ve sık sık edilen) “yapısal” büyük bir
krizin ortasındayız. Üstelik kriz, ekolojik krizle bütünleşik bir
mahiyet arzediyor. Belki bir dünya savaşının arifesinde deği-
liz. Ama uluslararası sistemin istikrarsızlaşıp giderek daha
rekabetçi bir hal alarak militarize olduğu da aşikâr. Dolayı-
sıyla reformların ve kısmi iyileştirmelerin kümülatif etkisinin
müsebbibi olacağı bir evrim, insanlığın güneşli güzel yarın-
lara evrimi düşüncesi yeniden itibar yitiriyor. Soğuk Savaş
sonrasının liberal iyimserlik çağı tuzla buz oluyor. Eşiğinde

olduğumuz genelleşmiş felaket (sosyal haklar kırımı, yaygın-
laşan otoriterizm ve ekolojik yıkım) karşısında bugün de
ancak kitlelerin doğrudan müdahalesinin bir bariyer oluştu-
rabileceği açık.

Troçki yukarıdaki satırları kaleme almadan yaklaşık bir sene
önce de meşhur bir formülasyonu ortaya atıyordu:  “Şimdi
artık her şey proletaryaya, esas olarak da proletaryanın dev-
rimci öncüsüne bağlıdır. İnsanlığın tarihsel krizi, devrimci ön-
derliğin krizine indirgenmiştir.” 

Troçki, sosyal demokrasinin ya da Stalinist bürokrasinin, pro-
letaryanın karşı karşıya olduğu büyük meydan okumaya (fa-
şizmin yükselişi, yeni bir emperyalistler arası büyük savaş
ihtimali) cevap verebilecek bir konumda olmayışını ifade edi-
yordu. Gereken, yeni bir “önderliğin” mücadele içerisinde şu
ya da bu şekilde yeniden inşasıydı. Teşbihte hata olmaz di-

Fotoğraf: Pelin Kılıç
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yerek, bugün de (elbette bambaşka koşullarda) “insanlığın
tarihsel krizinin devrimci önderliğin krizine indirgenmiş” ol-
duğunu iddia etmek pekâlâ mümkün. Ancak bugün karşı kar-
şıya kalınan sorunun boyutlarının çok daha kapsamlı olduğu,
yani “devrimci önderliğin krizinin” çok daha şümullü olduğu
da açık. İki savaş arası dönemde, sosyal demokrasinin te-
reddütlerine ve nihayetinde önderliğinin burjuvazinin kam-
pına fiilen iltihak etmesine, komünist hareketin
bürokratikleşip yozlaşmasına rağmen çok daha örgütlü ve
güçlü bir işçi sınıfı hareketi söz konusuydu. Bugün durumun
böyle olmadığı ortada. İşçi sınıfı hareketi 1970’lerin sonla-
rından itibaren almış olduğu bir dizi yenilginin yükünü üze-
rinden atabilmiş değil. İşçi sınıfının sadece iktisadi değil,
sosyal, siyasal ve kültürel gücünü kırmaya dönük küresel sal-
dırının, sınıf hareketinin dünya ölçeğindeki kolektif müdahale
ve örgütlenme kapasitesine ciddi darbeler vurmuş olduğunu
söylemek hiç de abartılı değil. Sınıfın parçalanması, atomi-
zasyonu, kültürel ve sosyal bütünlüğünü yitirmesi gibi bir du-
rumla karşı karşıyayız.

Yanlış anlaşılmasın. İşçi sınıfı bitmiş, ortadan kalkmış, geç-
miş güzel günlerin hoş bir sedasından ibaret hale gelmiş filan
değil. Bir post-kapitalizm devrine geçmiş olduğumuza dair
onca spekülasyona, hatta lafazanlığa rağmen son yirmi-otuz
yılda işçi sınıfının küresel düzeyde sayısı ikiye belki de üçe
katlanmış durumda. Ancak işçi sınıfı da bir istatistik katego-
risinden, dar anlamda bir “iktisadi sınıf”tan ibaret değil.
Marx’ın iktisadi değil de “sosyal sınıflar”dan bahsettiğini
unutmayalım. Yani sadece rakamlardan değil, belli bir sos-
yal-siyasal-kültürel etki ve gücü olan bir sınıftan bahsediyo-
ruz. Sadece madende ya da tekstil atölyesindeki değil,
mahalledeki, sendikadaki, dernekteki, siyasetteki, müzikteki,
basındaki işçi sınıfından… “Sosyal” sınıf olarak işçi sınıfının
siyasal, kültürel ve toplumsal kapasitelerinde ciddi bir geri-
lemenin söz konusu olduğu bir devirdeyiz. Ancak tam da bu
devir, yukarıda da ifade edildiği üzere, genelleşmiş bir buh-
ran devrine tekabül ediyor. İşçi hareketinin mevcut dağınık-
lığı, kriz koşullarında sermayenin daha da
pervasızlaşmasına, belirli bölgelerde (örneğin Avrupa’nın
“periferisinde”) gerçek bir “sosyal haklar kırımına” yönelme-
sine neden oluyor.

Dolayısıyla dar anlamda bir “önderlik kriziyle” yani sınıf hare-
ketinin rotasının devrimci bir kopuşa doğru yönlenmesini sağ-
layacak siyasal iradenin ne olması gerektiğine dair bir
tartışmayla karşı karşıya değiliz. Çağımızın “önderlik krizi”,
doğrudan doğruya işçi sınıfı hareketinin bir tarihsel döneminin
kapanmış olmasıyla, işçi sınıfı hareketinin yaşadığı yenilgilerin
altından kalkamamış, toparlanamamış ve dolayısıyla genel bir
dağınıklık içerisinde olmasıyla bağlantılı. Avrupa’nın periferi-
sinde, özellikle de Akdeniz ülkelerinde, çok ciddi bir sosyal mo-
bilizasyonla dayatılan yapısal uyum programlarına karşı, her
fırsatta kendini açık eden muazzam bir kitlesel öfkeyle karşı
karşıya olsak da bu dağınıklık ortada. Çok sayıda genel grev,
devasa gösteriler ve bazen kısmi ayaklanmalar yaşanıyor. Ya-

şanmasına yaşanıyor ama bir bütün olarak bu hareketlilikler
saldırıyı geri çevirecek cesamete ulaşamıyor. Oldukça akışkan
bir radikalleşmeyle karşı karşıyayız. Mücadele ve direnişler ke-
sintili bir karakter arzediyor, belirli bir yükseliş süreklileşmiyor,
geliştiği hızla geri çekiliyor, sonra birden yeni bir “patlamayla”
karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum, yani gelişen direnişlerin ke-
sintili ve süreksiz bir karakter sergilemesi, bazen bizzat mev-
cut örgütlenme formları dışında ve hatta onlara karşı
gelişmesi, karşı karşıya bulunduğumuz kabarışın, yeni müca-
dele dalgasının temel bir özelliği.

Toparlayıp sadeleştirmeye çalışalım: Kriz, burjuva siyasal mi-
marisini kırılganlaştırıyor. Sermayenin krizi fırsata çevirme ça-
basıysa yeni ve yığınsal toplumsal mücadelelerin açığa
çıkabilmesine imkân sağlıyor. (Bu arada kriz ve direniş ara-
sında mekanik ve tek yönlü değil, diyalektik bir ilişki olduğunu
unutmayalım. Yani kriz işçi sınıfı hareketi açısından kabarışın
da geriye çekilişin de vesilesi olabilir.) Gerçekten de bilhassa
2011 sonrasında yeni bir mücadele dalgasının gelişimine
şahit olduk, oluyoruz. Ancak bu dalga eşitsiz ve çelişik bir bi-
çimde gelişiyor. İşçi sınıfı hareketinin ve radikal solun son otuz
yılda yemiş bulunduğu darbelerin etkisinden çıkabilmiş, tam
manasıyla silkinebilmiş olduğunu söylemek güç. Bilhassa sı-
nıfın neoliberal saldırı sonucunda ciddi bir dekompozisyona
uğramış bulunması, direnişin süreğen bir karakter kazanma-
sına mani oluyor. Yani toplumsal patlamalara müsait bir iklim
var. Ancak bu patlamalar hayli olumsuz güç ilişkileri çerçeve-
sinde gündeme geliyor. Bu da mücadelelerin parçalı, kesintili
ve “şekilsiz” bir şekil almasına yol açıyor.

Dolayısıyla bir yandan geçen yüzyılın ortasına şöyle ya da
böyle benzeyen buhran koşullarındaysak da, sınıf hareketi
ve radikal solun gücü açısından geçen değil, bir önceki yüz-
yılın koşullarıyla kıyas edilebilecek bir durumdayız. Sınıf ha-
reketinin aktüel durumu, güvencesizliği, parçalanmışlığı,
devlet nezdindeki siyasal etki ve gücünün iyice cılızlaşması
ve sosyal marjinalleşme itibariyle sınıfın genel görünümü ger-
çekten 19. yüzyılın ilk yarısındaki manzarayı andırıyor. Bu an-
lamda sınıf hareketini şekillendirecek kurucu deneyimleri
açığa çıkartacak yapı ve araçların büyük ölçüde yeniden ve
bazen en baştan inşa edilmesi gibi bir görevle karşı karşıya-
yız. Sınıfı yeniden bir kolektif özne haline getirecek, sınıfın
birlikte eyleme ve örgütlenme kapasitesini geliştirecek dene-
yimlerin oluşabileceği mecraları ortaya çıkartmak gerekiyor.
Hem de kapitalist krizin müsebbibi olduğu muazzam bir si-
yasal ve sosyal türbülansın tam ortasında. İşimiz zor. Ancak
yılgınlığa, rehavete mahal de yok. Engels’in yine 19. yüzyılın
tam ortasında yazdığı gibi, “Eğer yenilmişsek, yapmamız ge-
reken tek şey, baştan başlamaktır.”       



Dosya :Ekoloji Mücadelesinde
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Tartışmaya Çağrı :

Oradaydık ve Şimdi Buradayız

Kolektif Ekososyalist Dergi adına Fevzi Özlüer, Ethemcan Turhan

Yola çıkıyoruz.

Ekoloji mücadelesinin ne olduğu, ne yaptığı, nasıl yaptığı üze-
rine düşünerek, Kolektif Ekososyalist derginin önümüzdeki
takip eden üç sayısını hazırlamak üzere yola çıkıyoruz. Niye-
timiz, ekoloji mücadelesinin bileşenleri olarak; teoride ve pra-
tikte mevcut durumumuzu ortaya çıkartmak. Bu
mevcudiyetin kapsamı içinde olduğunu düşündüğümüz tüm
kişi ve kurumlarla bu sorgulamanın bir bileşeni olacak şe-
kilde bir temas kurma, tartışma, deneyim paylaşma ve verili
durumumuzu sorgulamak temel derdimiz. Ekoloji mücadele-
sinin çoğulluğunu kabul ederek; doğa, toplum, tarih algımız
ile birlikte gündelik yaşamı örgütleme biçimimizin bilinir kı-
lınması ve önceliklerimizi birbirimize karşı ortaya koymayı
derginin önümüzdeki üç sayısının ana amaçları arasında gö-
rüyoruz. Bu doğrultuda mevcut durum tespiti çabası vesile-
siyle, Türkiye’de ekoloji mücadelesinin tarihsel belleğinin
anlamlandırılması ve yazılı hale getirilmesi süreçleriyle bu ça-

lışmanın şekilleneceğini öngörüyoruz. Bu tarihsel belleğin,
ortak hareket etme irademize, özgün çalışmalar yapmak için
düşünsel ve pratik derinleşme niyetimize,  toplumsal, siyasal,
felsefi sorgulama ve bu sorgulama üzerinden eyleme geçme
fikrimize güçlü ipuçları sunmasını, bir dip dalgası olmasını
umut ediyoruz. Bu tartışmaların aynı zamanda sürecin par-
çası olmak isteyenlere bir yol haritası da çıkartması niyetin-
deyiz. Bununla birlikte bir sorgulamanın ancak sorular
sorarak ilerleyebileceğini düşünüyoruz. 

Yaşadığımız, deneyimlediğimiz ve eylediğimiz yaşam üzerine
sorular sormak, bu soruların neler olduğunu ve nasıl sorul-
duğunu ortaya çıkartmak da çağrısını yaptığımız bu sorgula-
manın temel uğrağı. Bu sorular üzerinden ekoloji
mücadelesinin düzeyini, yapılarını, kavramsal hatlarını, ör-
gütlenme dilini, arzularını, değerlerini, özgürlük potansiyelini,
toplumsal olanaklarını ve sınırlılıklarını tartışmanın muhatap-
larıyla ortaya koymayı, müşterek tüm politik olasılıklarımız

Fotoğraf: Yaşar Erdağ
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için bir gereklilik olarak tanımlıyoruz. Bu heyecanımızla mü-
cadelenin muhataplarıyla birlikte, mücadelenin hangi nokta-
sında olduğumuzu anlamaya çalışmak ve gelecekte nasıl bir
süreç örgütlenmesi gerektiğine dair bir yol haritası çıkartmak
gerektiği üzerine sizleri düşünmeye ve bizimle birlikte sorular
sormaya çağırıyoruz.

Ekoloji Mücadelesinde Düşünceler

Bugün birlikte sorduğumuz birtakım sorularımız var. Dahası
bu sorulara verilen teorik ve pratik bir takım yanıtlarımız da
var. Bu yanıtların pratik olarak nasıl verildiği kadar sorduğu-
muz soruların sorulma biçimi ve sorularda kullanılan kavram-
ların ortaklaştırılma tarzı da bir o kadar önem taşıyor. Bu
anlamda ekoloji mücadelesinin felsefi kaynağı, düşünsel ve
tarihsel kökeni; politik kökeni hangi siyasal eylem biçimlerin-
den beslenerek farklılaştığını veya oluştuğunu anlamak, bu
politik kökler, düşünsel geleneklerin bugün bu hareketlerin
var olduğu toplumsal pratikleri nasıl belirlediğini anlamaya
çalışmak Kolektif Ekososyalist Dergi’nin bu sorgulamasının
temel odaklarından ilki olan “Düşünceler” başlıklı 16. sayı
içerisinde değerlendirilecek.

Kendinizi veya yapınızı nasıl tanımlarsınız? Neden? Kendinizi
veya yapınızı tarihsel ve toplumsal bir gelenekle bağ kurarak
mı tanımlarsınız, bu gelenekle, mücadelenizi tanımlama bi-
çiminiz arasında nasıl bir ilişki var?

Bu bağlamda, su, gıda, hava, toprak gibi canlı ve cansız ya-
şamının temel alanlarında politika yapan Türkiye’de pek çok
yapı, kişi ve kurum olduğu varsayımıyla yola çıkıyoruz. Bu ya-
pıların veya kişilerin kendini çevreci, yeşil, yaşam savunu-
cusu, ekolojist, ekososyalist vb. gibi tanımlarla ifade ettiğini
biliyoruz. Bu tanımlar kullanılırken bir felsefi, politik bir refe-
ransla mı kullanılıyor yoksa “gündelik” ve “yaygın” kullanım
kalıplarıyla mı hareket ediliyor? Bu sorularla kendimizin ve
ekoloji mücadelesinin katkı sunan tüm bileşenlerinin bir fo-
toğrafını ortaya çıkartmayı arzu ediyoruz.

Yasal anlamları bir yana bırakacak olursak, içinde bulundu-
ğunuz çalışmanın örgütsel formunu nasıl ve neye göre tanım-
larsınız? Neden? 

Ekoloji mücadelesi içindeki yapıların bugüne kadar kendile-
rini farklı isimlerde olduğu gibi farklı biçimlerde adlandırdığını
ve anlamlandırdığını biliyoruz. Kimilerinin hareket, kimilerinin
parti kimilerinin ise oluşum, kolektif, platform, meclis gibi
formlarla kendini açığa çıkarttığının bilincinde olarak bu
formların tercih edilme sebeplerinin hangi politik tahayyüller
ekseninde tanımlandığını sorunsallaştırmak istiyoruz. Ekolo-
jik sorunların kısmi, küçük ölçekte ortaya çıkmış biçimlerinde
soruna noktasal çözüm geliştirecek yapılar ortaya çıktığı gibi,
ekolojik sorunlara sistemik yanıtlar üretmek amacıyla ortaya

çıkan yapılar da mevcut. Bu bağlamda örgütsel yapının, or-
taya çıkan veya tanımlanan ekolojik sorunla bağını nasıl iliş-
kilendirmek gerekir?  Bu vesileyle toplumsal hareket, siyasal
hareket gibi kavramlarının nasıl anlaşıldığını da ortaya koya-
bilmeyi hedefliyoruz. 

İçinde yer aldığınız yapı veya şahsi olarak siz, ekolojik sorun-
lara karşı mücadelenin amacının ne olması gerektiğini dü-
şünüyorsunuz? Neden?

Yukarıdakilere ek olarak diğer yandan benzer alanlarda mü-
cadele eden yapıların, sorunları kavramsallaştırmaları, so-
runlara çözüm yolları da birbirinden farklılık gösteriyor. Bu
yönüyle kendini tarihsel ve felsefi olarak adlandırdığı (çev-
reci, yeşil, ekolojist vs) ve biçimlendirdiği (hareket, parti, ko-
lektif, platform vs)  yerden bu yapılar ve kişilerin,  ekoloji
mücadelesinin amacını nasıl ortaya koyduğunu ortaya koy-
mak bu bölümün bir diğer hedefi olacaktır.

Mücadelenin amacına dair verilen pek çok yanıt olabilir. Yine
de önemli olan bu yanıtların altının doldurulabilmesi için ge-
rekli araçların da sağlıklı bir biçimde tartışılması ihtiyacı ol-
duğu fikrindeyiz. 

Ekoloji mücadelesinin uygarlık fikri ne olmaldır?

Ekoloji mücadelesi içindeki kişi ve kurumların önceliklerini de
bu anlamıyla ortaya koymaya çalışabiliriz. En genel haliyle,
doğa varlıklarının korunması, doğaya uyumlu, parçası olduğu-
muz doğaya içkin bir yaşam biçiminin geliştirilmesi gibi amaç-
ları benimseyen yapılar olduğu gibi, ekoloji mücadelesinin
öncelikli olarak toplumsal eşitsizliklerden ortaya çıktığını dü-
şünüp buna uygun amaçlar ortaya koyan yapılar da var. O
halde burada sormamız gereken daha temel bir soru var: Eko-
lojik sorunların kökeninde en temelde hangi sorun(lar) var?
Bu sorunlar insan uygarlığının doğayla ilişki kurmasından mı
kaynaklanıyor, yoksa insan uygarlığının kendini örgütleme bi-
çiminden mi doğmakta? Yahut bu iki soru arasında bir bağ
kurmak, bütüncül cevaplar vermek mümkün müdür?

Ekoloji mücadelenizin demokratik bir yaşamla ilişkisini nasıl
tanımlarsınız?

Ekoloji mücadelesinin amacı kadar bu mücadelenin kapsamı
da bir o kadar önemli. Yola çıkarken sorduğumuz sorular ara-
sında en önemlilerinden biri de ekoloji mücadelesi denilince
bu mücadelenin kapsamına hangi soru ve sorun alanları gir-
mekte olduğu. Bu soru ve sorun alanları arasında ilişkisellik
nasıl tanımlanmakta? Örneğin bir kişi veya yapı için kentsel
dönüşüm ve termik santral arasında çok önemli bir ilişki ola-
bilir ve bu iki sorun tek bir ekolojik sorun olarak görülebilir-
ken diğer yandan kimi yapılar için kentsel dönüşüm, iklim
değişikliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar kadar insan-
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ların geçim derdi de ekolojik bir sorun olarak görülebilir. Mü-
cadelenin kapsamı doğal olarak, ekoloji mücadelesinin ama-
cının tepki hareketi olup olmadığını da ortaya koyacaktır. Zira
kalkınmacı bakış açısının dayattığı sürekli büyüme arzusu
çoğu kez kimsenin aklına ihtiyaç duymadan sadece önüne
koyduğu işi yapmak üzere harekete geçer. Bu nedenle de
kimseye bir şey sormadan işini yapmak ister. Peki ya kalkın-
manın ötesinde bir hayat mümkün müdür? 

Bu nedenle ekoloji mücadelesi öncelikle bir demokrasi so-
runuyla karşı karşıya kalır. Hiç hesap vermeyen bir yatırımcı,
yaptığı işleri denetlenemeyen bir devlet ile karşı karşıya kalır.
Ekoloji mücadelesi hangi amacı benimserse benimsesin,
eninde sonunda hangi ölçek, hangi bakış açısına sahip
olursa olsun, birlikte karar verme sorunuyla yüzleşmek zo-
runda kalır. Bu durum binlerce HES, yüzlerce termik, onlarca
altın madeni projelerinde ve nükleer planlarında aynı bi-
çimde işler. Bu durumda,  bir mücadelenin başarı şansı de-
mokratik mekanizmaları hem kendi yapısı içinde hem de
toplumsal çatışma zemininde nasıl kurduğuyla ilişkili midir?

Dahası ekolojik krizi derinleştiren yatırımlar karşısında insan-
ları tedirgin eden şey gerçekte nedir? Yaşam kaynaklarının yok
olması mı? Bu yaşam kaynakları ile ilişkilerinin kendilerine so-
rulmadan kesilmesi mi? İnsanların karar alma süreçlerine
etkin olarak katılamamaları mı? Bu soruların içinde olan ya-
nıtların biri veya hepsi doğru olabileceği gibi hiç birisi de doğru
olmayabilir. Bir bölge için yaşam kaynaklarının ortadan kaldı-
rılması sorun olurken bir başkası için öncelik geleceklerinin o
bölgede yaşayan insanlara sorulmadan çiziliyor ve ekonomik-
sosyal durumlarının gözetilmiyor olması olabilir.

Bu nedenle ekoloji mücadelesinin devletle ilişkisinin ne ol-
ması gerektiğine de bu sorun etrafında yanıt üretmek gerek-
tiği fikriyle yola çıkıyoruz. Bu ilişkiyle birlikte demokrasinin,
toplumun kendi yaşamı üzerinde etkin bir biçimde karar
verme, aldığı kararları denetleme biçimi olduğu gözetilirse
egemen siyasal tarzın karar alma süreçleri içinde ekoloji mü-
cadelesine nasıl bir sorumluluk düşmektedir?  Demokrasi ile
ekoloji mücadelesinin ilişkisini, bu sorular etrafında nasıl
izah edebiliriz?

Ekoloji mücadelenizin kapitalizm algısını nasıl tanımlarsınız? 

Her mücadelenin kapsamı, kavramlarıyla diyalog halinde

kendi algı alanını oluşturur. O halde, verili toplumsal ilişkileri-

mizin cisimleştiği kapitalist yaşam içinde de ekoloji mücade-

lesini anlamaya ihtiyacımız var. Bu bağlamda, ekoloji

mücadelesinin kapsamını belirlerken, ekoloji mücadelesinin

de ne olduğu sorusunu kendimize sormalıyız? Mücadelenin

kapsamı ile mücadele kavramının anlamını ortaya koyarken

mücadelemizin varlık zeminleriyle içinde yaşadığımız sistem

arasındaki bağı nasıl ortaya koyabililiriz? Bu anlamda,  ekoloji

mücadelesi, kapitalizmi nasıl algılamaktadır? Özel mülkiyet –

toplumsal/müşterek mülkiyet veya doğanın metalaştırılması

sorununa mücadeleniz nasıl yaklaşır, yaklaşmalıdır?  Ekoloji

mücadelelerinin şirketlerle ilişkisi ne olmalıdır?

Ekoloji Mücadelesinde Anlamlar

Yaşama anlam verme çabası ile mücadele etme istenci ara-

sında sıkı bir bağ olduğunu kabul ediyoruz. Diğer yandan ise

büyük bir çaresizlik kültünün egemenliği altında yaşamaya

çalışıyoruz. Bu çaresizlik halesinin siyasal iki yönü var. Ko-

lektif Ekososyalist Dergi’nin “Anlamlar” üstbaşlıklı 17. sayı-

sında ortaya çıkarmaya çalıştığımız çaresizlik argümanının

bir yönü şudur: “İnsan uygarlığı kendini var ettiği günden beri

doğaya karşı kendi öz çıkarını savunmuştur. Bu nedenle,

hangi tarihsel kesit, toplumsal düzen olursa olsun insan uy-

garlık kurdukça yıkıcı olacaktır.” Bu çaresizlik söylemine göre,

yok oluş bir zorunluluktur ve bu zorunluluğa karşı insanlığın

yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çaresizlik argümanının ikinci

bir boyutu ise şu şekildedir: “Tüm dünyada güçlülerin kaza-

nacağı ve güçlülerin her daim parası olanlar olduğudur. Bu

nedenle, insan olarak ne kadar diğer canlıları düşünürsen

düşün, onlarla birlikte yaşamayı arzularsan arzula yine de

parası olan, ordusu olan büyük güçler vardır ve onlar tüm bir

yaşamı dilediği gibi kurarlar.”

Bu iki argüman, tarihsel ve modern hegemonya aygıtlarıyla

sürekli ve farklı formlarda yeniden üretilir. Bu zorunluluklar

söylemi altında, insan türsel olarak diğer canlılardan kopar.

Kendi varoluşu tüm yaşamın varoluş zemini haline gelir. Bu

anlamıyla, diğer canlıların temsili olarak yaşamında var ol-

ması yeterlidir. Güzel bir dere imgesini, sağlıklı bir konut alanı

rüyasını, doyurucu ve lezzetli besinlere ulaşma fırsatını da

rekabetçi piyasa birer meta olarak önümüze sunar. Bu du-

rumda imgeleri satın almak suretiyle sahici olana ikame ede-

rek, sahici olanı üretebiliyorsak, ekoloji mücadelesi hangi

değerler alanını nasıl koruyacaktır?

Bu anlamıyla bir etik kaygı kadar, mücadeleye anlam veren

politik kaygı ne olmalıdır? Her şeyi ve hatta cenneti de vade-

den piyasa içinde, insanlar neden mücadele eder, bu sistem

içinde mücadele edilebilir mi?

Arzu edilenin, itaat edildiğinde elde edilebildiğine ilişkin iç

görü bizi sadece diğer canlılardan kopartmakla kalmaz, aynı

zamanda insanı zamandan da kopartır. Hem geçmişinden

hem de geleceğinden bağımsız bir varlık haline gelir insan.
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Geçmiş sadece “yaşanmış tecrübeler batağıdır” gelecek ise

“kestiremediğimiz bir zorunluk”. Bu iki anı sildiğimizde mo-

dern insanın elinde şu kalır:

“Bir gün dünyanın sonu gelecektir ve o nedenle yaşayan ku-

şaklar bir başka kuşağı düşünmek zorunda değildir. Bu ne-

denle şimdi ve burada en iyisini kendim için istemeliyim.”

Bu faydacı refleks dahi, insanın yaşama arzusuna dışsal de-

ğildir. Ancak, mücadele etmek sadece kendi öz çıkarını sa-

vunmak olarak kabul edilemez. Bir yaşama mücadelesi

olarak ekoloji mücadelesi öncelikli olarak, insanın maddi var-

lığını devam ettirme istenciyle ilgilidir. Mücadele insanların,

yaşama zorunluluğudur. Yaşamak için de barınmak, beslen-

mek gibi canlılığın gereklerini yerine getirmesi gerekir. O

halde kendimize ve yol ortaklarımıza sormamız gereken soru

şudur: en geniş anlamıyla ekoloji mücadelesi nasıl bir yaşamı

arzulamaktadır?

Bu anlamıyla ekoloji mücadelesinin öznesi tanımlanabilir mi?

Ekolojik sorunların tüm insanlığı etkilemesi, tüm sınıfların bu

soruna birlikte çözüm bulması gerektiği anlamına mı gelir?

Bu mümkün müdür? Veyahut ekoloji mücadelesi, duyarlılık

sahibi sınıfların politikası mı yoksa belli bir yaşam zorunlu-

luğu mudur? Bu anlamıyla ekoloji mücadelesi kırda ve kentte

insanların günlük yaşam zorunluluklarının neresinde dur-

maktadır? Kirlenen doğa, artan şekilde dayanıksız ürünlerin

hızlı tüketimine dayalı yaşam biçimi, bozulan sağlık ve çevre

sağlığı koşulları, gıda güvencesizliği, iklim değişikliği, toprağın

giderek bereketini kaybetmesi gibi olgular toplumsal yapıları

nasıl ve ne ölçüde ilgilendirir? 

Doğaya yabancılaşan insanın, doğanın varlığını devam ettir-

mesi için göstereceği çaba, etik bir sorumlulukla hayata ge-

çirebilir mi? Bu etik sorumluluğu da kapsayan bir toplumsal

sorumluluğun kavramları ne olmalıdır?

Bir özgürlük ideali, demokrasi arzusu, eşitlik isteği ile doğa-

nın varlığını devam ettirmesi gerekliliği arasında nasıl bir ilişki

tanımlanabilir?

Ekoloji Mücadelesinde Pratikler 

Düşünceler ve anlamlar, insanın maddi pratikleridir. Bu yö-
nüyle, eylemek, düşünmek demektir. Kendi üzerine düşün-
mek için de Kolektif Ekososyalist Dergi’nin 18. Sayısında yine
bu mücadelenin eyleme biçimine bakmayı gerekli görüyoruz.
Ekoloji mücadelesi içinde son dönemde ön sıralarda Türkiye
özelinde gündemi en çok meşgul eden konulardan termik

santrallere karşı kimi yerel hareketlerin mücadelesi, HES’lere
duyarlı toplum kesimlerinin etkinlikleri, köylü mücadeleleri,
altın karşıtı mücadeleler, kentsel dönüşüm mücadeleleri yer
almaktadır. Bu sorunlar çoğunlukla genel bir duyarlılığın art-
ması ile birlikte artış göstermekte fakat yine de sorunun bu-
lunduğu coğrafyanın sınırlılık ve olanakları ile etki alanını
belirlemektedir. İyi olanın mücadele etmek olduğu kabul edil-
diğinde, daha dirençli mücadeleler geliştiği bir gerçektir.
Ancak, iyi olanı salt kendi maddi pratiği ve olası kazanımla-
rıyla sınırlandırmış bir eyleme biçimi de aynı zamanda kendi
mezarının da kazıyıcısıdır.

Bir arada yaşama iradesi dışlanıp, ortak var olma istenci diri
tutulmadığında her mücadelenin kendi yaktığı mum kadar
yer ışıttığının bilincinde olmakla birlikte malum sorun önü-
müzde durmaktadır. 

Benzer mücadele alanında olan yapılar, örneğin tohum ve gıda;
su; enerji, nükleer karşıtı hareket gibi sorun alanları içinde olan
yapıların bir arada hareket etmesinin yolunu açacak olan un-
surlar nelerdir? Bu yapılar birlikte hareket etmeli midir? Bu ya-
pıların eşgüdümlü çalışmasının olanakları var mıdır?

Mevcut halimizle toplumsal eyleme biçimimizin rekabetçi bir
hat üzerinden belirlendiği gözetilecek olursa, rekabetçi ol-
mayan bir siyasal form nasıl inşa edilebilir?Bu mümkün
müdür?

Eylem, tekil bir yapının kendinden menkul yaptığı faaliyetlerle
sınırlı olarak ortaya koyacağı  bir irade olarak görülmemelidir.
Bu bağlamda bir yapının veya kişinin tek başına yaptığı ey-
lemlerin, birlikte yaşama sorununa katkısının ne olacağı üze-
rinde bu noktada durmak daha fazla t etkin sorgulamalara
da yol açabilecektir. Ancak kendimizi belli bir çoğulluğun
içinde düşündüğümüzde zaaflarımızı ve olanaklarımızı ortaya
koymamız mümkün olabilecektir. Bu nedenle ekoloji müca-
delesinin çoğulluğu içinde, durduğumuz yerden mücadeleye
hangi açıdan katkı sunabileceğimizi ve mücadelenin pratik
zeminlerini geliştirebileceğimize yanıt vermeliyiz. Bu bağ-
lamda, ekoloji mücadelesi karşılıklı öğrenme, dayanışma ve
biriktirme temelinde gelişmesi için neler yapabilir? Bunun
için nasıl bir örgütsel model geliştirebilir?

Bu sorgulamayla birlikte soru sorarak yürümek için, parçası
olmadan bütünü olamayacağımız ekoloji mücadelesinin Tür-
kiye ve dünyadaki yerini sorgulamak için yola çıkıyoruz. Ko-
lektif Ekososyalist Dergi’nin takip eden bu üç sayısında bu
yolu kendini mücadelenin parçası hissedenlerle birlikte yü-
rümek istiyoruz. Öyleyse başka bir dünyayı şimdi buradan
kurmak için yola çıkmalı. Birlikte anlamak ve değiştirmek için
yola çıkmalı. Vardık. Varız. Varolacağız. Sevgilerimizle

*24 Mart 2013’te www.ekolojistler.org sitesinde yayınlanmıştır.
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Tercüme Politika ve Özerk Politika

Umut Kocagöz

Politikanın kuruluşu ve tercümesi üzerine böyle bir yazı
yazmanın amacı, sıklıkla karıştırıla gelen veya belirli doktriner
anlayışlar tarafından dayatılan bazı meseleleri konuşulabilir
kılmaktır. Genelde örgüt ve örgütlenme arasındaki ontolojik
farkı kavramaktan uzak ve doktriner bir siyaset anlayışının
peşinde olan ve bunu da içinde bulundukları hareketin tek
hakikati olarak güncelliğe dayatan parti formlarının ve parti
benzerlerinin toplumsal hareketlere ve onların sistemi
değiştirme-dönüştürme-devirme potansiyellerine karşı nasıl
bir vebali üstlendikleri, ancak bunu açıkça tartışılabilir
kıldığımız sürece anlam kazanmaktadır. Dahası, bu
tartışmayı açmaktaki yegane çabamız, şu an görece güçsüz
olan bu otoriter politik hareketlerin, güncel politikanın seyrine
bağlı olarak gelişim göstermesi halinde bu tartışma ortamını
lağvetme potansiyelinin de altını çizmektir. 

İktidarın, kederi ve güçsüzlüğü örgütlemek üzere kurulu ol-

duğunu Spinoza çok önceleri söylemişti. Bütün politik araç-

ları vesilesiyle başta siyasal iktidar olmak üzere çeşitli iktidar

mekanizmaları, gerek toplumsal olarak gerekse kişisel ve

güncel olarak bizi kederimiz ve güçsüzlüğümüz üzerinden yö-

netmek üzere yapılanmıştır. Bu açıdan, hem tekillikler hem

de çokluklar olarak güçsüzlüğün örgütlenmesine karşı güç-

lenmeyi, kederin örgütlenmesine karşı neşeyi, hıncın örgüt-

lenmesine karşı dostluğu savunmak zorundayız. Neşenin,

güçlenmenin ve dostluğun politik ifadesi olarak “örgüt-

lenme”nin tartışılması, kişilerin bireysel ve toplumsal olarak

nasıl örgütlendiklerinin de tartışılmasına paralel olarak dü-

şünülmelidir. Bu nedenle, benim “tercüme politika” diye

Fotoğraf: Pelin Kılıç
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ifade edeceğim ve “özerk” politikanın büyük oranda karşı-

sında konumlandığını düşündüğüm meseleyi tartışmayı

elzem görüyorum.

Genel olarak merkezi bir karar alma organı üzerinden işleyen

politik hareketlerin, akıl/beden ikiliğinde aklı merkezine alan

ve bu merkeziliği de küçük bir grubun hizmetine sokan bir

mekanizma yarattığı söylenebilir. Akıl, dışarıdan taşınması

gereken bir nosyon olarak ezilenlerin hizmetine sokulur.

Fakat, bu politik merkez, genel bir aklı değil, kendi aklını hiz-

mete soktuğunu genellikle ihmal eder, unutturur. Bu açıdan,

kendi politik ufkunu ve misyonunu, belirli bir hareketin genel

vizyonu ve misyonu olarak tarif etme eğilimindedir. Elbette,

her türlü politik pratik, o politik pratiği belirleyen öznelerin

vizyon ve misyonu uyarınca kurulur. Fakat, merkezi ve genel

akla sahip olduğunu varsayan politik örgütün pozisyonu, ha-

reketi oluşturan öznelerine göre dışsaldır. Zaten bu dışsallık

nedeniyle belirli bir akıl “taşınmak” zorundadır. Bu aklı taşı-

yan da, bu hareketin içine giren ve bu hareketi belirlemeye

çalışan “kadro”dur.

Kadro, politik aklın bedenidir. Her daim bu politik akıl tara-

fından belirlenir ve onun taşıyıcısıdır. Bu nedenle, hareketin

içinde de dışsal bir figür olarak konumlanır. “Hareketin içinde

eriyik” olması gerçeği bunu değiştirmez. Çünkü, hareketin

kendisi değildir; aklın politik bedenidir. Başka bir deyişle, ha-

reketin politik bedeni değildir. Hareketle kendisi arasında on-

tolojik bir fark bulunur ve kadro bu ontolojik farkı sürekli

olarak akla dönmeye olan yatkınlığıyla tatmin eder.

Tercüme politika, zamansız ve mekansız, genel ve evrensel

olduğunu iddia eden bu aklın politik alanlarda hayata geçi-

rilme pratiğidir. Politik alan, aklın kendini olumladığı mekan-

lar olarak vücut bulur; yoksa, bu alanların “kendiliğinden”

politik alanlar olarak örgütlenmesi mümkün değildir. Ter-

cüme politika, bu aklın ve bu aklın ilgilendiği belirli mesele-

lerin, alanın kendi özerk etkinliğinden, ilişkilerinden ve

yaşamından bağımsız olarak o alanda kurulmasına verdiğim

isimdir. Kadro, önce alana gelir ve gözler: “Bu alanı adam et-

meli” der içinden. Gözlem sonucu, ya doğrudan kendi mese-

lesini örgütlemeye girişir ya da belirli meseleler üzerine var

olan birikimi kendi örgütsel çıkarı için kullanmak ister. Alan-

dan ya yeni kadrolar çıkarmak ya da kendi ideolojik-politik

hegemonyası altında bir hareket çıkarmak için çabalar. Dı-

şarıdan tercüme ettiği aklı içeriye sokarak içerinin dışarısı

gibi şekillenmesi mücadelesini verir. 

Bu tarz politik pratiğin son derece merkezi ve bir o kadar da

“makro” politik dolayımla belirlendiğini eklememiz gerekiyor.

Bunun nedeni, “devrimci örgüt” politikasının tercümesinin

çoğunlukla “devrimci” büyük işler çerçevesinde açığa çıkma-

sıdır. Memleketin büyük meselelerine dair söz üretmek, bu

sözü vicdani ve idealist bir yerden kurmak, hatta genellikle

“yapılması gerektiği için yapmak”, bu politik pratiğin gerçekli-

ğini oluşturur. Alandaki iç ilişkilerin kurulumunu göz ardı eden

ve alanın politik ilişkiselliğini ikincil plana iten (hatta tümüyle

gözden çıkaran) bu tarzın sonuçta idealist olduğunu söyleme-

miz gerekir. Önemli olan, memleketteki politik atmosfere veri-

lecek/verilen/verile gelen devrimci cevabın tercümesini,

ilişkiler ve özneler ne olursa olsun ve ne pahasına olursa

olsun, yapmaktır. Memleket meselelerinin alanın güncel ku-

rulumuyla hiçbir bağlantısı yokmuş, hatta alanın politik ilişki-

selliği bu meselelerden azadeymiş, gibi bir düşünceye sahiptir.

Ezcümle, tercüme politikanın idealizmi, alanın verili politik iliş-

kiselliğini görememesinden değil, böyle bir görme ufkuna

sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Politik materyaliz-

min temel meselesi, yanlış bir okuma olarak insanların ya da

toplulukların inançlarıyla ilgili değildir. Aksine, politik materya-

lizm temelde “şimdi ve buranın ontolojisi”ni anlamak üzerine

kuruludur. Yani içinde bulunulan alanın politik ilişkiselliğini kav-

ramak, bunu da “memleket meseleleriyle” ilişkilendirmek, po-

litik materyalizmin ilk temel ilkesidir. Bu açıdan tercüme

politika, merkezini “dışarıdan” almakla (ama ideal bir dışarısı,

yani zamansız ve mekansız, evrensel, bu açıdan da Tanrısal)

ve içerisi-dışarısı, akıl-beden ikiliğini yeniden üretmekle idealist

pozisyonu taşımaktadır.

Tercüme politika, gücün değil örgüt propagandasının örgütlen-

mesidir. Örgüt propagandası genelde bir “siyasi öznenin” ideo-

lojik pozisyonunu ifade eden sloganların toplumsallaşmasını

ifade eder. Herhangi bir harekete dair belirlenmiş ideolojik/po-

litik pozisyona bağlı olarak geliştirilen bu sloganlar, örgütün

ideolojik hegemonyasının alanda kurulmasını pekiştirmek için

geliştirilmiş bir politik pratiktir. Bu açıdan, alanın kendisinin bir

“mücadele alanı” olarak örgütlenmesini değil, alanın örgütün

politik çıkarlarına bağlı olarak örgütlenmesini hedefler. Bu du-

rumun siyasi tartışması çok boyutlu şekilde verilebilir. Örneğin,

buradaki “kendilik” nosyonu belirli siyasal vizyonlar açısından

problemli görülebilir. “Elbette” der, siyasi akıl, “Kendiliğinden

politika olmaz. Bizim hakikati kavrayan aklımız dolayımıyla po-

litika gerçekleşebilir. Bu açıdan, kendinden makul bir kendilik

yoktur. Biz de bu kendilik olmayanı, hakikati kavrayan aklımız

dolayımıyla halka geri veriyoruz. Örgütlenin.” Ya da, başka bir

şekilde “Elbette” der, siyasi akıl, “Memleketin büyük ve vicdani

meseleleri dururken, böylesi ufak meseleleri mi dert edece-

ğiz?” “Bunlar” der, “sizin küçük burjuva meselelerinizdir.”

Kendi politik hegemonyasını bozacak her hangi bir “kendili-

ğinden” harekete ya da kritiğe karşı tasfiye mekanizmasını kul-

lanır. Kendi hakikati mümkün gerçekliktir. 
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Elbette burada daha önemli başka bir şey var. Tercüme politi-

kası, kadronun alandaki mutlak hegemonyasını talep ederken,

aslında onun dahi güçlenmesine dair bir politik vizyon geliştir-

memektedir. Kadronun işlevi, iktidar olmaktır. İktidar olmak

için, örgüt propagandasını, dışarısını tercüme eder, alanı kendi

politik ufkuna göre şekillendirir. Bu durum, alanda ortaya çıkan

hareketin öznelerinin güçlenmesine imkan vermez. Bu vesi-

leyle, hareketin özneleri kendi geliştirdikleri akıl ve eylem yo-

luyla özgürleşemez; kendi praksisini açığa çıkaramaz. Ancak,

kendisine dışarıdan taşınan aklın dolayımıyla öznellik kazanır

(ve hatta bu öznellik dolayımıyla örgütüyle özdeşleşerek ken-

disini alanda ayrıştıran bir politik kimlik kazanır) ve buna bağlı

olarak kendisine politik alan açar. Bu özgürleşme ise belirli bir

zaman sonra sekteye uğrar. Tarihte, “kendi kendini belirleme

hakkı”nı hiçe sayan birçok örgütün, toplumsal değişim proje-

sine karşı nasıl büyük suçlar işlediğini görmüş bulunuyoruz.

Çokça bahsedilen bu “belirleme hakkı”, genelde önce bir hak

olarak bahşedilmekte ve sonra da kendi iktidar pozisyonunun

bir devamı mekanizmasına dönüştürülmektedir.

Özerk siyaset, tam da bu noktada devreye girer. Alanlara bö-

lünmüş dünyanın bir algısı olarak bu alanların örgütlenmesi

ve alanlar arasılığın özerklik ilkesi uyarınca örgütlenmesini

savunmaktadır. İdealist politikanın temel meselesi, dünya-

nın, aklın (yani merkezi örgütün) belirlediği fikirler dolayımıyla

değişeceğini savunmasıdır. Halbuki, dünyanın insanın prak-

sisiyle değiştiğini Marx’tan beri en berrak ifadesiyle biliyoruz.

Bu açıdan, örgütlenmenin temel faaliyeti, alanların tercüme

politika vesilesiyle birbirlerine dolayımlanması değil, alan-

larda oluşan ihtiyaç ve bu ihtiyacın alanlar arası ifadesi vesi-

lesiyle güçlenmesidir. Öncelikle, alanlarda bulunan, gündelik

hayatın paylaşıldığı ve tüketildiği ve yeniden üretildiği, dost-

luk, keder ve sevgi ilişkilerinin yaşandığı insanların güçlen-

mesidir temel mesele. Güç, insanın kendi yaşamı üzerine,

kendi yaşamını belirlemesi ve denetlemesine dair elinde bu-

lundurduğu belirleme hakkıdır. İnsanın güçlenmesi, bu im-

kanın güçlenmesi, genişlemesi, toplumsallaşmasıdır.

Güçlenmek, insanın yaşama istencini, kudretini muktedir kıl-

maktır (Başkaları üzerindeki değil, kendi üzerindeki ve kendi

ile kendisi dışı aralıktaki).

İnsanın kendi kaderi üzerinde muktedir olması, insanın öz-

gürleşmesinin temelini oluşturur. Bu, devrimciliğin tözüdür.

Neşe, bu tözün pratik ifadesidir. Farklı türdeki iktidar meka-

nizmaları, insanların kederini ve hıncını örgütleyerek onların

güçsüz kılmasını sağlar. Böylece insanlar kendi hayatları üze-

rinde muktedir olamazlar ve iktidarların biçtiği yaşam form-

larına, bedenlere ve akıllara muhtaç kalırlar. Neşe, bu açıdan

devrimciliğin ve özgürleşmenin önemli bir ilkesidir. Neşenin

örgütlenmesi, yaşam içindeki acının ve kederin göz ardı edil-

mesi anlamına gelmez. Aksine, bu acı ve kederle mücadele

etmenin içkin gücünün kendisidir. İnsan, kendi kudretini art-

tırmak, kendini olumlamak için varlığını sürdürür. Bu açıdan,

acının ve kederin politikliği ancak yaşamın olumlanmasın-

daki neşede vücut bulur. Neşe, politik ve kolektiftir; kedere

karşı yaşama kudretidir.

Özerk politika, kendi kendiliği ifade etmez. Söylediğimiz

üzere, kendi kendilik diye bir şey de yoktur. Asıl olan, kendi-

liklere indirgenemeyen aralıklar arasındaki ilişkiyi politikleş-

tirmektir. Aralıkların politikası, aralık-politika, özerkliğin

kurulumunun temel amaçlarından biridir. Lakin aralıklar, ken-

diliklerin birer özne olarak örgütlenmesini koşul olarak sun-

maktadır.

Bu açıdan özerklik, bağımsızlık değil; müşterek olanın ma-

teryalist keşfini imler. Bağlantıların, ağların, alanların müşte-

reklerini kurmak da bu keşfin temel amacıdır. Çünkü alanlar

dışı başka alanlar, bu alanların ortak kestiği ağlar, ve daha

geniş ölçüde müşterekler vardır. Özerk siyaset, bu ağlara ve

müştereklere müdahil olmanın siyasetidir. Lakin bunu, ev-

rensel bir akıl dolayımıyla değil, alanda “kurulan” hareketin

kendi gücü [aklı ve bedeni] dolayımıyla kurar. Bu açıdan, bir

yandan akıl ve beden ikiliğini geçersiz ve gereksiz kılarken,

bir yandan da bu akıl ve beden ikiliğine bağlı olarak gelişen

politik pratiği de gereksizleştirir. Kendini örgütlemiş ve bu ör-

gütlülüğü çerçevesinde başka kendiliklerle [alanlarla, ağ-

larla, müştereklerle] ilişkilenmiş bir alanın dışarıdan

kendisine müdahale eden bir bedene ve akla ihtiyacı yoktur.

Çünkü bu örgütlülük, kendi gücüyle diğer alanlarla ilişki

kurar, aralıkları politikleştirir, diğer alanların da kendilerini

örgütlenmelerinde teşvik edici rol oynar. Tercüme politika

alanlara “hazır ve nazır” bir akıl getirerek konformizmin üre-

tilmesini pekiştirir. Böylece, iktidar olan örgüt [yani merkez]

alan örgütlerini ve alanın hakiki öznelerini, alanın kolektif ze-

kasını gereksiz, kendisini de muktedir kılarak özgürleşme

projesine ket vurur. Halbuki, her alanın ve hatta her tekilliğin

kendi kendisini örgütleme gerekliliği ve imkanını açığa çıka-

ran özerk siyaset, merkezi örgüt dolayımını ortadan kaldıra-

rak politik ilişkiyi doğrudanlaştırır ve özgürleştirir.

Özerk siyasetin temel motivasyonlarından biri dayanışmadır.

Güçlenmek, kolektif bir edimdir çünkü. Tekilliklerin güçlen-

mesi, kolektifin güçlenmesidir. Fakat tekilliklerin güçlenmesi,

bir süre sonra bireyin güçlenerek iktidar mekanizması kurma

ihtimalini içinde barındırır. Bu nedenle özerk siyaset, politik

alanı merkezli olarak kabul eden hiyerarşik ve otoriter politik

örgütlere karşı, merkezin ve gücün dağıldığı yatay ve temsilin

bulunmadığı (böyle söylemek daha açık oluyor) bir siyaseti
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ön plana çıkarır. Böylece, her öznenin politikleşmesi ve güç-

lenmesi [eşit değil ama] birbiri üzerinde iktidar kuramayacak

bir şekilde yeniden tasarlanmaktadır.

Dayanışma, kolektif güçlenmedir. Dayanışmanın temel öz-

nesi, somut dostluklar ve dostluğun politik praksisidir. Tarih

ve günceli kolektif olarak yaşadığımız ve kolektifi oluşturan

temel öznenin de ilk elden yakınlıklar olduğunu düşündüğü-

müz takdirde, dostluğun bir politik nosyon olmadığını iddia

etmek, politikayı şekilci ve teknik bir idealizmler kavgasına

indirgemekten başka bir anlama gelmemektedir. Yani en iyi,

en sıkı, en doğru, en hakiki politik programı olan örgütün her

daim en devrimci örgüt olduğu inancı pekişmektedir. Lakin,

bu tarz örgütlerde bile ciğeri peş para etmeyen, yaşamı algı-

layışı ve gündelik ilişkileri yaşayışı açısından son derece bur-

juva ahlakına sahip olan insanların varlığı da bir gerçekliktir.

Dolayısıyla bu gerçeklik, başka gerçekliklerle yer değiştirmek

zorundadır.

Alandaki özerk siyasetin dayanışma ve kolektif güçlenme için

gerçek mekana ve zamana referans veren bir politik pratik ge-

liştirme imkanı, tercüme politikanın teknik ve vicdani daya-

nışma pratiğine göre çok daha hakikidir. Bu hakikilik, hem

gerçeklik anlamında, hem de içinde taşıdığı duygulanım anla-

mında kendini gösterir. Politikanın bu gerçekliği dışlamak bir

yana, bu gerçekliğin içinden kurulmadığı sürece hiçbir şeye ya-

ramayan bir hınç geliştirme çabasının ürünü haline indirgen-

diğini biliyoruz. Oysaki neşenin ve dostluğun örgütlenmesi,

başka bir toplum tahayyülünün temel motivasyonlarından bi-

rini oluşturması açısından, devrimciliğin tözüdür. Dostluk, yani

arkadaşlığın politikası ve poetikası, gerçek ilişkilerin hem ze-

mini hem de devrimci imkanını içinde barındırır.

Tercüme politikanın hakim olduğu modern burjuva toplumu,

tercüme politikanın hem güncel tözü hem de o tarz politik pra-

tiğin mümkünlük koşuluydu. İçinden geçtiğimiz neoliberal ka-

pitalist dönemin kendine özgü birçok karakterinin yanında,

temelde, bütün yaşam ve mücadele alanlarını parçaladığı bir

dönem olarak belirlemenin zorunlu olduğu söylenebilir. Yaşa-

mın ve toplumsalın parçalanması ve bölünmesinin bir sonucu

olarak, politik olanın kurumsallaşması ya da politik dolayımın

kurulması, tercüme politika örneğinde gördüğümüz tarzdaki

bir ideolojik kimlik pratiğine indirgenmektedir. İdeolojik kadro-

nun metafizik ihtiyacına tercüme olan bu pratik, bir yandan da

dünyanın değişimini kimliklerin değişiminde, dünyanın devrim-

cileşmesinin de herkesin kendi kimliğinde homojenleşme-

sinde yattığını düşünür. Bu kimlik, bir çok-kimlikliliği de ifade

edebilir, lakin bu bir kimliktir ve devrimciliğin kimliğe indirgen-

mesini ifade eder.

Oysa bugün, farklı alanlarda kurulan öznelliğin, bu alanları

birer mücadele alanı olarak yeniden kurması, kendi öznelli-

ğini de bu mücadele alanının diğer mücadele alanlarıyla

müşterek bir politik direniş bedenine çevirecek şekilde ta-

sarlaması gereklidir. Ancak bu şekilde, dayanışma pratiği bir

hakikat kazanabilir ve kimliklerin kaynaşması ya da bir des-

tek etkinliğinden daha farklı bir anlama bürünebilir. Farklı

eşitsizlik eksenlerini içinde barındıran farklı mücaele alanları,

bu eksenleri kesen iktidar ilişkileri üzerinden politikleşerek

müşterek toplumsal alanın kuruluşuna katkı sağlayabilir.

Kadro, bu müşterek mücadele alanlarının politik programını

açığa çıkarma; mücadele alanını örgütleme ve bu mücadele

alanlarının toplusallaşmasını sağlama pratiğinin öznesidir.

Mücadele alanlarının örgütlenmesi ve toplumsallaşması, di-

reniş öznelliğinin gerçek bir toplumsal pratik haline gelmesini

ifade eder. Böylece, kadro gerçek muhtevasını kazanmış

olur: mücadele alanlarının kuruluşuna katkı sunmak (o mü-

cadele alanının bir parçası olarak/özerk bir politik beden ola-

rak) ve bu kuruluşu farklı mücadele alanlarıyla

bağlamak/kesmek.

Özerk politika bizi kendi ilişkilerimizi, kendi yaşamımızı, kendi

gerçekliğimizi örgütlemeye davet ediyor. Büyük, makro ve dış-

sal siyasal akıl dolayımıyla konformist siyaseti üreten ter-

cüme politikanın karşısında, kendi gerçekliklerimizi

değiştirmemiz için kendi kolektif bedenimizin güçlenmesini

ön plana çıkarıyor. Zorunlu birliktelikler yerine, aralıkların po-

litikleştirilmesini savunuyor. Özerk politika, güçlenmenin, da-

yanışmanın ve neşenin güncel politik ontolojisi olarak,

özgürleşmenin praksis ile gelişebileceğini söylüyor. Devrim-

ciliğin tözü özgürleşme pratiği olarak kavrandığında, bu pra-

tiğin sayısız ve sonsuz patikasının dolambaçlı her bir yolu,

müşterek politik bedenin kurucu bir dinamiği olarak belire-

cektir. 

(Bu yazının oluşumunda, birçok arkadaş ile yapılmış, kolektif

bir tartışma kültürü önemli bir rol oynamıştır. Zaten böylesi

yazılar her daim böylesi bir kolektif çabanın ürünüdür. Hep-

sine bol selam)
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Varolma çabası insanın olduğu kadar doğadaki diğer varo-
lanların da özsel eğilimidir. Spinoza’ya göre “tek tek her şey
varolduğu sürece kendi varlığını sürdürmeye çabalar (Ethica,
B III, Ö VI). Varolma çabası herhangi bir süre ile belirlenemez-
dir. Bu ortak öz, şeylerin kendilerini ifade ve gerçekleştirme
biçimlerinde farklı tarzlarda teşekkül eder. Dolayısıyla örne-
ğin bir hayvanın doğası ile bir insanın doğası bu minvalde
farklılıklar içerir. Bir insanın bir hayvana ya da başka bir va-
rolana yakınlaştırmakla bir hayvanı ya da başka bir varolanı
insana benzetmeye çalışmak her birinin doğasını bozmak an-
lamına gelecektir. Spinoza doğalarını tezahür etmeleri açı-
sından her varolanın kendine özgü tarzı olacağını vurgulasa
da bu özgülüğün varolanlar arasındaki ontolojik eşitlik yo-
luyla kavranabileceğini duyurur. Bu nedenle insanın doğaya
müdahalesinde herhangi bir sınırın belirlenemezliğini varsay-
mak ve bunu da çıkar mefhumu ile gerekçelendirmek onun
doğasının diğer varolanların doğası ile karıştırılmasından ileri
gelmektedir.

Tarihsellik ve doğallık kategorileri birbirine karıştırıldığı sü-
rece insanın doğayı yok etme eğiliminin zorunluluğu varsayı-
lacaktır. Oysa bu iki kategori insanın ve etkinliğinin
kavranılmasındaki olmazsa olmaz iki boyuttur. İnsan doğanın
bir parçası olduğu gibi tarihsel-toplumsal eylemiyle ona form
verir ve dönüştürür. Bu dönüştürmenin Marx’ın da ifade ettiği
biçimde iki yönlü olduğu görülür: doğayı dönüştüren insan
kendi doğasını da dönüştürür. İnsan için salt tarihsellik-top-
lumsallık kategorisi kabul edildiğinde insanın doğa ile ilişki-
sinde herhangi bir sınır ya da ekonomik değer dışında bir

değer belirlenimini tartışmak bile olanaksızlaşır. Ontolojik bir
araştırmayla derinleştirmeksizin ve insan etkinliğinin tarihsel
dönüşümünü izlemeksizin tek başına doğallık kategorisi ile
iş görmek de benzer biçimde etik ya da estetik gibi değerlerin
savunulmasının önünde engel teşkil edecektir. Bilhassa
anlam ve değer sorunu doğallık kategorisi ise açıklanabilir
gözükmemektedir. O zaman biz anlam ve değer kavramları-
mızı nasıl oluştururuz? 

İnsanın özçıkarı araştırması ancak ontolojik boyutla gerek-
çelendirilebilir. Anlam ve değer sorunu da bu ontolojik düz-
lemle dolaysız biçimde bağıntılıdır. İnsan için kendi özçıkarı
ile çelişmeksizin ortaya konulabilecek değerler neler olabilir?
Ontolojik tarzda konulabilecek bir değer araştırması insanın
özçıkarı ile kesişir mi? Elbette ki ontolojik araştırma insanın
doğa ile ilişkisinin tüm boyutlarıyla ele alınabilmesi ve bu
yolla oluşturulmuş bir insan doğası kavramlaştırması için te-
meldir. Bu araştırmaya istinaden ortaya konulmuş esas soru
ise “iyi nedir” sorusudur. Bu soru ekolojik bağıntısı içinde dü-
şünüldüğünde doğayı aşkın ve mutlak bir iyi belirlenimi insa-
nın edimlerinde doğal varlıkları da gözetecek bir perspektif
vermede yetersiz kalacaktır. Oysa ancak insanın “doğanın bir
bileşeni” olduğu argümanının ontolojik bir tarzda ortaya ko-
nulması ile insanın diğer varolanları da gözetebileceği etik
bir perspektif ortaya konabilir gözükmektedir. Dolayısıyla
“ekoloji mücadelesindeki değerler” sorusunun hareket nok-
tası varlık araştırması olabilir. Ancak bu minvalde bir araş-
tırma bu alanda nihayetlenebilir biçimde de
yorumlanmamalıdır.

Ekolojide Anlam ve Değer Sorunu Üzerine

Sevinç Türkmen
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Bir şeyin etik-estetik-ekonomik değerini belirleyen nedir?
Genel olarak düşünüldüğünde değerin oluşumunun olanağı
nedir? Önsel olarak değerden bahsedilebilir mi? Bu sorular
Batı felsefesindeki ontolojik araştırmalarda aşkınlık tartış-
ması ile birlikte düşünülebilir. Batı düşüncesindeki töz tartış-
ması aşkınlık arayışının önemli bir belirleyeni olmuştur. Doğa
ile tözün ya da varlığın özdeşliği ise -İlkçağdaki doğa filozof-
larının dışında-  sistematik olarak Spinoza’da icra edilir: “ken-
dinde olan ve kendisi aracılığıyla kavranabilen” töz, onun
özünü ifade eden sonsuz sıfattan meydana gelmektedir. Bu
tanım, hem tözün herhangi bir aşkınsallığa gönderme yap-
maksızın açıklanması açısından hem de doğada sonsuz sa-
yıdaki tekil tüm varolanların bu özü ‘paylaşıyor’ olması
nedeniyle eko-ontolojik bir girizgâhtır. Her tekil varolanın ya
da bireyselin doğanın sonsuz özünün –“tözün özünü kuran”-
bir ifadesi olması, her tekil varolanın aynı ontolojik statüye
ve bireyselliğe sahip olduğunu duyurur. 

Spinoza, Batı felsefesinde doğal olanın üzerinde, doğaya
aşkın olarak düşünülen tözselliği doğaya atfeder ve töz doğa
özdeşliğini tesis eder. Ona göre töz ya da doğa, aşkın değil
içkin bir nedendir. Nihai olarak şunu söyler: Varlığın tek bir
dayanağı doğadır ya da tek bir varolan vardır, o da doğadır.
Doğa zorunlu ve  mutlak bir varoluşa sahiptir. Doğanın tek
töz olarak kabul edilebilmesi için elbette bu argüman tek ba-
şına yeterli değildir ve doğadaki tüm varolanların, aklın, duy-
gunun, erdemin, özgürlüğün de yine doğaya uygun biçimde
açıklanması gerekecektir.

Spinoza’nın töz kavrayışına göre bütün tekil ya da bireysel
varolanlar “tözün tezahürleri”dir. Bunlar tözün belirli ifadele-
rinden başka bir şey değildir. Yani her bireysel varolan, belli
bir yolda ya da belli bir tarzda doğanın özünü ifade eder.
Bunun anlamı varolanlar arasında hiçbir ontolojik ya da ya-
pısal eşitsizlik söz konusu olmadığıdır. Her bireysel varolan,
doğanın özünü ifade ediyor olması nedeniyle bu öze göre va-
rolmayı sürdürme çabası içindedir. Yine her bireysel varolan
“doğanın evrensel yasaları”na tabidir ve bu yasalar yoluyla
anlaşılmalıdır. Spinoza’da her bireysel varolanın kendi
özünde sürme çabası (conatus) varolanların bu öze uygun
etkinliğini artırması ile açıklanır. Çaba ya da arzu gibi duygu-
lar, insanın doğasına atfedilen ama sınırsızlığı nedeniyle
genel olarak olumsuzluk atfedilerek düşünülen duygulardır.
Oysa Spinoza çabayı her bireysel varolanın özü olarak belir-
ler. Böyle bir öz iddiası, akıl sahibi varlık olarak insanın diğer
varolanlar arasındaki tüm ayrıcalıklarını ortadan kaldırırken
varolanların ortak özünün irrasyonel bir ilke olarak belirlen-
miş olması nedeniyle Batı felsefesinin akılmerkezci eğilimine
karşı da bir tutum olarak belirir. Spinoza hem tüm varolanla-
rın irrasyonel bir ilkeyle belirlendiğini hem de akıl yoluyla bu

ilkenin insanın özgürlüğünün olanağı olabileceğini tutarlı bi-
çimde ortaya koyar. Filozof arzuyu, etkinlik gücünün artırıl-
ması yönündeki duygu olarak tanımlarken ve insanın özü
olarak belirlerken her türlü etkin olma haline ya da güce değil
belli tarzda bir etkinlik gücüne gönderme yapar. Peki insan
göz önünde bulundurulduğunda bu çabanın muhtevasını be-
lirleyen nedir? 

İnsanın birincil çabası bedeninin varlığının olumlanmasıdır.
Bedenin varlığının olumlanmasının koşulu nedir? Beden
farklı bireysel parçalardan oluşmuştur ve dolayısıyla beden
faklı etkinlik türleri geliştirebildiği oranda etkinlik kudreti
artar ve şeyleri bire bir kavramaya yatkınlaşır. Ancak hangi
etkinlik tarzının iyi olabileceğini nereden bileceğiz? Spinoza
bu konuda üç bağlamı birleştirir: iyi (erdem), yararlı ve güç.
İyi yararlı olandır ve insanın salt kendi doğasından kaynakla-
nan şeyleri yapma gücünü ifade eder. Kendi doğasını bilen
birisi gücünün neye yetip ne ye yetmeyeceğini de bilir. Spi-
noza bu üç bağlamı ise özgürlük kuramında terkip eder. 

Özünü oluşturan gücü doğadan alan insan, bu doğasının ya-
salarına uygun davrandığı sürece kendi özüne uygun davran-
mış olur. Kendi özüne uygun davranan insanın etkinlik gücü
arttığı oranda özgürleşir ve etkinlik gücü azaldığı oranda
insan köleleşir. Arzunun ve gücün özgürleşmenin bir olanağı
olarak görüldüğü Spinoza felsefesinde iyi ve kötü de bu bağ-
lamda düşünülür: insanın etkinlik gücünü artıran her şey iyi,
insanın etkinlik gücünü azaltan her şey kötüdür. Spinoza,
ahlak felsefesinin temel sorunu olan “iyi” sorununu da hiçbir
a priori –önsel- gönderme yapmaksızın açıklar: İyi, yararlı
olandır. Ama hangi anlamda? Tabi ki yukarıda bahsedildiği
gibi doğanın ve insanın kendi özüne uygun olarak belirlenmiş
etkinlik gücünün artışı anlamında. Peki Spinoza insanın do-
ğadaki tüm varolanlardan herhangi bir ontolojik ayrımını
kabul etmezken toplumun doğa yasalarına uygun biçimde
tesis edilebilmesi için nasıl bir toplum tasavvuruna sahiptir?
Bu sorunun yanıtını onun etik görüşlerine başvurarak vermek
mümkün gözüküyor.            

Spinoza’ya göre erdem “insanın kendi doğasının yasalarına
göre hareket etmesidir”. Yukarıda da vurgulandığı üzere in-
sanın özü doğanın bir ifadesinden başka bir şey olmadığına
ve insan doğa ile aynı ortak özü paylaştığına göre, insanın
bu doğaya uygun davranmasından kastedilenin insanın va-
rolma ve etkinlik gücünü artıracak ilişkilerin yaratılmasıyla
koşullu olduğu gözüküyor. Oysa mevcut toplumsal ilişki tar-
zına bakıldığında ne insan türü açısından ne de diğer bireysel
varolanlar açısından etkinlik tarzını ve gücünü artıran değil
aksine azaltan, tekdüzeleştiren bir etkinlik türünün yaygınlığı
görülebilir1.

1- Burada temkinli olunması gereken, birbirini dışlıyor ya da birbiriyle çelişiyor gibi görülen iki husus söz konusudur: insanların diğer varolanlarla
özdeşleştirilmesi yönündeki (derin ekolojistler, biyoetik yaklaşım vb.) ekolojik yaklaşımlar ve insanın ontolojik ya da epistemolojik bir kategori ile doğadaki
diğer varolanlardan mutlak olarak ayrılmasına neden olan insanmerkezci yaklaşımlar. Spinoza’nın tutumu, ne insanı diğer varolanlarla özdeşleştirmek ne
de ontolojik olarak onu diğer varolanlardan ayırmak yönündedir. Ancak insanın niteliksel bir farklılığına –akıl sahibi varlık- gönderme yaparak toplumun
doğanın yasalarına ve  özüne uygun bir etkinlik formuna sahip olabileceği yönündedir.
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İnsan, -düşünsel ya da bedensel- etkinlik tarzının doğanın
özüne uygun olarak belirlenmesinde ve etkinlik gücünün ar-
tırılmasında zorunlu ve önsel olarak yine insana gereksinim
duyar. Spinoza şöyle der: “tamamen aynı doğaya sahip iki
birey birbiriyle birleşirse her birinden iki kat güçlü bir birey
oluşur. Öyleyse insana insandan daha yararlı hiçbir şey yok-
tur; demek istediğim, insanların kendi varlıklarını korumak
için arzulayabilecekleri en makbul şey, herkesin zihinleriyle
ve bedenleriyle her konuda adeta tek zihin ve tek beden oluş-
turacak şekilde uyuşması ve herkesin elinden geldiğince
kendi varlığını beraberce korumaya çabalaması, herkesin
hep birlikte hepsinin ortak yararına hizmet edecek olanı ara-
maları. Buradan çıkan sonuca göre, aklın yönetimindeki in-
sanlar, yani kendilerine yararlı olanı aklın kılavuzluğunda
arayan insanlar kendileri için istemedikleri şeyi başkaları için
de istemezler”(B IV, Ö XVIII). “Akıl sahibi olma” niteliğinin ken-
dinde akla uygunluğu getirmediği açıktır. Spinoza insanların
hem doğaları itibariyle hem de toplumsal gerekçelerle ge-
nelde akla değil, tutkulara ve duygulara göre davrandığını
söyler. Bunun teolojik ve politik gerekçeleri de vardır ve bu
gerekçeler Spinoza’nın teoloji-politik yazılarında teşhir edilir.
Şu ayrımı eklemekte fayda var ki, akıl sahibi olmak daha
önce de belirtildiği üzere ontolojik bir ayrıcalık değil, sadece
diğer varolanlara göre doğanın farklı bir sıfatına iye olma du-
rumunu anlatır. Aksine insan, özü arzu  olması itibariyle tüm
varolanların özüne iştirak eder. Ancak buradaki önemli husus
özçıkarın belirleniminde dahi toplumsallığın gözetilmesi da-
hası bunun olmazsa olmaz bir koşul olarak tayin edilmesidir. 

Spinoza’ya göre, rasyonel olmak ya da akla uygun yaşamak,
mekanik ya da mutlak ilkelere uygun davranmak anlamına
gelmemelidir. Spinoza, akla uygun yaşamayı doğanın yasa-
larına ve doğanın özüne uygunluk olarak belirler. Dolayısıyla
Spinoza’ya göre, doğanın bir sıfatının tavrı olarak akıl, her-
hangi bir aşkın güce ya da ilkeye gönderme yapmaksızın
kendi özünü anladığı oranda etkindir. Spinoza şöyle der:
“Akla uygun şekilde yapmaya çalıştığımız her şey anlamaktan
başka bir şey değildir”. Peki bu insanların yararına iken in-
sanlar neden akla uygun davranmamaktadır? Bu soru, insa-
nın Spinoza’nın bahsettiği anlamıyla kendi doğası yoluyla
değil, dışsal nedenlerle belirlenmesi yoluyla açıklanır. Spino-
za’ya göre insanların kendi doğalarına aykırı davranmalarının
nedeni “kendi dışındaki ve doğasına aykırı nedenlere yenik
düşmeleri”dir. Oysa ilişkiler ya da varolanlar –imal edilmiş ya
da doğada kendinde varolanlar- “bizim doğamızla ortak bir
özelliğe sahip” olduğu zaman iyi aksi takdirde kötüdürler.
Spinoza’da iyi ve kötü, etkinlik ve edilginlik durumlarına ko-
şullu olarak düşünülmelidir. İnsanın kavrayışının ve bedeni-
nin gücünü artıran şeyler iyi iken bu gücü azaltan ya da
insanı edilginleştiren şeyler kötüdür ve onun doğasına aykı-
rıdır. Spinoza’nın bu belirlemesi, hem ahlak tartışmalarındaki
iyi ve kötünün neliği konusunda doğanın ontolojik araştırma-
sına dayanan bir açıklama getirmektedir hem de Batı felse-
fesindeki aşkın bir iyi arayışını hükümsüz kılmaktadır. Diğer
taraftan Spinoza etkinlik konusunda beden ile akıl arasında

herhangi bir derecelendirmeye başvurmaksızın saptamalar
yapar. Bedenin etkinliğinin gücü arttığı oranda aklın ya da dü-
şüncenin kavrama gücü de artmaktadır. Beden ile akıl ya da
beden ile düşünce arasındaki bağlaşık ilişki, Batı felsefesinin
genel akılmerkezci eğilimine kökten bir eleştiri olarak görüle-
bilir. Bununla birlikte Spinoza, insanın kendi doğasının olum-
lanması ve kendi doğasıyla uyuşan ilişkiler kurmasını sadece
akla vurgu yaparak açıklamaz. Spinoza’ya göre doğanın ortak
yasalarına uygun davranan insanların –ki insan en çok yine
insanla bu ortak doğayı edimselleştirebilme olanağına sahip-
tir- rasyonel ortaklığına aynı zamanda neşe eşlik eder ve iyiye-
erdeme eşlik eden bu neşe nesnelliğini Spinoza’nın doğa
kavrayışından alır. Bu doğa araştırmasında görürüz ki bir duy-
gunun ya da iyinin nesnelliğinden bahsedebilmenin önkoşulu
bu duygunun ortak bir öze dayanmalarıdır.

Akıl ve bilgi, bizlere genel olarak ilerlemeyi, bilimi, gelişimi, dö-
nüşümü duyururken geriye doğru baktığımızda özellikle bilgi
ile toplumsal dönüşümün bir yandan olumlu bir ortaklığı söz
konusuyken diğer taraftan ekolojik açıdan ertelenemeyecek
sorunları da beraberinde getirdiği açıktır. Spinoza, insanın do-
ğayı kavrayışı ve doğayla kurduğu ilişkide doğanın onun tasar-
rufunda olduğu yanılgısına onun kendisinin de özünü
oluşturan doğayı ve kendi dışındaki varolanları anlamamasının
neden olduğunu düşünür. Oysa Spinoza’ya göre;   “şeyleri an-
ladığımız sürece zorunlu olanın dışında hiçbir şeyi istemeyiz
ve doğru olanın dışında hiçbir şeyden mutlak olarak doyuma
ulaşamayız. O halde bu şeyleri doğru bir şekilde anlarsak bizim
iyi kısmımızın çabası bütün Doğa düzeniyle uyuşacaktır” (B IV,
Ana Başlık XXXII). Ancak bu yönde bir anlamanın önündeki
engel nedir ve insanların doğayı kendi tasarrufunun nesnesi
olarak görmesi yönündeki yanılgı nasıl aşılır? Spinoza bu so-
runu dolaysız olarak etik sorunuyla dolaylı olarak da özgürlük
sorunuyla birleştirerek ele alır. Şayet güç, her tekil insanın
ortak özüyse, insan etkinlik gücü arttığı oranda özgürleşebili-
yorsa ve anlamaya yatkınlaşıyorsa bu gücün her birey için art-
tığı oranda gerçek öze uygun olduğu hatta bu ortak güç ile
koşullu olarak bireysel gücün arttığından bahsedilebilir. Dola-
yısıyla ekolojinin sadece insan boyutu düşünüldüğünde ve top-
lumsal ya da ortak güç varsayılmadığı takdirde bireysel
güçlerin bu öze uygunluğu şüphe götürürdür. Aslına bakılırsa
burada Spinoza’nın ontolojik güç kavramı ile Marx’ın üretim
güçleri deyimiyle kastettiği güç kavramındaki perspektifin ben-
zerliği manidardır. İki filozof açından da kurucu olan güç kav-
ramıdır. Ancak ekolojik açıdan gücün organizasyonundan
bahsedebilmenin koşullarından birisi etik olarak düşünüle-
bilse de bu koşul politik boyuttan bağımsız düşünülebilir gö-
zükmemektedir. Ekoloji araştırmasındaki etik ve politik koşul
ise etkinliğin kuruluşunda erdem ile özgürlük arasındaki zo-
runlu bağıntıyı duyurmaktadır.
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Andrew Dobson, yeşil düşünce alanında klasikleşen kitabı
“Green Political Thought”da yeşil hareketin değişim strateji-
lerine özel bir bölüm ayırmıştır. Sadece Dobson’ın bu bölüm
altında yer verdiği alt başlıklara bakmak bile bize fikir vere-
bilir: Demokrasi ve otoriteryenizm, yasalara yönelik eylemler,
yaşam biçimi değişiklikleri, alternatif topluluklar ve doğrudan
eylem. Yeşil hareket içindeki en önemli konulardan bir ço-
ğunu, özellikle radikalizm tartışmalarını, devrimci ve refor-
mist pozisyonlar arasındaki gerilimi, ekososyalist eksenden
getirilen yeşil kapitalizm eleştirilerini ve tabandaki ekoloji ha-
reketlerine yaklaşımı bu başlıklardan yola çıkarak tartışmak
mümkündür. 

Ama her şeyden önce, hareketin bir tarihi olduğunu kabul
etmek gerekiyor. Ben bu yazıda bu noktaya odaklanmakla
yetinmek istiyorum. Peki, “hareketin bir tarihinin olması” ne
anlama geliyor?

Ekoloji hareketinin odağında son derece acil ve yaşamsal so-
runlar var. Politik ekolojinin ayırdedici yanlarınından biri, sa-
dece bugün yaşanan hak ihlallerine, eşitsizliklere veya her
türlü sosyal ve ekolojik bozulmaya değil, aynı alanlarda yakın
gelecekte yaşanacak çok daha büyük sorunlara (bir başka de-
yişle bu sorunların büyük bir hızla ağırlaştığına) da dikkat çek-
mesi. Ekoloji hareketleri bu nedenle “alarmist” olmakla da
suçlanıyorlar. Hareketin bu niteliği, yani kaygıların en çok ge-
leceğe dönük olması, dolayısıyla bugünün ve geleceğin sorun-
larına daha fazla geç kalmadan, hemen bugün çözüm
bulunması gerektiği iddiası, güncele saplanmaya ve hareketin
geçmişini doğru değerlendirmenin önemini göz ardı etmeye
neden olabiliyor. Hızlı bir çıkarım yapmak gerekirse; bugün ha-
reket içindeki keskin kırılmaların en önemli nedenlerinden biri
budur. Bugün yeşil hareketin aynı kökenden çıkan, aynı sorun-
lara odaklanan, hatta büyük ölçüde benzer bir gelecek hayalini
paylaşan farklı kanatları, birbirlerinden çok ayrı çizgilerde ol-
dukları fikrine kolaylıkla ikna oluyorlar. Bana kalırsa, bunun en
önemli nedeni tam da bu tarihsel bakış eksikliğidir.

Yeşil hareket moderniteyi radikal bir biçimde eleştiren mo-
dern bir harekettir. (Bu yazıda “yeşil hareket”i Batı’da kulla-
nıldığı şekilde jenerik anlamıyla kullanıyorum, değişmeli
olarak kullandığım politik ekoloji vb. alternatifler çoğu zaman
bir şey değiştirmeyecektir) Aynı şekilde yeşil hareket, sosya-
list ve derin kanatları da dahil olmak üzere 19. yüzyıl roman-
tizmiyle yakından ilişkilidir. Bu noktada Derek Wall gibi bazı
yeşil-ekososyalist yazarların hareketin 19. yüzyıldaki köklerini
William Morris gibi dönemin ortodoks olmayan romantik sos-
yalistlerinde aradığını hatırlamak gerekir. Her ne kadar ha-
reketin bu özelliği zaman zaman Ludist, yani makine kırıcı

olmakla suçlanmasına (ve bu anlamda küçümsenmesine ya
da ciddiye alınmamasına) neden olsa da, asıl düşünsel ak-
rabalık çok daha derin ve ciddidir. (Başka hiçbir şeyi değil de,
Ludistler gibi kısa ömürlü bir tepki hareketini unutturmamak
ise, endüstriyel sistem savunucularının başarısı sayılmalıdır.)

Peki yeşil hareketin romantizmle ilişkisini neden bu kadar
vurgulama ihtiyacı hissediyorum? Çünkü 19. yüzyıl romantiz-
miyle yeşil hareket arasındaki en önemli ortaklık, paranın,
ya da maddi zenginliğin olumsuzlanmasıdır. Her iki düşünce
akımı da mevcut durumu paranın ve maddi zenginliğin yıkıcı
egemenliği olarak tanımlar; her iki düşünce akımının hedef-
lediği geleceğin (ya da alternatiflerini bugünden yaratmaya
başladığı örneklerin) de, dayanışma, yetinme, yavaşlık gibi
bambaşka değerler çerçevesinde kurulması arzulanır. Bu de-
ğerler ister 19. yüzyıl romantizminde, ya da aynı çizginin bir
devamı sayılabilecek Landauer gibi anarşitlerde olduğu gibi
Ortaçağ’ın pastoral değerlerine dönüş idealiyle bağlantılı
olsun, isterse modern yeşil hareketteki gibi doğayla uyumlu
bir toplumsal düzen kurmayı amaçlasın, hem temel eleştiri,
hem de ulaşılmak istenen çözüm noktası aşağı yukarı aynı-
dır. Andrew Dobson’a göre, bir düşüncenin ideoloji olabilmesi
için hem mevcut düzenin sistematik bir eleştirisini yapması,
hem de hedeflediği geleceğe yönelik bir tasarım ya da fikri-
nin olması gerekir. Yani yeşil hareketin bir ideolojisi varsa, bu
anlamdaki ortaklıkları aramak gerekir. Yeşil hareketin farklı
kanatlarını dikey kesen sistem eleştirisi maddi zenginliğe da-
irdir. Yeşil hareketin farklı kanatları kapitalizmin, endüstriya-
lizmin, modernitenin, vb. eleştirisine farklı düzeylerde ağırlık
verebilirler, ama hiçbiri daha fazla maddi üretimi, bolluk ve
refahı, ya da daha fazla parasal zenginliği (ve bu çizgide
devam edersek, elbette daha fazla mülk sahibi olmayı, yani
mülkiyet tutkusunu da) olumlamaz. Bu durum, ister toplum-
sal eşitlik, isterse sade yaşam veya bireysel (ya da tinsel) kur-
tuluş vurgusu ön planda olsun, böyledir. Dolayısıyla politik
ekolojinin bir bütün olarak romantik eleştirinin öz çocuğu ol-
duğu söylenebilir. 

Klasik anarşizmin tahakküm eleştirisinin yeşil hareket üze-
rindeki etkisi de, romantik eleştirinin yeşil hareketin teme-
lindeki antiendüstriyalist damara dair belirleyiciliği kadar
önemlidir. Tabandaki ekoloji hareketlerine yapılan vurguda,
merkeziyetçiliğe karşı yerele verilen önemde, temsili demok-
rasi eleştirisinde ve doğrudan demokrasi ilkesinde aynı anar-
şist kökleri aramak gerekir. Ya da şöyle söyleyebiliriz: Yeşil
hareket hiçbir politik kanadında (hatta Avrupa’nın yerleşik
yeşil partilerinde bile) saf temsili demokrasi savunucusu de-
ğildir. Bunun birkaç temel nedeni olduğu söylenebilir. Bunla-
rın başında temsili demokrasinin kısa vadeli, seçim odaklı

Yeşil Hareketin Bir Tarihi Var: Bir Değinme

Ümit Şahin
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işleyişinin çoğu yeşil değişiklik ihtiyacını paralize etmesi gelir.
Bugün Batı’da, radikal yeşillerin en sistem içi ve işe yaramaz
bulduğu karbon ticareti bile, seçim kazandırmayacağı için işler
hale getirilemiyor. Karbon vergisi ise, örneğin ABD’de, telaffuz
dahi edilemiyor. Kaldı ki iklim değişikliğine dair daha radikal
önlemlerin, örneğin kömür ve petrol madenlerinin kapatılma-
sının (sadece sanayicilerin ekonomik ve siyasi gücü nedeniyle
değil, bu sektörlerde çalışan işçilerin birer seçmen olması ne-
deniyle de) bir seçim vaadi olarak işlemesinin ne kadar zor ol-
duğu ortadadır. Dolayısıyla seçim odaklı liberal demokratik
sistemde radikal yeşil politik taleplerin nasıl dile getirileceği
çözülmesi zor bir bilmecedir. Tabii parlamenterizm eleştirisinin
tek nedeninin bu uyumsuzluk olduğunu söylemek yine fazla
güncele saplanmak olurdu. Parlamenter sistemin politik pro-
fesyonel elit yaratma gücünü, yeşil siyasetin yarattığı politik
elite bakarak bile anlamak (ironik de olsa) mümkündür! Yeşil
hareketin ortaya çıkışında ise (yine tarihsel olarak) bu siyaset
profesyonellerine duyulan tepki, ömür boyu hüküm süren li-
derlerden kurtulma telaşı, yukarıdan aşağıya örgütlenme bi-
çimlerine ve devlet bürokrasisine rahmet okutan parti
bürokrasilerine karşı mücadele etme isteği de önemli rol
oynar. Bütün bunlar yeşil hareketin temelinde (mutlaka anar-
şist olmasa bile) anarşizan bir damarın ne kadar önemli oldu-
ğunu ortaya koyar.

Peki bu tarihin içinde politik ana akımların yerini nasıl konum-
landırabilirz? Yani liberalizm, muhafazakarlık ve sosyalizmin? 

İngiltere ve Almanya’da bazı ekolojist muhafazakarların ha-
reketin yaratılmasındaki rolüne ve siyasi (ve bir ölçüde de
ekonomik) liberalizmin düşünsel etkisine rağmen yeşil hare-
ket muhafazakar olmak için fazla değişimden yana, liberal
olmak içinse fazla eşitlikçidir. Zaten bu yazıda tarihsel bak-
maya çalıştığımıza göre, çıkış noktasında, yani 1960’larda
ve 70’lerde Batı Avrupa’da muhafazakar ve liberal olmanın
neye benzediğine bakmak yeterli olurdu. Yeşil hareket tam
da bu muhafazakar-liberal karabasana karşı bir başkadırı
olan 68 devriminden doğmuş olduğuna göre hareketin kö-
kenindeki yerlerini (çevreci literatürdeki bariz etkiler bir yana)
fazla detaylandırmak gerekmez.

Sosyalizmin ise yeşil hareket için çok farklı bir yeri vardır. En
kestirme söyleyişle yeşil hareket, Batı Avrupa bağlamında,
solun içinden ve sosyalizmin karşı cephesinden doğmuştur.
Yeşil hareket özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma gibi sol de-
ğerlerin üzerine kısmen bu değerlerle örtüşen, kısmen de çe-
lişen başka değerler (şiddet karşıtlığı, kalkınma eleştirisi,
adem-i merkeziyetçilik, doğayla uyum vb.) ekler (ama bu sol
değerleri reddetmez). Oysa tam da aynı eksenden sosyalizmi
reddeder! Bu durumu da ancak yine sosyalizmin bugün sos-
yalistler için ifade ettiği anlama değil, o günlerde güncel ve
evrensel düzeyde taşıdığı anlama bakarak kavrayabiliriz. Bu-
günden geriye bakınca, Avrupa’da o yıllarda yapılmakta olan
Stalinizm eleştirisini ve farklı Marksizm arayışlarını gözü-
müzde büyütebiliriz. Ama o yıllarda sosyalizm demek, aslında
tam da bugün sosyalistlerin unut(tur)maya çalıştığı şey de-

mektir. Düşünün ki Avrupalı sol entelektüeller arasında feci
halde popüler olan Mao, tam da o yıllarda kültür devrimi adı
altında kendine bağlı silahlı gençlik çeteleri yoluyla terör estir-
mektedir. Tam da o yıllarda Sovyet soğuk savaş (ve istihbarat)
makinesi en güçlü zamanlarını yaşamaktadır. Ama yine tam
da o yıllarda eşitlik, özgürlük ve dayanışma için mücadele
eden Batılı (ve Türkiyeli) solcuların ana akımı (eğer Mao’dan
kurtulabildilerse) Sovyet eksenindedirler. Üstelik aynı Sovyet
rejimi, İspanya devrimini terk ettikten sadece 30 yıl sonra 68
devrimini de (en hafif deyimiyle) “anlayamamış” durumday-
ken... Buna Avrupa’da kapitalizme karşı en sert eleştiriyi yapan
RAF gibi örgütlerin, ürettikleri şiddetin içinde sadece kendile-
rini değil, solun sistemi değiştirebileceği fikrini de boğduklarını
eklemeliyiz. (Türkiye örneğini Türkiye’de yeşil hareket bu kadar
erken ortaya çıkmadığı için anmıyorum.)

İşte yeşil hareket, sadece muhafazakar-liberal karabasana
değil, tam da Batı Avrupa’nın yanı başında (ve ana akım sol
muhalefetin içinde) bulunan bu totaliter ve/veya şiddet yan-
lısı sosyalist seçeneğe bir alternatif olarak, 68 devriminin ve
yeni solun içinden doğmuştur. Çok sonraki yıllarda (89 son-
rası dönemde) Marksizmin içindeki yeşil damar keşfedilmiş-
tir belki, ama bu, yeşil hareketin doğuşunda bugünkü
anlamda Marksist bir sistem eleştirisinin bulunduğu anla-
mına gelmez. Bunun yerine yeşil hareketin Barry Commoner,
Andre Gorz, Rudolf Bahro gibi eleştirel sosyalistlere çok şey
borçlu olduğunu hatırlamak gerekir.

Hareketin tarihine dair bu kısa özeti şu cümleyi kurabilmek
için yaptığımı itiraf etmeliyim: Yeşil hareketin bütünü, çıkış
noktası, ekolojik yıkım tahlili, kurucu unsurları, tarihsel arka
planı, demokrasi anlayışı ve gelecek tahayyülüyle antikapi-
talisttir. (Öte yandan bu “sosyalist” olduğu anlamına gelmez.)
Bundan ötesi ise sadece değişim stratejilerine yönelik bir tar-
tışmadan ibarettir. (Elbette yeşil hareket içindeki strateji tar-
tışmasının önemsiz olduğunu ve yeşil hareketin farklı
kanatlarının birbiriyle kolaylıkla uzlaşabileceğini söylemiyo-
rum. Ama bana göre yeşil badanalamadan para kazanan şir-
ketleri de, sorunun temelinde nüfus artışını gören yeni
Malthusçu ve “endişeli” tuzu kuruları da, neoliberal politika-
lardan medet uman sağ kanat çevre hareketlerini de yeşil
hareketin -veya politik ekolojinin- içinde görmek fazla mez-
hep genişliği olur). 

Burada antikapitalizmi, en genel anlamıyla kapitalizmi bir
sorun (veya kötülük) kaynağı olarak görmek ve kapitalizmin
içkin değerlerinden ‘bir şekilde’ uzaklaşıp, hedeflenen gele-
ceği bu değerlerin aksi istikametinde kurmak ihtiyacı anla-
mında kullanıyorum. Yoksa antikapitalist tutum mutlaka
devrimci, sosyalist, Marksist, anarşist vb. olmak zorunda de-
ğildir. Kapitalizmin (elbette endüstriyalizmden ayrılmaz bir
ekonomik sistem olarak) kısa dönemli, kâr odaklı, doğayı sö-
müren, eşitsizlik yaratan, gezegeni yıkıma sürükleyen, sür-
dürülemez karakterine yönelik eleştirinin yeşil hareketin en
derininden en parlamenteristine kadar bütün kanatları için
taşıdığı önem görülmediği zaman, Foster ve Kovel gibi yazar-
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ların, belli ekososyalist yorumların yeşil hareket içinde kapita-
lizmi eleştirme anlamında tek olduğu yanılgısı paylaşılabiliyor.
Oysa bu ekososyalist yorumlar sadece kapitalizmi (Kovel’in de-
yimiyle) tek etkin neden olarak gördükleri ölçüde yeşil hareke-
tin bütününden farklılık gösteriyorlar. Ama ben bu yorum
farkının da o kadar da büyük bir istisna yaratmadığını düşü-
nüyorum. Öte yandan özel mülkiyetin tamamen ortadan kal-
dırılmasına ve işçi sınıfının öncü rolüne verilen önem ise, artık
zaten yeşil olmayan sosyalizm içinde bile tartışmalıdır.

Tam da bu noktada Dobson’un yazının başında andığım de-
ğişim stratejilerine yönelik sorusuna geri dönmek gerekiyor.
Yeşil hareket içindeki gerilimleri doğuran temel ayrım nokta-
larının hangileri daha önemlidir? Otoriter bir değişim öneren
modern bir yeşil hareket bulmak kolay olmayabilir. Ama de-
mokrasiden ne anladığımız önemlidir. Bireysel yaşam biçimi
değişiklikleriyle yetinmeyi öneren bir politik ekoloji hareketi
de bulamazsınız. Ama en “saf politik” yeşil bile hiç olmazsa
biraz utanç duymadan otomobilini kullanmaya devam ede-
mez. Aynı şekilde ekoköyler gibi alternatif topluluk modelle-
rine ya da hukuk mücadelesine değişik ağırlıklarda da olsa
değer vermeyen yeşil yoktur. Neticede asıl ayrım noktası hala
kadim soruda, yani devrim mi, reform mu tartışmasında gizli
gibi görünüyor. Ama bu tartışma ancak başka bir yazının ko-
nusu olabilir. 

Bu kısa değinmeyi Türkiye yeşil hareketine dair birkaç nok-
tayla bitireyim: Türkiye’de yeşiller, hareketin bütününe dair
çok önemli katkılarda bulundular. Bunların başında yeşillerin
daha 80’li yıllardaki ilk çıkışında çevre hareketini politikleş-
tirmesi gelir. Türkiye’de yeşiller, bugün kendi ekseni dışında
kalmış olan çevre hareketlerinin ortaya çıkmasına büyük kat-
kıda bulunmuştur. Böylece çevre hareketi başka bazı ülke-
lerde olduğu gibi sistemin içinden, apolitik ve devletçi bir
karakterde doğmamıştır. Türkiye’deki bütün siyasetlerin
resmi ideolojiyle (milliyetçilik ve Kemalizmle) hesabını bir
türlü kesmemiş olması elbette çevrecileri de etkilemeye
devam ediyor. Ama çevrecilerin büyük ölçüde yeşil hareket
içinden çıkması, Türkiye’de beklenebilecek olandan çok
daha siyasi bir ekoloji hareketinin oluşmasına katkıda bulun-
muş sayılabilir. İkinci katkı yeşillerin 90’lardan itibaren katık-
sız bir kalkınma ve büyüme eleştirisi yapmasıdır. Bu sadece
ekolojist açıdan önemli değildir. Türkiye sosyalizminin kalkın-
macı karakteri göz önüne alınırsa, bu kararlı çizginin soldan
(tam da kopmadan) çıkan yeşil hareketin sola da yaptığı
önemli bir katkı olduğu söylenebilir. Yeşillerin bir diğer katkısı
parlamenter mücadelenin neredeyse imkansız olduğu bir si-
yasi sistemde parlamentarizmi, bu anlamda da Batılı an-
lamda bir demoktasi mücadelesini sahiplenmesidir. Bu çizgi
yeşillerin yeterince radikal bulunmamasına neden olsa da,
siyasetin bir radikalizm yarışı değil, öncenlikle dünyayı değiş-
tirmek için anlamlı bulunacak seçenekler yaratma çabası  ol-
duğunu unutmamak gerekiyor. 

Bugün Türkiye’de yeşil hareketin, parti politikasına öncelik
veren, 80’lerde başlayan Yeşiller Partisi geleneğini sahiple-

nen ve 90’lardan bu yana kesintisiz bir şekilde demokratik
siyaset içinde yer alan kesimi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
içinde Türkiye coğrafyasının bütününe yayılarak örgütlenme
çabasını sürdürüyor. (Bu noktada İngiltere Yeşilleri’nin şu
anki lideri Natalie Bennet’in geçenlerde söylediği “Yeşiller
Partisi, yeşil hareketin siyasi partisidir” sözünü hatırlatmak
isterim.) Bu yeni parti, aynı zamanda yeşillerin, 30 yıllık tari-
hinde, sol siyasi hareketlere en fazla yakınlaştığı deneyimdir.
Sadece sol değerleri sahiplenme anlamında değil (ki bu çok
yeni sayılmaz), en çok da antikapitalist bir hat çizme ve öz-
gürlükçü sosyalizm geleneğini yeşillendirme anlamında yeni
ve cesur bir deneme yapılıyor. Yeşiller, bu yeni siyasetle Batı
Avrupa yeşil partiler çizgisinin de ötesine geçip daha küresel
bir ekoloji mücadelesine (doğa hakları ve iklim adaleti vur-
gusunda örneklenebileceği gibi) ağırlık vermeye başlıyorlar. 

Bütün bu çabanın düğüm noktası ise verilen demokrasi mü-
cadelesindeki samimiyette yatıyor. Demokrasinin ve siyasi
mücadelenin düz bir kazanımlar zinciri olduğunu (veya ol-
ması gerektiğini) iddia ederek, ancak tutarlı bir radikalizme
sahip olunabilir. Oysa Andre Gorz’un daha 1991’de söylediği
gibi “Sistem kötü, onu radikal biçimde ortadan kaldırmak ge-
rekir, derken, henüz hiçbir şey, politik hiçbir şey söylenmemiş
olur.” Siyaset yapmanın bir koşulu da yanılma cesaretine
sahip olmak ve reformizme gönül indirebilmektir. Yeşil hare-
ketin bütün kanatlarını da, ancak siyaset yapma cesareti bir
arada tutabilir.
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Okeye dördüncü aranır misali, dernek kurmaya da yedinci
aranırken zurnanın son deliği olarak çevre için bir şeyler ya-
panların arasında buldum kendimi. Yani doğadaki her şey
gibi biraz tesadüfi. On beş yıl geçmiş. Az değil, çok da değil,
orta karar. Önceleri çevreciydik, sonra Yeşil olduk, halen eko-
lojist olamamışız, bu gidişle biraz da zor oluruz. Neden mi?
Şimdi tıp doktoru olarak yaşamını sürdüren birisi için ekolo-
jist olmak çok zor. Büyük kentlerin, özel hastanelerin, özel
kliniklerin, bol teknolojili, para kazanmaya odaklı, modern tıp
uygulamalarını yürütmüyorum. Pratisyen hekim olarak kal-
dım, gençlik hayallerimin peşinden koşup, sevdiğim kadınla
bir sahil kasabasına yerleştim. Kantaron toplayıp yağ yapıyo-
ruz, “hekimlik reçete yazmaktan ibaret değildir” deyip, kendi
buğdayını yetiştirip, su değirmeninde öğüttürüp, odun fırı-
nında ekmek yaptırıyoruz ama benim için bile zor. Çünkü
hala şikayet ettiğimiz sistemin içerisinde ve sistemin fayda-
sına çalışıyoruz. Yine de yaşamımızı daha ekolojik ve sosyal
hale getirmek için çabalıyoruz. 

Peki biz kendimize Yeşil diyoruz da, halk ne diyor? Politika
dediğiniz şey, çoğu kişinin yaptığı gibi birbirine değil, halka
yönelik olarak yapılır. Lafın varsa, halka söylersin. Halktan şi-
kayet etmeye hakkın yok. Burada kendimizi nasıl tanımladı-
ğımızla, nasıl anlattığımızla, halkın bizi nasıl gördüğü
arasındaki korkunç uçurumla yüz yüze geliyoruz. Çünkü üret-
tiğimiz ekmeğe “doğanın ve emeğin ekmeği” desek de, halk
ona “doktorun ekmeği” diyor. Algısını ne yapıldığı üzerinden
değil, kimin yaptığı üzerinden kuruyor. 

Halka göre Yeşiller, ne Yeşildi, ne de ekolojist. Onlar sadece
Yeşilleri değil hepimizi “çevreci” bildi, öyle söyledi. Çoğumuz
bu sevimli ifadeye itiraz etmedik. Sonuçta “anarşik” olmak-
tan iyiydi. Herkes için iyi bir şey yapılıyordu ve siyaset üstü
adlandırılmak çoğumuz için doğru bir tercih gibi duruyordu.
Ancak zamanla fark ettik ki, işin bir siyasi boyutu da var ve
bu boyut eksik kaldığında verdiğiniz mücadele genellikle ba-
şarısız oluyor ya da ancak geçici başarılar kazanılabiliyor.

Fotoğraf: Pelin Kılıç
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Çünkü konu şu ya da bu şekilde idari karar süreçlerine yansı-
yor ve sizin aslında kim olduğunuz bu süreçlerde tanımlanıyor. 

Öte yandan çevre sorunu, diğer sorunlardan ayrışmış tek ba-
şına ele alınabilecek bir sorun da değil. İster istemez eşitlik,
özgürlük, adalet sorunlarıyla da ilişkili ve Ahmet Soysal’ın
“devrimci ekoloji” makalesinde tanımladığı gibi bu kavramlar
ancak bir bütün olarak hareket edildiğinde tam olarak ger-
çekleşebilir. Yani eşitlik, özgürlük, adalet sorunları devam
ederken, siz tek başına çevreyi ele alıp düzeltemezsiniz. 

O noktada “Hayır, biz çevreci değiliz, Yeşiliz” denildiğinde de
can alıcı soruyu soruyorlar: “Alman Yeşilleri gibi mi?” İşte tüm
mesele de buradadır. Eğer benim gibi, küresel Yeşiller bildir-
gesinin çevrilmesinde ısrarcı olmuş, Avrupa Yeşilleri ile defa-
larca masaya oturmuş, ancak bu topraklara özgü bir Yeşil
hareketin peşinden koşan biriyseniz, “evet desem olmaya-
cak, hayır da diyemiyorum” repliğinde olduğu gibi bir çare-
sizlik ile karşı karşıya kalıyorsunuz. “Gibi, ama biraz farklı”
şeklindeki yanıtlarınız günü kurtarmaya yetse de, ilerlemenizi
sağlamıyor, sürekli yerinizde sayıyorsunuz. 

Yıllar geçip gidiyor ve artık bizim için Alman Yeşilleri ile farkın
daha net ve kapsamlı bir şekilde ortaya konması gerekiyor.
Müsaadenizle ekoloji mücadeleleri dosya konusuna bu şe-
kilde girelim.  

Türkiye’de Yeşeren Yeşiller: Düşünce, Hareket ve Parti

Genel olarak bakıldığında Avrupa Yeşil düşüncesi birçok ül-
keden gelen katkılarla ortaya çıksa da, Alman Yeşillerinin çiz-
diği politik hat üzerinde ilerlemektedir. Almanya devleti de,
siyasi partilerine sağladığı olanaklar ile bu politik hatta do-
laylı olarak etki etmektedir. Birçok Avrupa ülkesi için, özellikle
sonradan AB üyesi olanlarda bu durum o ülkelerdeki Yeşiller
için bir sorun yaratmıyor, aksine gerek AB üzerinden, gerekse
doğrudan sağlanan desteklerle yaşam buluyorlar, politik fark-
lılıkları da yok denecek kadar az zaten. 

Ancak Almanya ile eş coğrafi ve nüfus büyüklüklerine sahip,
kendine özel jeopolitik özellikleri olan ve her şeyden önemlisi
hatırı sayılır bir büyüklükte eski göçmen, yeni vatandaşın
köken ülkesi olarak Türkiye için durumlar biraz farklı. 100 yıl
öncesine dayanan ittifakları da hesaba katarsanız, Almanya
devleti ve Almanya Yeşilleri için Türkiye ve Türkiye’deki Yeşil-
lerin önemi bir kez daha ortaya çıkar. Sonuç olarak Türkiye
Yeşillerinin ortaya çıkışı ve gelişimi, Almanya Yeşilleri için
kendi haline bırakılamayacak bir süreçtir ve on beş yıldan
beri yapmaya çalıştıkları şey, kendi doğasına zarar vermek
pahasına bu süreci kontrol etmeye ve yönlendirmeye çalış-
maktan başka bir şey değildir. 

İtiraf etmek gerekirse, bizlerin de katkılarıyla bunda başarılı
da olmuşlardır. Ya da başka bir ifade ile, biz bu topraklara
özgü bir Yeşil düşünce oluşturmayı şimdilik başaramadık.
Peki, bunun ne sakıncası var? Yani Türkiye’deki Yeşil hareket,

evrensel Yeşil ilkelere temellenerek ve Avrupa’daki benzer-
lerinin izinden giderek kurulsa daha iyi olmaz mıydı? 2003-
2008 yılları arasında Türkiye Yeşiller Koordinasyon Grubu ile
bunu denedik. Son derece cılız bir yanıt alındı. Buna rağmen
ısrar edilerek 2. Yeşiller Partisi kuruldu. 

Biz Yeşil ve Sol Çalışma Grubu olarak ayrı çalışma yürütmeye
başladık ve tabana dayanan, kendi ayakları üzerinde yükse-
lecek bir hareket inşa etmek için uğraş vermeye başladık.
Partiyi kuranlar Avrupa Yeşil düşüncesi çizgisini sürdürdüler
ancak başarılı olamadılar. Buna rağmen yine Avrupa Yeşil dü-
şüncesi ekseninde EDP ile birleşerek, bu kez bizim ismimizi
de karıştıracak şekilde “Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi” ismini
aldılar. Bu isim ilk açıklandığında bizim partileştiğimizi düşü-
nenler oldu, hatta logomuz internet şakalarına kurban edildi.
Avrupa Yeşillerinin yön verdiği bu birleşme ile ilgimizin olma-
dığını o zaman da ifade ettik. Ancak parti olmadan önceki
geçmişinde programına, eylemlerine damga vurduğumuz için
olsa gerek, hala karıştırılmaya devam ediyoruz.

Burada öncelikle biraz eskilere gitmek, Savaş Emek’in yıllar
önce, ulusal duyarlılıklardan kaynaklansa da, Ağaçkakan’da
dile getirdiği “Alman Yeşilleri, Alman emperyalizminin ön te-
kerleğidir” ifadesini ve Hablemitoğlu’nun çarpıtmalarına iliş-
kin “yapmayaceydin Sayın Hablemitoğlu! Etmeeeecedin
bunu! Bergama Köylüsü’nün anti-emperyalist mücadelesini
arkadan hançerlemeceydin!”  makalesini birlikte hatırla-
makta yarar var. 

Savaş Emek’i bu ifadelere götüren süreç, Alman Yeşillerinin
iktidara ortak olmasının ardından, Fisher döneminde Kosova
hakkında başka bir ülkenin topraklarına askeri müdahaleye
onay vermesi ve önceleri Claudia Roth’un sonrasında Hein-
rich Böll Vakfının Türkiye’deki Yeşilleri yok sayarak İstan-
bul’da büro açıp siyasi faaliyet yürütmesi idi. 

Öte yandan Hablemitoğlu’nun gerek çarpıtmaları gerekse
hala aydınlatılamamış bir şekilde öldürülmesi, hem yerel eko-
loji mücadelelerine hem de mücadelelerin küresel çapta da-
yanışmasına geri dönüşsüz zararlar vermiştir, hala da
vermeye devam etmektedir.

Bu iki gerçeklik, Türkiye’de Yeşil düşüncenin bir parçası olan-
lar için hareket alanını daraltan özellikler içerir. Sizden önce
Alman Yeşillerinin kendi politik önceliklerine dayanarak or-
taya koyduğu ve sürekli olarak üzerinden geçtiği bir referans
noktası vardır. Bu nokta medya tarafından her yere taşınmış-
tır ve bir algı oluşturmuştur. Diğer yandan sizin ortaya koydu-
ğunuz nokta ise ya yok sayılmıştır ya da kasıtlı olarak
çarpıtılmıştır ve bu çarpıtma her yeni ortaya çıkışınızda yeni-
den ısıtılıp önünüze konmaktadır.

Türkiye’de Yeşil, Kim mi? Nedir mi?

Peki nedir Alman Yeşillerinin sürüklediği Avrupa Yeşil düşün-
cesinin bizden farklı referans noktaları? Temelde Avrupa



33ekososyalist dergi 13/16

Yeşil düşüncesi kapitalizmi içeriden dönüştürmeye dayanır.
Yani sistemin araçlarını kullanır, bilimselliği öne çıkarır. Bun-
lar sonuç olarak küreselleşmiş kapitalist sistemin kendini ye-
nilemesini ve kararlılığını sürdürmesini sağlar, dolayısıyla
sömürü ve eşitsizlikler konusunda çözüm olmaz. Son on beş
yıla baktığımızda da aynen bunu görürüz. Sürdürülebilir kal-
kınma söylemi “Yeşil ekonomi” söylemine, yeni dünya düzeni
söylemi de “yeni Yeşil düzen” söylemine dönüşmüş, Alman
Yeşilleri, ekolojik krizin ana sorumlusu olan kapitalizmin ken-
dini Yeşile boyamasına çanak tutmuş ve daha açık olarak
alman şirketlerinin pazarlamasına hizmet eder hale gelmiştir.
Buna paralel olarak dünya üzerindeki sömürü ve eşitsizlikler
katlanarak artmaktadır. 

Öte yandan orta Avrupa Yeşil düşüncesi, yerleşik yaşama geç-
miş, modern, kentli bir taban üzerinde yükselmektedir. Ekolo-
jik değişim ve dönüşümü, düzene uyan iyi insanlarla,
konfordan ödün vermeden kentleri daha yaşanır hale getir-
mekle sınırlı tutmakta, kırsal alana dönüşün ve emek sorun-
larının bahsini bile etmemektedir. Bireysel özgürlükleri
geliştirmekle uğraşmakta, ancak bu özgürlüklerin gerçekleşe-
bilmesi için gerekli sosyal olanakların geliştirilmesini ekonomik
gerekçelerle erteleyerek, özgürlüklerin kâğıt üzerinde kalışına
hizmet etmektedir. AB’ye üye Akdeniz ülkelerindeki hükümet-
lerin şirketlerin emrindeki bürokratlara devredilmesine sessiz
kalmakta, anayasası halk tarafından kabul edilmeyen AB pro-
jesinin sürmesini, üstelik Türkiye’nin de siyasi tabanı olmayan
bu yapıya katılmasını, AB’nin “güvenliğini” gerekçe göstererek
ısrarla savunmaktadır. Siyasi olarak birlikte hareket etmek için
kapitalizm ile derdi olmayan sosyal demokratları tercih et-
mekte, sosyalist ve komünistleri dışlamaktadır. 

Bütün bunlar Avrupa Yeşil düşüncesini AB ile özdeşleştir-
mekte ve dünyanın geri kalanında geçerliliğine ilişkin derin
bir sorgulamayı da başlatmaktadır. Özellikle politikaların
iklim değişikliğinin durdurulması çerçevesinde şekillendiril-
mesinde bu sorgulama daha bir önem kazanmakta ve popü-
lerlik ile radikallik arasındaki ayrım daha da
belirginleşmektedir. Şöyle ki, iklim değişikliğini durdurabil-
mek için hantal AB bürokrasisinden ve BM konferansların-
dan medet ummak popüler ancak sonuç alıcılığı olmayan,
beyhude bir çabadır. Bunun en büyük göstergeleri olarak Rio
Zirvesi ve Kyoto Protokolü tartışmaları, çokuluslu şirketlerin
küresel ölçekte etkinliğini artıran ama bu arada iklim krizini
de derinleştiren sonuçlar üretmiştir. 

Çin, Hindistan ve Brezilya başta olmak üzere, büyüyen ülke-
lerin tamamında ve bu arada Türkiye’de de sanayileşme ve
kentleşme büyük bir hızla devam etmekte, daha fazla enerji
üzerine kurulu bir metropolleşme ile de karakterize olmak-
tadır. Şirketler eliyle (hele petrol şirketleri eliyle) gerçekleşti-
rilecek kırsal kalkınma projeleri de, ekolojik bir dönüşüm
yaratmak bir yana, kentsel alanda en küçük bir azalma ol-
madan, kırsal alanın da daha fazla enerji ve daha fazla tü-
ketim üzerine kurulu bir ekonomi ile donatılmasından başka
bir işe yaramayacaktır. Bu anlamda Avrupa Yeşil düşüncesi

tarafından şu an itibariyle ortaya konulmuş kapitalist siste-
min bürokrasisine yönelik politikaların enerji arzını azaltma
ve iklim değişikliğini durdurma şansı yoktur. 

Oysa insanlığın ve küresel barışın iklim değişikliği karşısında
başarısızlığa tahammülü olmadığı gibi, yüzyıllarca bekleye-
cek zamanı da yok. Bu yüzden küreselleşmiş kapitalist sis-
temin yaşamın tüm alanlarına yönelen genişlemesini
durduracak, kararlılığını sarsacak ve onu kaosa sürükleyecek
bir sistemden kopuş ve yeniden ortaya çıkışlara gereksinim
duyuyoruz. Bu ortaya çıkışların ekolojik ve sosyal temellere
oturabilmesi için, güç merkezlerinden uzakta ve onlardan ba-
ğımsız,  toprağa yakın ve yeni bir yaşama yönelik olarak, bir-
birine karışmayacak ama birbirini destekleyecek,
büyümeyecek ancak yayılacak, kırı ve kenti birlikte içerecek
şekilde, tabanda gerçekleşmesi gerekiyor.    

Kentten kıra tersine göçü de gündemine alan, nüfusu ve
enerji üretimini kırsal alana yayacak ve yenilenebilir enerji
tarafından karşılanabilecek bir arz düzeyine indirecek radikal
politikaların üretilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda ranta da-
yalı kentleşmenin durdurulması, üretim süreçlerinin sanayi
ve petrole bağımlılığının geriletilmesi, kapitalistlerin emrin-
deki modern köleliğin yıkılması, emeğin özgürleşmesi, eko-
lojik ve demokratik olarak kendini yeniden örgütlemesi için
de büyük bir fırsat sağlayacak politikalardır.  

Ayrık Olmak, Ayrık Otu Ayıklamak

Şimdi bunu ayrık otu üzerinden biraz açalım. Bir köyümüz
var. Geçmişinde her türlü bitki yetiştirilen ancak şimdi her
yanı ayrık otu ile kaplanmış. Yiyecek başka bir şey olmadığı
için biz de ayrık otu ile besleniyoruz. Ayrık otu üç yolla ürer.
Uçuşan tohum, toprak üstünden kök salma, toprak altından
filiz uzatma. En derinde de yumru kökler vardır. Bu şekilde
sınır tanımazlar ve alan kaplayarak ilerlerler. Kendilerinden
başka bir bitkinin gelişimine izin vermezler. Kimyasal kul-
lansanız, tohumları ve yumru kökleri kalır. Arzu ettiğiniz
temiz ortam oluşmaz. Doğal olarak tek yapabileceğiniz şey,
yumru kökler dahil derin bir mekanik ayıklama ve her yıl
yeni çıkanları yolmaktır. 

Bu köy aslında ülkemiz ve diğer köylerde olduğu gibi küre-
selleşmiş sermaye hüküm sürüyor. Onu başta kendimizden
söküp atmadıkça arzuladığımız yaşamı kuramayacağız ve
bütün dünya mücadele etmeden ondan kurtulamayacağız.
Öncelikle duyarlı olanlar kendi alanını temizleyecek ve ne
yemek, ne yetiştirmek istiyorsa onun tohumlarını bulup
hemen ekecek. Her yıl başka alanlardan gelen yeni ayrıkları
yolacak. Sonra başkalarını, tercihen yan komşuları ikna
etmek gerekecek. Beraberinde yan köylerde yaşayanları. 

Uğraşanlar bilir, ayrık otu ayıklamak gibi hiç de kolay bir şey-
den bahsetmiyorum. Başlangıçta çok zorlanacağız, üstelik
artık karnımızı doyuracak ayrık otumuz da olmayacak. Ama
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daha fazla alan temizlendikçe, yeni bitkiler yetiştirdikçe işi-
miz daha kolaylaşacak. Peki bunu yapmazsak ne olur?
Şimdi olduğu üzere ayrık otu yer dururuz. Ta ki, iklim değişip
ayrık otlarının da bizlerin de yok olmasına kadar. 

Ayrık otu örneği bize gösterir ki küresel ölçekte medyayı, bilimi
ve yönetimi ele geçirmiş şirketler ve bürokrasi karşısında, kit-
leselliğe ve tabandan yürütülecek bir eylemliliğe gereksinim
duyuyoruz ki, bu da Yeşillerin tek başına yürütebileceği bir po-
litika değil. Radikallikte buluşacakları, ayrık otları ile derdi olan
sosyalistlerle küresel çapta birlikte hareketi elzem kılıyor. Oysa
Alman Yeşilleri, sosyalistlerin ekoloji konusundaki eylemsellik-
lerini bile kendilerine ortak değil rakip olarak görmekte, kapi-
talistlerin kucağında elinden oyuncağı alınmış bebek gibi
durmaktadır. Elbette sosyalistlerin de sonra değineceğim ra-
dikal olarak değiştirmesi gereken bakış açıları vardır. Ancak
bu diyaloga bile girmeme sonucunu doğurmamalıdır. 

Öte yandan Avrupa Yeşil düşüncesi, giderek bireylerin davra-
nışlarının değişimi ve dönüşümünden uzaklaşılarak, eylem-
liliğin partiye, vakıfa ve bağlantılı sivil toplum kuruluşlarına
devredildiği bir süreci yaşamaktadır. Korsan parti konusunda
ortaya konan tavır bunun çarpıcı bir işareti olup, sosyal forum
süreçlerinden uzak durulması Yeşiller açısından dinamizmin
iyice yitirilmesine ve sokağın terk edilmesine yol açmıştır.
Sahne, artık Partinin ve onun onay verdiklerinin yer alacağı
şekilde düzenlenmektedir. 

Alman Yeşillerinin Türkiye’de izlediği yol da, yukarıdaki para-
grafta ifade ettiğim biçimde, etrafında bir ilişki çemberi oluş-
turarak yürütülmektedir. Entelektüeller, bilim insanları, STK
yöneticileri ile bir politik tavan inşa edilmeye çalışılmakta,
bunların hazırladığı raporlar, yayınlar ile politik sürece iştirak
edilmektedir. Doğal olarak bu çember Alman Yeşillerinin Tür-
kiye ziyaretlerinde medya ve yansıma için bir arka plan olarak
kullanılmakta, ancak Türkiye’deki Yeşil hareketin gelişimine
bir katkı sağlamamaktadır. Alman Yeşilleri, Türkiye’deki Ye-
şiller ile ekoloji alanında sınırlı birliktelikler kurmakta, politik
olarak yakıcı konularda AKP ve BDP ile masaya oturmaktadır.
Tüm bunlar yukarıda belirttiğim referans noktaları açısından
farklı duruşlar ortaya koymakta, bu da Türkiye’deki Yeşil ha-
rekete zarar vermektedir.

Türkiye’de Yeşil Düşünce için İmkanlar, İhtimaller

Türkiye Yeşil düşüncesi ise, kente gelmesine rağmen kırla
hala yaşamsal bağları olan, kıra dönme potansiyeli ve kırı ko-
ruma duyarlılığı taşıyan bir taban üzerinde filizlenmektedir.
Sermaye karşıtı niteliğini baştan beri korumuş, özellikle sos-
yalistlerle seçimlere uzanan birliktelikler kurmuş ve bu bir-
likteliklerle var olmuştur. 

Tabii süreç içerisinde Alman Yeşilleri de, bu gerçeği kabul
etmiş olsa gerek ki, “Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi” adındaki
birleşmeyi desteklemekteler. Ancak bu destekleyiş, kendi po-

litikalarının bir uzantısını oluşturacak şekilde ve geçmişte ol-
duğu gibi popüler konularda saygısızca yürütülmekte. Parti-
deki kişilerin buna eyvallah demeleri, hali hazırda ismini
aldıkları düşünceyi bilmediklerini ya da benimsemediklerini
gösteriyor. 

Bu noktada, Türkiye’de Yeşillerin geçmişine, özellikle son on
yılına, Yeşil ve sol düşüncenin nasıl ortaya çıktığına ve neler
yaptığına kısaca değinmek gerekir. 2002 başında “Yeniden
Yeşiller Partisi” süreci ilkeler tartışması ile başlamış, daha
sonra Türkiye Yeşiller Koordinasyon Grubu ile sürmüş, 2006
yılı sonunda uluslararası bağlantılar kurulmuş, ekoloji müca-
deleleri ile temaslar sağlanmış ve kalıcı bir sekretarya inşa
edilmiştir. 

Bu süreçte başlangıçta bireylere dayanan bir hareket düşü-
nülse de, Türkiye’nin koşullarının uygunsuzluğu hareketlerin
hareketi tartışmasını açmış, ekoloji mücadelelerine yönelik
olarak söylem Ankara’da “özgür yaşam, yerel mücadele, bir-
likte politika” çerçevesine oturtulmuştur. 

Burada ekoloji mücadelelerinin aslında bir özgürlük müca-
delesi olduğu, yaşanılan yerde yürütülmesi ve karar süreçle-
rine etki edebilmesi için diğer mücadelelerle birlikte politika
yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Bu çerçeve oluşturulma-
sına ve kısmi bir yanıt alınmasına rağmen, 2007 ve sonra-
sında Yeşillere yön verenler hareketlerin hareketi
düşüncesini terk etmiş, bireylere dayanma yerine bireyselliğe
yönelmiş, sol ile birlikteliği ve federatif parti önerilerini red-
detmiş ve ekoloji mücadelelerinden de giderek uzaklaşmıştır.
Partinin kurulması ve daha sonra EDP ile birleşmesi süreci
değiştirmemiş, mücadelelerden ve mücadeleyi yürütenler-
den kopuk bir parti ortaya çıkmıştır.

Bugün Türkiye’de yaşanan örnekler daha açıkça ortaya ko-
yuyor ki, düşünsel anlamda ekoloji mücadeleleri ile özgür-
lük, eşitlik ve adalet talepleri iç içedir. Küreselleşmiş
şirketler ve onun emrindeki hükümet, yerelde yaşayanları
hiçe sayarak, ekolojik yıkımın yanı sıra sosyal bir yıkıma da
neden olacak kararlara imza atmaktadır. Gerek kentlerde
gerekse kırsal alanda özgür bir yaşam için mücadele veren-
ler ise, ortak geleceklerini inşa etmek üzere bir araya gel-
mektedir.  Avrupa Yeşillerinin anlamadığı gerçek budur.
Aleme köle olunarak, özgür, eşit ve adaletli bir dünya ola-
maz. Ayrık otlarını yolmadan, çeşitliliğe dayanan bir bahçe
oluşturulamayacağı gibi, sermaye ile bağlar kopartılmadan,
Yeşil bir dünya inşa edilemez.



Avukatlar, ekoloji mücadelesi içinde farklı biçim ve veçhe-

lerde roller üstlenmiş, kimi zaman bir aktivist rolü oynadığı

gibi kimi zaman da tüm bir sürecin hafızası olarak mücade-

lenin bileşeni olmuştur. Hareketlerin içinde alınan rol ve po-

zisyonların, farklı kimliklerin bir araya gelmesi, avukatların

kimlikleri arasında çatışmalara da neden olmuştur. Gerekti-

ğinde avukat olmak, gerektiğinde bir eylemci olmak zor ve

dengesinin kurulması çaba ve özen isteyen süreçler olmuş-

tur. İki çatışan kimlik arasında daimi bir gerilim, bizzat avu-

katlığı bir toplumsal kimlik olarak örgütleyen toplumsal

ilişkiler tarafından da yeniden üretilmiştir. Toplumsal müca-

dele pratiklerinin önüne avukat kimliğiyle çıkmamak için ça-

lışan avukatlar olduğu gibi, bu mücadelelerle daha pragma-

tik ilişkiler kuran avukat tipolojileri de bu süreç içinde var

olmuştur.

Tam bir özgecilikle hareket etmenin zorluğu ve statü mesleği

olarak ön plana çıkan avukatlığın yarattığı tahrifatı, toplumsal

bir özne olma arayışıyla dengelemek için gerektiğinde kendi

özverisini gizleyen, özverisini her daim içinde varolduğu top-

luluğa dayatmayan avukatlık biçimleri olduğu gibi kendi va-

roluşunu statüsü ile göstermeye çalışan avukatlık modelleri

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları Üzerine Düşünmek  1:
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de olmuştur. Ekoloji mücadelesi içinde yeni bir toplumsal

inşa projesinin bileşeni olarak var olmaya çalışan avukatlık

arayışlarının zor ve meşakkatli biriktirme süreci, mücadele-

nin sadece cephenin karşısında duran şirket ve idareye karşı

verilen bir mücadele olmadığını göstermektedir. Yeni bir top-

lumsallaşma biçimi iddiasını ortaya koymak adına avukatlık

mesleği hem kendi varlık zemini olarak görülen statükocu-

lukla hem de benmerkezcilikle de mücadele ederek varlığını

yenilemeyi deneyimlemelidir.

Bergama sürecinden bugüne, ekoloji mücadelesi içinde yer

alan avukatların mesleğin nasıl yapılması gerektiğine dair

deneyimlerinin, bir dolu özgün birikim, hafıza, deneyim ile

dolu olduğu unutulmamalıdır. Bu deneyimlerin toplumsallaş-

tırılması, son yıllarda ortaya çıkan benmerkezci süreç biçim-

lerinin özeleştirisinin verilmesi, kendini ön plana almadan,

ismini gazete sayfalarında aramadan, kolektif bir var olma

biçiminin yaratılması yeni bir toplumsallaşma pratiği için ge-

reklidir. Bu arayış,  avukatlığın bir tür statü mesleği olarak

görülmesinin de panzehiri olabilecektir. 

Ekoloji direnişleri içinde özveri ile yer alan avukatların yaşa-

dıkları sorun ve deneyimler sadece avukatlık mesleğinin ki-

şiliklerde yarattığı statü tahrifatı ekseninde değerlendirilmez.

Ama aynı zamanda avukatlık mesleği ile ilgili deneyimler,

ekoloji mücadelesi alanında var olan örgüt ve kişilerle de bi-

çimlenmiş ve şekillenmiştir. Bu kişi ve örgütler arasında ku-

rulmaya çalışılan dengenin tahterevallisi olarak görülen ya

da kendini kimi zaman bu role iten “avukatlık” eylemi, başa-

rıları ve başarısızlıkları ile bu mücadelenin faili olduğu kadar

mağduru da olabilmiştir. Yaşanılan başarılı deneyimler kadar

başarısız deneyimler genel olarak avukatın sosyalleşme bi-

çimleri ve siyasal konumlanışı ile yakından ilgilidir. Avukatlık

kimliğinin siyasal süreçler içinde getirdiği avantajlar kimi

zaman, “avukatlık” eyleminin yapılması sürecinde bir deza-

vantaja da dönüşebilmiştir. Gerçek deneyim ve birikimler bu

salınımlar üzerinden şekillenmiş ve şekillenmektedir. Bu an-

lamıyla ekoloji mücadelesi içinde avukatlık bir iş değil, bir

eylem biçimi haline gelmelidir. Bu eyleme biçimi üzerine yo-

ğunlaştığımızda da kişiler ve klişelere sıkışmadan daha özgül

bir süreç analizi yapma olanağına kavuşabiliriz.

Bu anlamıyla, söz konusu özgüllüğü değerlendirmenin salt

avukat olarak süreç içinde yer alanlara yöneltilmiş bir eleştiri

ve özeleştiri olmasından öte, ekolojik krizin belli bir tarihsel

dönemini, özneleri özelinde anlama çabasına yönelik oldu-

ğunu görmek gerekir. Bu yönüyle Türkiye’de ekolojik krizin

derinleşmesi süreci sonrasında Türkiye ekoloji mücadelesi

içinde oluşan iki tür avukatlık eğilimiyle ilgileneceğiz. Ama

vurgulamak gerekir ki, bu eğilimler ne ekolojik krizin zorunlu

sonucudur, ne de salt Türkiye’de derinleşen sivil toplumcu

muhalefetin etkisinden bağımsızdır. Şimdi belli bir tarihsel

bağlamı anlamı çabasına ait kategoriler olarak iki avukatlık

eğilimi inşa etmeye çalışacağız. Bu inşa çabasının bir dönemi

anlama pratiğiyle ilgili olduğunu tekrar belirtmek gerekir.

Peki tarihsel bağlamına sadık kalarak ekolojik kriz ortamında

ortaya çıkan iki tür avukatlık eğilimden söz etmenin mümkün

olacağına değindik.

Neydi peki bu eğilimler:  Biri, “çevre avukatları” diğeri ise,

“çevre hareketi avukatları”.

Bu ayrım hem mücadeleye bakış açısıyla ilgili bir ayrımı hem

de yaşamın ve avukatlığın örgütlenmesiyle ilgili bir ayrımı işa-

ret ediyor. Ancak, bu iki ayrımın birbirine dönüşme potansiye-

lini de reddetmeden ve kategorik bir ayrım yaptığımızı tekrar

söyleyerek ilerlemekte yarar var. Aynı zamanda belirtmek ge-

rekir ki,  kategorik olarak yapılan bu ayrım içinde hangi kü-

mede yer alacağımıza tarihsel pratiklerimiz, mücadele içinde

konumlanışımız, kişisel ve toplumsal seçimlerimiz yol vere-

cektir. Bu iki kategorinin şurasına ya da burasına birilerini sı-

kıştırmak adına değilse de, önümüzde duran seçeneklerin

tarihsel olarak biçimlenme tarzına işaret edebildiğimiz öl-

çüde, yaşam bizi kapitalizmin rüyaları dışında rüyalara yön-

lendirebilecektir.

Efendi Köle Diyalektiği

Doksanlı yıllar sonrasında artan  ekolojik sorunlar pek çok

avukatı bu sorunları gündemine almaya itti. Bu sorunlar kar-

şısında oluşan duyarlılık ekseninde avukatlar ya tek başına

ya da belli bir toplumsal grupla, ekolojik sorunlara, şirketlerin

yıkıcı politikalarına, devletin ekoloji politikalarındaki antide-

mokratik tutumlarına karşı tavır geliştirdiler. 

Ekolojik sorunları hem kişisel hem de toplumsal olarak gün-

demine alan avukat kümesinin homojen bir yapı olarak geliş-

mediğini ya da belli bir toplumsal sınıfla ilişkilendirmenin güç

olduğunu görmek gerekir. 

Bu yapının içinde bir grup, ekoloji mücadelesi içinde kendini

çevre avukatı olarak tanıtan ya da kendisinin böyle tanıma-

sına kamuoyunun olanak tanıdığı avukatlardı. Genelde bir

grup, topluluk, örgütlü bir küme adına değil de, avukat kimliği

üzerinden ve çevre sorunlarına duyarlılık örgütleyen avukat

kimseler olarak beliren söz konusu çevre avukatları, kendile-

rini doğanın avukatı olarak tanıttılar. Doğa adına konuşmaya

başladılar. Onların doğa adına hareket etmesinin tek referansı

kendi değer yargıları ve değerleriydi. Ağaçların, kuşların, bö-



37ekososyalist dergi 13/16

ceklerin avukatıydı onlar. Bir süre sonra yaygın medya da

çevre avukatı olarak anmaya başlamıştı bu avukatları. 

Bir de belli bir çevre örgütlülüğü içinde yer alan, avukat kim-

liğini geri plana iten, avukatlığın getirdiği ayrıcalıkları bir statü,

potansiyel iş çevresi olarak görmeyen; bilakis örgütlü bir çevre

hareketi içinde kendini diğer mücadele arkadaşlarıyla da eşit-

lemeye çaba harcayan; bilgisini bir iktidar aracı haline getir-

meyen; temsil ettiği yapıların isimlerini statü ve titrinin uzantısı

olarak lanse etmeyen bir avukat etiği de doğuyordu. 

Bu iki farklı uç bazen bir arada bazen farklı alanlarda ama

çevre mücadelesinin içinde yer aldı. Bu iki avukat tipolojisi,

aynı zamanda, ortaya koydukları toplumsal projenin de

somut tezahürleriydi. Bir yanda avukat olmanın ayrıcalığını,

çevre mücadelesine verdiği katkıyı toplumun her daim ona

hissettirmesini bekleyen, kendi önemini aşırı abartan,  ilgi

odağı olmayı önemseyen ve bu anlamda da şahsını müca-

dele içinde kimi zaman biricik sayan, teknisyen, -bilerek veya

bilmeyerek- verdiği mücadelenin köklerini sarsacak bir avu-

katlık anlayışı çeşitlendi, arttı. İşte kendini çevre avukatı ola-

rak görenler kümesinde ben bunları sayıyorum.

Diğer yanda ise, “çevre avukatı” olma ayrıcalığını kendine

bahşeden bu megaloman profilin hegemonyasının gölge-

sinde büyüyemeyen –fakat cılız da olsa, var olan-  “çevre ha-

reketinin  avukatları” ortaya çıkıyordu.  Çevre ve ekoloji

hareketi avukatlarının bir arada durma ihtiyacı da tam da ko-

lektif üretme, yeni bir meslek etiği, toplumsal ahlak ve dev-

rimci bir ekoloji pratiği yaratma iddiasından beslendi. “Çevre

avukatlığı” karşısında, “çevre ve ekoloji hareketinin avukatı”

olarak konumlanmanın zor, meşakkatli, bir defa yapılmakla

tükenmeyen bir sürecin avukatlığı olduğunu her gün daha iyi

anlıyoruz. “Çevre Hareketi Avukatlığı” üzerine tartışmaya geç-

meden önce, belirleyici bir eğilim olan “çevre avukatlığı” üze-

rinde durmak gerekecektir.  

Çevre Avukatlığı

Avukat, kapitalizmin doğduğu andan bugüne kadar sermaye

toplumu için özgül roller üstlendi. Düzenin kendi koyduğu ku-

rallara kimi zaman sermayeyi, kimi zaman devleti bu kural-

ların içine davet etti. Avukatların işlevi tekil olarak bununla

sınırlı görülebilir. Ancak toplumsal mücadele içindeki rolleri

farklılaşmaktadır. Hak mücadelelerinin zenginleştiği yirminci

yüzyıl sonlarından itibarense, denetimsizlik üzerinden daha

fazla büyüyen sermaye karşısında ya da yanında,  özgül roller

üstlendi. Avukat, burjuva toplumunda, hukukun dolambaçlı

dilini tercüme eden, hukuk yaratan; var olan hukuku uygula-

nır kılan veya farklı toplumsal çıkar gruplarından birisi lehine

hak arayan bir işlev edindi. Tam da bu bağlamda çevre avu-

katının özgün ve bir o kadar da kapitalizme özgü bir işlevi

daha vardı: Kapitalist değerlerin taşıyıcısı olmak. Belki de dü-

şünsel yönüyle çevre avukatlığı hiç de yeni değil. Çevre avu-

katlığı, belki de kapitalizmin nüfus sorununu gündeme

getirdiği ve doğanın düzeni için sömürünün bir zorunluluk

olarak toplumsallaştığı sürece kadar köklenebilir.  Çevre avu-

katlığı, yukarda andığımız gibi, gücünü doğa adına konuşma

kudretinden alır. Doğa adına konuşmak, toplumsal olarak

edinilen konumunun da doğal, evrensel olduğu kabulünü pe-

kiştirir. Böylece, doğa adına konuşmaya başlayan avukat, iyi

saydığı her şeyi doğa adına yapmaya başlamıştır.  Marks, Ka-

pital’de kölelik düzenini doğallaştıran sömürü sistemi içinde

avukatın kimi zaman aldığı pozisyonu,  19 Aralık 1859 tari-

hinde New-York’ta yapılan bir mitingte, O Connor adlı avuka-

tın “Güneye Adalet” sloganı altında yaptığı konuşmaya atfen

ortaya koyar: 

“ Büyük bir alkış tufanı arasında, ”şimdi baylar”, diyor, ”zen-

ciyi bu köle durumuna koyan şey, doğanın kendisidir. O kuv-

vetlidir ve çalışma gücüne sahiptir;  ama, bu gücü yaratan

doğa, ondan, hem yönetme yeteneğini ve hem de çalışma is-

teğini esirgemiştir. (alkışlar) Bunların her ikisi de ondan esir-

genmiştir.  Ve ondan bu çalışma isteğini esirgeyen doğa, bu

isteği zorla yaratacak, hem kendisi ve hem de onu yönetecek

efendisi için yararlı bir yaşam sürebileceği bir ortamda hiz-

met etmesini sağlayacak bir efendi ihsan etmiştir. İnanıyo-

rum ki, zenciyi doğanın uygun gördüğü durumda bırakmak,

kendisini yönetecek bir efendi vermek asla adaletsizlik de-

ğildir.  Karşılıklı olarak onu çalışmaya zorlamak ve onu yönet-

mek, hem kendisi ve hem de toplum için yararlı duruma

getirmek yolunda emek ve yeteneğini harcayan efendisine

hakkı olan bir karşılık vermeye zorlamak, haklarından her-

hangi birisini elinden almak demek değildir. “ 

Doğa adına söze başlayan avukatın durumu, meslektaşı olan

O’Connor’dan farklı değildir. Çevre avukatı HES’lerin doğanın

düzenine karşı olduğunu söyleyerek bunlara karşı olabilir;

ama yine aynı avukat, doğanın yıkım ve rekabete açık oldu-

ğunu söyleyerek pek ala bir HES davasında avukatlık da ya-

pabilir.  Doğanın mutlak düzeninin insanlar tarafından

bozulamayacağını savunarak GDO’lara karşı olabileceği gibi,

yine aynı avukat doğanın mutlak düzeninin artan fazla nüfus

nedeniyle bozulabileceğini ve bu nedenle de bu düzenin bo-

zulmaması için GDO’lara izin verilmesi gerektiğini savunabi-

lir. Bu bağlamda sözün meşrulaştıracağı referans noktası

toplum dışında verili bir gerçek olarak ortaya konulduğu her

anda avukatın pozisyonu çeşitlilik gösterir. Sözü söyleyen

avukat, tüm meşruiyetini de bu sözü kendisinin söylemesin-
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den alır.

Profesyonel Çevre Avukatı

Avukat, doğa adına konuşarak avukatlığını yaptığı sürece onu

bağlayan hiçbir toplumsal değer sistemi kalmayacağı gibi

kendi toplumsal gerçeği de tüm değerler sisteminin üzerine

çıkıverecektir. Bu yönüyle çevre avukatı, alameti farikasını,

kendi verili toplum anlayışından almasına karşın, bu gerçeği

doğanın düzeni olarak yansıtabilme gücünden alır. Bu yö-

nüyle de verili toplumsal ilişkiler ağı içinde hangi toplumsal

örgütlülüğe dahil olursa olsun, kısa süre içinde pek çok bir-

biriyle toplumsal açıdan çelişkili görünen pozisyon alabilir.

Bir bakarsınız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışır, bir ba-

karsınız bir termik santral şirketinde danışman oluverir.  Bir

bakarsınız, bir ekoloji örgütüne üyeyken, iyi bir iş olanağı ola-

rak gördüğü şirketlerin çevre mevzuatından doğan sorunla-

rını çözmeye çalışan bir avukatlık ofisinde şirketlerin avukatı

oluverir. Bu iki geçiş arasında pek de sıkıntısı olmaz. Sivil top-

lumun serbesti sistemi içinde avukat, kendinden menkul say-

dığı değerler sistemi içinde işini iyi yapmakla sınırlı bir

değerden öte bir gerçekle kendini bağlı hissetmez.  

Kısa bir süre sonra, şöyle demeye başlar profesyonel çevre

avukatımız, “Şimdi, tıpkı köle gibi ücretli emekçinin de, ken-

disini işe koşacak ve yönetecek bir efendiye sahip olması ge-

rekiyor. Ve bu efendi-köle ilişkisinin varlığı kabul edilince,

ücretli emekçiyi, hem kendi ücretini ve hem de kendisini yö-

netme ve denetleme işi için, ya da onu yönetmek, hem ken-

disi ve hem de toplum için yararlı hale getirmek yolunda

emek ve yeteneğini harcayan efendisine bir karşılık olarak,

denetim ücretlerini de üretmeye zorlamak çok yerinde bir şey

olur.” Bu anlamıyla da çevre avukatı açısından verili düzenin

dayattığı ahlaki kriterler dışında kriterler koymak, edindiği fel-

sefi temel itibariyle mümkün değildir. Onun için yaptığı avu-

katlık, artık sadece bir iştir. Tüm değerlerden soyutlanmış,

bir iş. İşi alan eğer patronuysa, o patronu adına işini en iyi

şekilde yapmak zorunda hisseder. Ama bu, bir sorumluluk

dışında, bir yaşam tarzına da dönüşür. Köle gibi düşünmek

ve yöneticisinin ona bahşettiği statü için de çalışmak. Efen-

disini mutlu ettikçe kendisinin mutlu olacağını öğrenmiştir.

Bu nedenle efendisinin çevre davalarında şirketleri temsil et-

mesinden duyulan anlık rahatsızlık, onu mutlu ettiğinde

mutlu olacağını bilme histerisi tarafından bastırılır. Bu bir kez

yaşam tarzına dönüştüğü anda, toplumsal düzende eşitsiz-

likler de mutlaklaşır. Çünkü, köle efendi ilişkisi çoktan doğal-

laşmıştır. Bir yanıyla bu düzenin yarattığı rahatsızlık ama

diğer yandan bu rahatsızlığın varlığı üzerinden kendi varlığını

tanımlama gerekliliği arasında salınan conatus’uyla yaşar

gider. Onun ahlakı işini iyi yapmakla sınırlıdır. Avukatı sınır-

landıran tek sınır da zaten budur : Vekalet sözleşmesi; özen

yükümlülüğüne uygun davranmak.

Gönüllü Çevre Avukatlığı

İşte bu profesyonel çevre avukatlığı ile düşünsel olarak aynı

düzlemde bulunan gönüllü çevre avukatları da vardır. Bu yö-

nüyle çevre avukatlığının iki görünümüyle karşı karşıya kalı-

rız. Biri profesyonel çevre avukatı, diğeri ise gönüllü çevre

avukatıdır. Gönüllü çevre avukatının ortaya koyduğu etik ise,

“ben olduğum için çevre mücadelesi var” a kadar uzanır.

Ekoloji sorunu yaşanan bölgeden vekalet aldığında, çevre ve

ekoloji hareketinin vekaletini aldığını düşünmeye başlar.

Önemli olanın, açacağı davaları kazanmak olduğunu düşü-

nür. Ekoloji sorununa karşı dağıtılan bildirilerden daha de-

ğerli sanır hazırladığı dava dilekçesini. Bu nedenle

mücadelenin avukatlıkla ilgili araçları dışındaki araçları onun

için çok da kaydadeğer olarak görünmez. Tüm süreç, açacağı

davasının altlığı gibi kurgulanırsa, idealize ettiği dava süreci

için hazırlıkları tamamlamış sayar. Gönüllü çevre avukatımız,

vekaletini aldığı yurttaşlarla genelde para pul ilişkisi kurma-

maya özen gösterir. Gerçekten de bu gönüllü olarak yapar.

Bir maddi beklentisi olmadığını ısrarla vurgular. Defalarca

bunu hatırlatacak imalarda bulunur. Mücadeleye bu yönüyle

önemli bir katkı koyduğunu düşünür. Belki de öyledir. Gönüllü

olarak bu mücadelelerin yürütülmesi oldukça değerlidir. Hiç

de azımsanacak bir katkı değildir. Bu nedenle ısrarla, dava

süreçlerini vurgu yapsa da davaların toplumsal mücadele ta-

rafından kazanılacağını görür. Ama o toplumsal mücadelenin

en önemli aktörü olarak da görür kendisini. Bir yönüyle tüm

yolları açmıştır. Hareketin aklı gibi hissetmeye başlar. Top-

lumsal bir gücün üzerine konuşmayı çok sever. Toplumsal ba-

şarısının yegane ölçütü de davaların kazanılmasıdır. İşte

gönüllü çevre avukatımızı, profesyonel çevre avukatıyla ya-

kınlaştıran ve aynı kümeye sokan da bu algılama halidir. Avu-

katın dünyasında davası ve yaptığı bir iştir. Avukatlık, bir

toplumsal eylem değildir, teknik ve profesyonel bir avukatlık

hizmetidir. Tüm süreci de avukatlık ilişkileri etrafında okur.

Davalar kazanıldığında ve yargı kararları uygulanmadığında

da “ben elimden geleni yaptım, bu kararları uygulatacak top-

lumsal ilişkileri de siz yaratacaksınız” deyiverir. Ondan, belki

de, beklenilenin bu olduğunu görür. Ne de olsa, beyaz yaka-

lıların iteklendiği yere iteklenmiştir. Kürsü alan, dilekçe

yazan, söz üreten ve bu anlamıyla da tüm hareketi belirledi-

ğini düşündüğü bir konumadır avukatımız. Ama tam da bir

dışlanma biçimidir bu. Avukata söz üretme gücü dilekçesiyle

sınırlı bir alanda tanınsa da onun dilekçesi kimi zaman ha-

reketin sözü haline geliverir. Bir anlamda avukat, sözüyle
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dünyaları değiştireceğine inanır. Öyle parlak bir ifade bulma-

lıdır ki, hem yargıyı ikna etmeli, davasını kazanmalı, hem de

müvekkillerini ya da kamuoyunu büyülemelidir.  

Ama beklenilen, bir davanın kazanılıp kazanılmaması mıdır?,

yoksa bir toplumsal mücadelenin başarılı olması mıdır?, so-

rusunu hiç gündemine taşımaz. Bir davanın kazanılması, bir

toplumsal mücadelenin başarılı olacağı anlamına gelmez.

Belki de, davaların kazanılması ve uygulanmaması yüzünden

de kimi zaman burjuva hukukuna olan güveni değil, topyekun

hukuka olan güveni ilga bile eder. Ofisinin duvarlarında uy-

gulanmayan pek çok yargı kararının çerçeveli hali asılıdır. Bir

kitap olacak kadar yargı kararı almış olabilir. Ama temel uğ-

raşı, dava açmak ve ekoloji mücadelesinin potansiyel özne-

leriyle müvekkil ilişkisi kurmak olan gönüllü avukatımız,

süreç sonunda kendine şu soruyu sormaktan alamaz:  “Her

şeyi yaptım, binlerce sayfa yazı yazdım, dilekçeler hazırladım,

davayı kazandım, ama neden olmadı?” Evet, ekoloji hareketi

ve ekoloji hareketi avukatlığının sırrı buradan doğru düşünül-

melidir. O’Connor’ın kölelere buyurduğundan hareketle, dü-

şünmekte yine yarar var. 

Kapitalizmin geniş kitlelerden aldığı şey, toplumun kendi ken-

dini yönetme gücünün ellerinden almasıdır. Bu kapitalizm

içinde doğal olarak görünür. Herkes yönetici olamaz, der pi-

yasa toplumu. Bu bir kez doğallaşınca da üretenler her daim

yönetenlerin talimatlarıyla hareket eder. Evet gönüllü çevre

avukatımızın görmediği budur, bir mücadeleyi başarılı kılan

şeyin, toplumun yönetici kılınmasından geçtiği gerçeğidir. Bir

davayı önemli kılan da budur. Bu yönüyle gönüllü çevre avu-

katı, kendini toplumsal sürecin yöneteni sandığında, yöneten

rolüne soyunduğunda, bu role iteklendiğinde ve bu düzeyler

ekseninde de davasının başarılı olmasını beklerse baştan

kaybedecektir. Çünkü mücadele içinde bir toplumu yöneten

sermayedir. Toplumun kendi kararlarını alması ve iktidarı top-

lumsallaştırma aracını yaratamadığında, hiçbir dava başarılı

olamaz. Bir mücadeleyle elde edilmesi beklenen, en asgari

durum da budur. Bir toplumun kendi kendini yönetmesi üze-

rine eylemediği sürece de kendi sorusu etrafında döner

durur, gönüllü avukatımız. İşi olan avukatlığının verdiği sta-

tüyü yeniden üretir durur ve içinde bulunduğu mücadelenin

de altında derin bir oyuk açar.

Dayanışma, karşılıklı yardımlaşma, göstermeden yapma gibi

değerler üretirken, hukuki eylemi etik ve siyasal bir sorgula-

maya tabi tutarak çevre avukatlığını aşan, çevre ve ekoloji

hareketi avukatlığına bu bağlamda bir kapı açabiliriz. 

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlığı

İşte bu nedenle şunu sormak istiyorum: Avukatlar, kapitalizm

koşullarında kapitalizm dışında bir rüya görebiliriler mi? Bu

soruya yanıt aramak, elbette ekoloji mücadelesinin günde-

mine davalarla oturan mesleği de sorgulamayı gerektirecek-

tir; ancak asıl yanıtlanması gereken, mesleğin etik

değerlerine ilişkin de bir sorgulamadır. 

Bu nedenle bir sürecin eylemcisi olmak, avukatı olmak, fikir

adamı olmak tek başına yetmez. Her başarılı mücadele sa-

dece sonucundan değil; sürecin nasıl örgütlediğinden kökle-

nerek değerlendirilir. Farklı yetenek, ilgi, beceri, deneyim

alanlarındaki insanların birlikte bir mücadeleyi, birbirine rağ-

men değil birbirleriyle geliştirme biçimine bakmak gerekir.

Bu nedenle  mücadeleye “önderlik etmek”  çoğul bir kavram-

dır. Bu önderliğin içinde, pek çok görünür ve görünmez pay-

daş bulunur. Ancak avukatların özel bir durumu vardır. Onlar

her daim toplumun, basının, devletin gözü önünde roller üst-

lenebilirler. Bu rollere, bizzat birlikte yola çıktığı topluluk veya

süreç tarafından sürüklenebilir ya da rolünü tercih eder.

Bunun da çeşitli sonuçları vardır.  Kimi zaman bir avukat tüm

sürecin her şeyi olarak görebilir kendini, bir sürecin onda

başladığı ve bittiği hissine kapılabilir. Muhatapları da böyle

bir sanıya kapılabilir. 

Bir davanın kazanılması ya da kaybedilmesinin yarattığı top-

lumsal enerjilerin avukatın dünyasında yarattığı yeni kişilikler

de vardır. Ama bu durum, avukatın paranoyak eğilimleri de-

ğildir. Bu durum, her daim başarı veya başarısızlığın kayna-

ğını kendinde olduğunu koşullandıran, rekabetçi piyasa

toplumunun değerleridir. Bu değerlerden bağımsız değildir

yaşanılan.

Peki, bu ön saflarda görünür olan avukatlar acaba kapitaliz-

min yıkıcılığının en uç noktası  olarak tezahür eden ekolojik

krize karşı nasıl bir toplumsal tahayyüle sahipler? Ya da nasıl

bir tahayyüle sahip olmaları gerekir? Ya da şöyle soralım bir

de, ekoloji mücadelesinin ön saflarında görünen avukatlar,

bu mücadelenin getirdiği toplumsal statü, eşitler arasında

birincilik rolü, önemli insanlar kümesi içinde yer aldığı histe-

risi içinde, acaba kapitalizme daha fazla mı bağlanıyor?  Bu

soru etrafında bir hareket avukatlığının ne demek olduğunu

düşünmeye başlayalım.

Bu anlamda bir hareketin içinde avukatlık nosyonunun

somut bir ihtiyaç üzerinden doğduğunu da görmemiz gerekir.

Bu tartışma aynı zamanda, doktor, akademisyen, mühendis

gibi statü mesleği olan avukatlığın siyaset içinde konumlan-

dırılma biçimiyle ve beyaz yakalıların siyasal özne olarak nasıl

konumlandıklarıyla ilişkilidir. Bir avukatı bir köye veya bir
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kentsel dönüşüm mahallesine bildiri dağıtması için kimse

çağırmaz. Avukat, insanları ikna etmek, konuşmak ve daha

özelinde bilen biri olarak kürsü almaya çağrılır. Hiç bugüne

kadar, köylülerle birlikte pankart yazarken çekilmiş fotoğra-

fını facebook’tan yayınlayan avukat görmemişizdir. Onun vit-

rini, kürsüler, ödüller, takdir belgeleri ile doludur. Bu statü

dolayımıyla avukat siyaset alanında kendine yer edinir ya da

siyaset alanının kendisine tanıdığı yer bu alanla sınırlıdır. Bu

durum beyaz yakalının da dramıdır. Okumuş çocuklar belki

de bu şekilde iktidarsız kılınır. Kendisine bilen kişi olarak

kürsü verilir, söz verilir ama yetki verilmez. Ya da tam tersi

de olabilir söz ile birlikte yetki de ona verilebilir. Sorun işte o

kürsünün orda kurulmasıdır. Verili toplumsal iktidar biçimin

bir kez daha üretilmesidir. Ama ekoloji mücadelesi tam da o

kürsüyü ortadan kaldırabildiği ölçüde gelişip, serpilecektir.

Konuşan, dinleyen, anlatan, yapan, öğrenen, direnen, düşü-

nen bir hareket içinde, iktidarın sürece katkı verenlerden bi-

rinin ya da birilerinin eline geçmesini engellediği zaman

gerçek anlamında varlık zeminine yani bir hareket olma gü-

cüne kavuşacaktır. 

Çevre ve ekoloji hareketinin avukatı olma iddiası da bir ha-

reketin varlığıyla ilişkilidir. Bir hareket, toplumsal bir örgütlü-

lükle mümkündür. Bu örgütlülüğün ölçeği, bileşenlerinin

birbirleriyle ilişki kurma tarzı, siyasal ufku, tarihsel referans-

ları aynı zamanda örgütlülüğün bir harekete dönüşüp dönüş-

meyeceğinin de ipuçlarını verir. Toplumsal hareketin,

toplumsal düzeni dönüştürüp dönüştüremediği, yeni bir

yaşam pratiği doğurup doğurmadığı ise sermayedarların ve

devletin her daim elinde tuttuğu yönetme gücüne karşı di-

rençler yaratıp yaratmadığına bakılarak anlaşılır. Toplumsal

bir hareketin siyasal karakteri ise bu direnç noktalarının, top-

lumun kendini kendini yönetebilecek biçimde örgütlenme-

siyle açığa çıkar. Gücün ne beyaz yakalıların (bu anlamıyla

avukat teknisyenin) ne de başka bir zümrenin elinde toplan-

masını engelleyecek bir hareket içinde bulunan bir avukat,

eski düzenin resmi haline gelmiş avukatlığı da sorgulayabilir.

Daha açık bir ifadeyle, gelecek adına karar verme gücünün

toplumsallaştırılması, bir kitleyi, onun bileşeni kişileri sürekli

gelişen bir harekete dönüştürür.

Bir örgütlülüğün ekoloji kavramını anlamlandırması ve bu

kavramı tarihselleştirmeye ilişkin bakış açısı, aynı zamanda

ekoloji mücadelesinin anlamını da değiştirecektir. Avukat,

mücadeleyi üretenlerin, mücadeleyi örgütleyenlerin ve aynı

zamanda da mücadelenin organik bir parçası olabildiği öl-

çüde bir hareketle özdeşleşir. 

Ne bir adım önde ne bir adım geride.. 

Son yirmi yıllık ekoloji mücadelesi pratiğinin yarattığı göreli

etkiye bakarak bu etkinin yeni bir toplumsal projeyi işaret et-

tiğini iddia etmek abartılı bir yorum olacaktır. Ekolojik krizin

doğrudan bir kitle hareketi yaratacağı beklentisi kadar bir kit-

lesel tepkinin, kendiliğinden toplumsal harekete dönüşme-

sini beklemek de iyimserlikten öte teorik bir körlük olacaktır.

Evet, bugün dünden daha yoğun bir biçimde ekolojik kriz,

etki alanını genişletiyor ve bu sorunla yüzleşen ve uğraşan

toplum kesimlerinde göreli bir artış söz konusu. Ancak bu il-

giye bakarak da ekoloji mücadelesinin bir toplumsal hareket

olarak açığa çıktığını söylemek zor olacak. Bu mücadelenin

toplumsal hareket haline gelmesi, en temelde gelecek hak-

kında karar verme yetisi ellerinden alınan çıkar çevrelerinin

gelecek hakkında karar vermeye yönelik araçlarını, organla-

rını yaratmasıyla mümkün olacaktır. Kitlesel yok oluş halinin

içinde barınan bu kitlesel kurtuluş potansiyeli, ancak iktida-

rın toplumsallaşmasıyla mümkün olacak gibi görünüyor. O

halde, sıkıştığımız bu avukatlık rolü aynı zamanda bir toplum-

sal hareketin yaratılmamasının hem bir sonucu hem de bir

nedenidir. Avukatlığın bir iş olarak, ticari bir hizmet alanı ola-

rak kıymetinin giderek arttığı, buna karşın avukatın da üret-

tiği hizmetin kıymetine ters orantılı olarak kıymetsizleştiğini

bir hareket olma iddiası içinde görmek zorundayız. Gönüllü

çevre avukatının tekil dramı ve ona sunulan statünün bir tür

değersizleşme ve nesneleşme olduğunu görmemiz yeterli de-

ğildir. Bu dramın aynı zamanda bir hareketin yaratılamama-

sının da bir nedeni olduğunu bilmeliyiz. Aynı zamanda ticari

bir mala dönüşen emeğimizin buharlaşıp gitmesinin sorum-

luluğunun öncelikle beyaz yakalının siyasetle kurduğu ilişkide

aranması gerektiğini görmek zorundayız. Eğer bir hareketin

avukatlığına soyunacaksak, önce bir hareketin eşit bileşeni

olmayı göze almalı ve var olduğunu sandığımız pırpırlı apo-

letlerimizi de söküp atacak kadar cesur ve açık olmalıyız.

Çünkü bir toplumsal hareket, gücün üretenler tarafından kul-

lanılmasına olanak tanır. Bu anlamıyla güç ilişkilerinin sö-

nümlenmesi için çaba sarf eder. Tam da bugün avukatların

da kullanamadığı siyasal güç, üretenler tarafından da kulla-

nılır hale geldikçe; bizi yoksunlaştıran ve iş haline gelen avu-

katlıktan da kurtulmaya başlayacağız. Bir ekoloji hareketi

avukatı, yaptığı işi iş olmaktan çıkartabilecek koşullara yö-

nelirse; iş denilen mevhumdan da kurtulma olanağını yaka-

lar. Bu tahayyül çok uzakta değil, her gün gördüğümüz termik

santral, hes, madenle başlayan ve uzayan onlarca sorun ala-

nın içinde gizli. Bu nedenle eleştiri ve özeleştiri kaçınılmazdır.

Aksi takdirde ekolojik krizin ürettiği yoksunluk ve mutsuzluk

üzerinden kendi hikayemizi de doğallaştırırız.
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1977 Hopa doğumlu olan Cemil Aksu, Doğu Karadeniz ve
ekoloji mücadelesi  deyince akla gelen ilk isimlerden biri.
Aksu 2008 – 2011 tarihleri arasında Karadeniz’de tarih,
kültür, ekoloji tartışmalarını ele alan Biryaşam dergisini
çıkardı. Bilgi Üniversitesi’de Felsefe ve Toplumsal Düşünce
programında yüksek lisans
çalışmalarına devam eden
Aksu aynı zamanda
Derelerin Kardeşliği (DEKAP)
ve Karadeniz İsyandadır
(KİP) platformlarının faal
olarak katkı sunuyor. Kolek-
tif Dergi’nin dosyası
kapsamında Artvin Maden’e
Hayır Mitingi sırasında
yaptığımız Röportajı
paylaşıyoruz.

Kolektif Ekososyalist Dergi
(KED): İstersen söyleşimize
senin ekoloji düşüncesi ve
mücadelesiyle olan kişisel
ilişkinle başlayalım. Ekolojik
düşünce senin için ne ifade
ediyor, niçin önemli?

Cemil Aksu (CA): Ben aslında
ekoloji meselesi ile Mark-
sizm’e yönelik eleştiriler üze-
rinden karşılaştım. 90’lı
yılların ortalarından sonra
sol yeşil perspektif, ekoloji
ve Marksizm türünden tartış-
malar başlamıştı. Genel ola-
rak kapitalizm ve çevre
kirliliği gibi meseleler hep
vardı ama ekoloji meselesi
yeni bir şeydi. Yani doğrusu şudur ki ben de ekoloji üzerine
yeterince düşünmüş okumuş biri değilim. Bu biraz da kendi
kişisel sürecimden dolayı böyle oldu. Hareketlerle ilişkilen-
mekle beraber bu konuları da -çevre, doğa, doğa insan iliş-
kileri-. düşünmeye başladım. Ama tabi bunun da daha

arkasında yine aynı şey var: Marksizm’de yeni arayışlarına,
tartışmalarına, bizim Türkiye’deki yeni oluşumlara bunların
nasıl perspektifler sunabildiği derdiydi aslında. Hala o dertle
bakıyorum, o okumalara oradan gitmeye çalışıyorum. 

Kişisel pratik olarak düşündü-
ğümüzde de ben çevre hareketi
içinde -çevre hareketi diyelim
ağzımız biraz öyle alıştığı için-
2006 yılında yer almaya başla-
dım. İşte Derelerin Kardeşliği
mücadelesi ve bizzat o süreçte
çıkardığımız Biryaşamdergisi...
Daha güncel, karşılaştığımız
pratik sorunlara dair düşün-
meye başladık. Biryaşam’ı çı-
karmaktaki esprimiz şuydu:
şimdi altında serinlediğin ağa-
cın adını bilmiyorsun. Ben de
bilmiyorum. Ama bilmek lazım.
Şöyle düşünüyorum: Benim için
hangi ağaç değerlidir? Altında
sevgilimle buluştuğum, sevişti-
ğim ya da üstene adımı yazdı-
ğım, ya da altına bir şey
sakladığım, adını bildiğim, dikti-
ğim, beslediğim, yani özel bir
anı paylaştığım bir şey değerli-
dir. Kuşkusuz genel olarak do-
ğanın değeri ayrı bir şey ama,
somut bireysel yaşantılar içeri-
sinde bir tepelikteki bankın de-
ğeri oradaki anılarınla değer
buluyor. ad koymak da bir tür te-
mellük ilişkisi aslında. Ad koy-
duğun zaman onu senin
kılıyorsun ya da seninle ilişkili
kılıyorsun. 

KED: Son beş on yıldır gelişen irili ufaklı ekoloji mücadelele-
rinin neredeyse yarısı Karadeniz Bölgesi’nde geliştiğini söy-
lersek çok da abartmış olmayız sanırım. Bölgenin görsel
tabiat güzelliklerini de hesaba katarsak dışarıdan bakan bir
göz Karadeniz’e özgü bir doğa insan birlikteliği varsayabilir.

Doğa ile Doğalcılık Arasında 
Karadeniz Ekoloji Mücadelesinin Açmazları

Röportaj: Sinan Erensu, Çınar Livane Özer, Cömert Uygar Erdem

Fotoğraf: Eren Dağıstanlı
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Sen böyle bir genellemeye katılmıyorsun sanırım. Karade-
niz’de çevre sorunlarına farkındalık nasıl gelişti, gelişiyor, ya
da gerçekten gelişiyor mu? 

CA: Misal Hopa güneşin denize battığı yerlerden biri. Zaten
çok da sevilen bir manzara. Ama deniz boyundaki binalarda
oturan insanlar bunu çok da önemsemiyor. Başka yerlerden
Hopa’ya gelenler o güneşin batışını seyretmeyi çok istiyorlar.
Hatta mesela ünlüler panele geliyor, konsere geliyor adam
panel arasını sırf güneşin batışını izlemek için uzatıyor. Bu
bizim için son derece sıradan, son derce fark edilmeyen bir
şey. Dolayısıyla ağacın kıymeti de, o doğadaki yaşam ile üret-
tiğin her şey göze batmayan şeyler. Mesele Doğu Karade-
niz’de en temel çevre kirliliği çöp, bütün sahil yolu çöpün
üzerine yapıldı. Halen de yol kenarlarında çöpler var ve buna
bir çözüm üretilmediği gibi buna karşı bir tepki de yok. Hopa
Kemalpaşa arasında Fındıklı’dan Borçka’ya kadar çevre ilçe-
lerin kullandığı bir Kopmuş sahili var. Herkes orayı kullanıyor.
Giderken gelirken de önünden geçilen bir çöplük var. Kimse
de bir şey demiyor bu hususta. Öte yandan Hopa’da bir had-
dehane1 açmaya kalkışmışlar burada. Çevre ile ilgili ilk ey-
lemler o zaman olmuş ve kapatmışlar. Bu 2004 öncesi. 

Karadeniz’de darbelere rağmen ayakta kalmış bir sol örgüt-
lenme var. Birçok siyasetten insan var. Bu insanlar farklı si-
yasetten olsalar da ortak işler yapabilen insanlar. Bütün bu
siyasetlerin gündemlerine almadıkları temel konular var. Biri
çevre sorunları, öbürü kültür sorunları. Kültür de iki boyutlu.
Burada Karadeniz’de yaşayan etnik halklar var. Lazların,
Hemşinlilerin, Rumların, Romeikaların kültürel sorunları var,
dil ile ilgili problemleri var; dilleri neredeyse yok olmak üzere.
Sol gruplar bunları gündemlerine almıyorlar. Diğer taraftan
da toplumsal dönüşüme bağlı olarak da bir kültürel dejene-
rasyon var: işsizlik, üretken işlerde çalışmama, Gürcistan ile
kurulan ticari ilişkilerin getirdiği gece hayatı ve ona bağlı ola-
rak “eğlence sektörü”nün gelişmesi ve o sektör ile bağlantılı
olarak da eroin, esrar ve fuhuşun gelişmesi. 

HES’lerden önce çöp meselesi, daha lokal bir mesele olarak
Ayder’in tüketilmesi. Baraj meselesi ta 1990lı yıllara dayanır.
ben orta okuldayken buralara hep baraj yapılacak bizi başka
yere götürecekler diye konuşulurdu.

KED: Çoruh havzasından, büyük barajlardan mı bahsediyor-
sun?

CA: O zaman bilmiyorduk Çoruh üzerine baraj yapacaklarını:
‘Bütün dereler üzerine barajlar yapacaklar buraya ve bizi alıp
götürecekler’ deniliyordu. Ta o dönemlerden hatırlıyorum.
Ben orta okulu 1991’de falan bitirdim. O dönemde bile söy-
leniyordu. O dönem bunlar çok da kimsenin umurunda de-
ğildi. O zamanlar radyasyon ile ilgili çalışmalar yapıldı,

Çernobil’in etkilerini değerlendiren çalışmalar yapıldı. İyi ça-
lışmalardı, anket çalışmaları yapıldı, paneller yapıldı, uzman-
lar getirilmişti. 

KED: Çernobil, çay ve kanser bağlamında yükselen tepkinin
ekoloji mücadelesine etkisi ne oldu sence?

CA: Evet, bir slogan vardı: ‘Çernobil’e karşı yaşasın hayat’.
Tamam, Çernobil’e karşı yaşasın hayat ama sen bu sloganı
attıktan sonra Doğa ile kurduğun tüketici ilişkilerini sürdürü-
yorsun. Yaşasın hayat desen ne olur? Çernobil bütün kötü-
lüklerin kaynağı değil ki. Aslında bizim yaşam
kültürümüzden, yaşam tarzımızdan kaynaklanan sorunlar
var. Mesela bütün sol çaydaki emek sömürüsü ile ilgileniyor.
Bence, tersine, çayda emek sömürüsü ile ilgili bir sorun yok.
Çay Karadeniz’deki tarıma elverişli toprakların %70, %80’ini
kaplıyor ve bu toprakları öldürüyor. Ölmek üzere; bir on, on
beş yıllık ömrü var bu toprakların. Bunu ÇAYKUR bile açıkladı.
Çünkü 1980’lerden beri bu topraklarda yapay gübre kullanı-
lıyor. Aynı zamanda çay tarımı piyasa eksenli bir tarım ve tek
tip bir tarım. Bu yüzden geçimlik bahçe tarımı bitti. Bu yüzden
Hopa’nın sebzesi Antalya’dan geliyor. Aynı zamanda çay ta-
rımının cinsiyetçi bir tarafı da var. Kadını köylü, erkeği tüccar
yapıyor. Bu kadar sosyal maliyeti olan bir şeyde ‘Çayda sö-
mürüye son!’ diye slogan atıyorsun. Çayda öyle bir sömürü
falan da yok yani. Ne sömürüsü ya! İki tüccar karşılıklı alış
veriş yapıyor; sen malını satıyorsun o da paranı veriyor. Asıl
sömürü mevsimlik işçi olarak çalıştırılan Gürcülerin sömürül-
mesi. 

KED: Ama bir ölçüde her türlü tarım öyle değil mi? Tarım, do-
ğaya yabancılaşmak ve atıllık ilişkisi gerçekten bu kadar ka-
çınılmaz mı?

CA: Her türlü tarım öyledir, ama bu işi piyasa eksenli yaptığın
zaman büyük boyutlarda oluyor, dolayısıyla ya bu işi teknolo-
jikleştirmek zorundasın yada geçici emek kullanmak zorun-
dasın. Buna karşı solun politikası alternatif ürün. Sol şunu
düşünmüyor: Piyasa eksenli olduktan sonra hangi ürünü ye-
tiştirsen yetiştir bu doğa ile, devlet ile pazar ile kurduğun iliş-
kiyi değiştirmiyor. Çay yerine kivi yetiştirsen ne olacak ki?
Yarın öbür gün herkes kivi yetiştirecek, kalite düşecek, o da
pahalılaşacak yine geçinemeyeceksin. Dolayısıyla geçimlik
tarıma dayanan köylülüğe geçiş yapsan en azından mutfak
masrafını kurtarırsın. Mesela seracılıkla uğraştırsan, piyasa
eksenli değil de ailenin geçimini düşünen bir yerden, kendi
emeğini atıllaştırmayan bir yerden gitsen en azından.... Pi-
yasa eksenli değil, geçim eksenli düşünmen lazım. 

HES meselesinde de öyle. En masum enerji bile sermayenin
elinde canavar kesiliyor. Geçim sorunlarına çare üretirken sa-
dece insan emeğinin karşılığını alsın meselesi değil de doğa

1- Metal levhaların ısıtılmak, eritilmek ve soğutulmak suretiyle işlendiği; merdanelerden geçirildiği atölye.



43ekososyalist dergi 13/16

ile ilişkimizi de sorgulayan bir tartışma ekseni yaratmamız gerekiyor. Koca bir sosya-
lizm deneyimi var ve adamların Stehanov Hareketi2 var. Fazla çalışmayı, dev projeler
yapmayı büyük bir marifet sayıyorlar. Mesela elektrifikasyon eşittir sosyalizm sloganı...
Türkiye’de anti-emperyalizm, sosyalizm halen bir kalkınmacılık, devletçilik olarak te-
lakki ediliyor. Bunun en büyük etkisi Artvin’deki barajlar meselesine olan tepkisizliktir.
Artvin’in bir çok okuyan yazan insanı var. Adamların en kötüsü CHP’li. Artvin, Şavşat,
Ardanuç bir sürü devrimci yetiştirmiş.. Ama barajlar konusunda kimsenin gıkı çıkmadı.
Bakın, madenler konusunda çıkanlar barajlar konusunda seslerini çıkarmadılar.
Niye? Baraj elektrik demek, elektrik sanayileşme demek, sanayileşme kalkınma
demek. Bu kadar basit! Belki araya giren bazı başka bağlantılar olabilir ama işin aslı
bu. Bizim dergi için Neşe Abla3 ile yaptığımız röportajda  o da böyle söylüyor. Biz ilkin
bunu bir kalkınma meselesi olarak ele aldık dedi. Çoruh havzası Akdeniz ikliminin
yaşandığı bir yerdi, zeytin üretilirdi. Biz Antalya’yı beklemezdik. Bu ayda, nisanda me-
sela, taze fasulye yerdik. Domatesimiz biberimiz Artvin’den gelirdi, zeytinimiz gelirdi.
Şimdi Çoruh havzasında tarım bitti. Peki ne yapacak bu insanlar? Şimdi hem uzak
yerlerden geliyor sebze, meyve hem de müthiş pahalı. Hem de orada bu işleri eskiden
yapan adam geçinemeyince ne yapacak? Ya hizmet sektörüne geçecek, ya göç ede-
cek. 

KED: Sohbetimizin başından beri Türkiye solunda yada özel olarak Karadeniz solun-
daki çevre gündeminin eksikliğinden bahsediyoruz. Ancak küçük HESler üzerinden
son beş altı yıldır yürüyen bir örgütlenme deneyimi ve mücadele pratiği var. Bunu
nasıl değerlendiriyorsun? Bunu nasıl okumak lazım? Bu sol hareketin bir çevre gün-
demi midir? Yoksa bir gündemidir ve konusu çevre olmuştur. 

CA: Bu noktada HES’lere karşı ilk tepkinin verildiği yer olan Çamlıhemşin’e bakmak
lazım. Vatandaş Mustafa ile Çamlıhemşin bu işi başlattı. 2000’li yıllarla birlikte ilk
gelişen süreç. Oradaki tavır nasıl gelişiyor. Orası neredeyse bir mesire yeri haline gel-
dikten sonra, insanlar ‘aaa, burası ne güzel, ne güzel’ dedikten sonra gelişen bir
süreç. Oraya giden gelenlerin hepsi batılı. Öyle diyelim; batıda yaşayan, okumuş, yaz-
mış, dünya görmüş, en azından beton görmüş ve dolayısıyla en fazla yazın gidip ora-
larda ruhunu dinlendiren insanlar. İlk tepkiyi onlar koydu. Yoksa orada köylüler
istiyorlardı HES’i. 

Zaten orada yaşanan için problem şudur: Geçenlerde bir karikatür gördüm.. Karikatür
aynen şöyle: orada sırtında bohçalı bir adam koşuyor. Yaşlı dede oturduğu yerden ba-
ğırıyor ‘Bu gelen Ali Ağaoğlu mudur?’ diye. Torunu da ‘yok dede iyice bunadın sen’ diyor,
bu ‘Peter Pan’ kırlarda dolaşıyor. Dede de içinden düşünüyor ‘Ulan!’ diyor, ‘buralar ne
zaman değerlenecek?’ Biz işin bu boyutunu hiç düşünmedik. Bütün yaşamın piyasaya
endeksli, yediğin, içtiğin, internetin, kıyafetlerin. Hepsi piyasaya bağlı, piyasadan alıyor-
sun Peki şimdi köydeki adam ne yapacak? Parası yok, pulu yok. Son derece mütevazı
bir hayat yaşıyorlar. Yaşayan da bu yoksullukla yaşıyor. Tabi tırnak içinde bir yoksulluk
bu. İhtiyarlar belki böyle yaşayabiliyor ama gençler yaşayamıyor böyle. Solcu, devrimci
genç arkadaşlarıma diyorum ki ‘gelin köyde boş duran arazilerimizi birleştirelim, tarım
ile uğraşalım ya da hayvancılık ile uğraşalım’. Ben de dahil olmak üzere kimse buna
cesaret edemiyor. Gidip fabrikada kölelik yapmayı kaldırabiliyor ama kendi toprağında
üretim yapmayı göze alamıyor. Bir, bu üretim bilgisinden yoksunlar. Bir inek nasıl sağılır
bilmiyoruz, bir çapa nasıl yapılır bilmiyoruz, kazma bile nasıl tutulur bilmeyenler vardır
belki. Dolayısıyla doğanın içerisinde, doğanın olanakları ile yaşama bilgisi çoktan gitmiş.
Bunun tam olarak ne zaman başladığını bilemiyorum. Ama bu HES’lerden, 2000’lerin

Solcu, devrimci 

genç arkadaşlarıma 

diyorum ki ‘gelin köyde 

boş duran arazilerimizi 

birleştirelim, tarım ile 

uğraşalım ya da 

hayvancılık ile uğraşalım’.

“

”

2-Sovyetler Birliği’nde 1935’te yayınlanan 2. Beş Yıllık Kalkınma Planına takiben ortaya çıkan yoğun çalışma ve üretkenlik
kültürü. Stalin dönemine damgasını vuran akımın adı altı saatte 102 ton kömür çıkartan Maden işçisi Aleksei Grig-
orievich Stakhanov’a dayanır.
3-Yeşil Artvin Derneği başkanı Neşe Karahan’dan bahsediyor.
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çok öncesinden başladığı, buranın insanının çoktan pazara
endekslendiği kesin. 
Açıklamak lazım bunu, üstünkörü düşünmemek lazım. Bu
çok eskiden başlamış bir şey. Karadeniz’de pazara endeksli
ilişkilerin başlaması 1940’lara dayanıyor. Mesela çay tarımı-
nın başlangıcı o zamandır. Çay öncesinde de burada ticaret
var. Manufaktüre dayalı dükkancılık var, çok daha öncesin-
den Batum’a, Rusya’ya giden gurbetçiler var. Hayvanı olma-
yan insanların çoğu gurbetçilik yapıyorlar. Taa o zamandan
beri insanlar doğadan değil, o ticari ilişkilerden geçimini sağ-
lıyor. Dolayısıyla geçim yollarındaki değişiklikler ile beraber
köyün bir anlamı, bir değeri kalmıyor.. 

KED: HES mücadelesinin çok sıklıkla kullandığı sloganlardan
biri “HES’ler gelecek, deremiz suyumuz, tarımımız bitecek”.
O zaman, bu çok da gerçekçi değil, öyle değil mi?

CA: Gerçekçi değil tabi ki. Bu, hala köylerde yaşayan, belge-
sellerde gördüğünüz yaşlı teyzeler var ya, hakikaten bu yaşlı
teyzeler için doğanın daha içten bir anlamı var. Hakikaten
benim için böyle bir şey yok. Kazım amca için anlamı var. Po-
litik dolayımlar teorik dolayımlar üzerinden yok. Kazım amca
için hakikaten su meselesi var. Modernleşmenin, kalkınma-
nın, sanayileşmenin alasını yaşayan insanlar biraz dinlenme
tatil yapmak için buraya geliyorlar. Burayı cennet gibi görü-
yorlar. Bu cennette yaşayanlar da burayı paraya çevirmeye
çalışıyorlar. Bir nevi değiş tokuş yapmaya çalışıyor. İşin tercih
kısmı bu ve yani insanların bu durumda olması daha trajik
bir durum. Cenneti satmak istiyor adam. Çünkü o cennette
yaşayamıyor. Cennette geçinemiyor. Bu geçinememek sa-
dece ihtiyaçlarını pazardan karşılayamamak değil. Bilgiyi kay-
betmiş. Doğa bilgisini kaybetmiş. Özellikle erkeklerin
hakikaten doğayla ilişkisi yok. Annem giderse biz bahçeyi iş-
leyemeyiz. Babamın doğayla ilişkisi gider ormanda ağaç
keser onu yontar satar. Hangi ağaçtan güzel sırık olur onu
bilir. Diğerlerini bilmez. Dediğim gibi çay bahçelerinde çalış-
mak için Gürcüler geliyor. Bir sürü otla falan uğraşıyorlar. İlaç
yapıyorlar. Satmak için değil kendilerine yapıyorlar. Çayda ça-
lışan kadınlar. Çiçeğe böceği çok iyi davranıyorlar. İlacını ya-
pıyor. İçkisini yapıyor. Kapitalizm sürecine henüz tamamen
ayak uyduramamış, tüketimci bir yaşamı olmayan, internete
girmeyen insanlar bunlar. İneğinden sağdığı sütü içen, laha-
nayı bahçesinden toplayan insanlar bunlar.

KED: Bir yandan da Karadeniz’de özellikle insanların yaylayla
benzer bir ilişkisi yok mu? Bu da bir çeşit doğa insan ilişkisi
anlamına gelmiyor mu? Sahilde şehir ve kasabalar, dere boy-
larınca köyler ve yukarıda da yaylalar... O şehirde yaşayan
insanın, tarımdan topraktan kopmuş bir insanın bu üçlü me-
kânsal ilişki içerisinde yine de bir otantik, sürdürülebilir bir
doğa ilişkisi olabilir diyemez miyiz? En azından sadece büyük
şehirde yaşayan insanlara nazaran.

CA: Çok eski tarih değil. 90’larda okul bitmeden Hemşinliler
yaylaya çıkardı, mayıs ayında. yaylaya çıkan herkesin evinde
bir tane inek olurdu. Yaylada da dede babaanne ve torunlar

kalırdı, bir de inekler. orada da aslında yaylacılık bir geçim
faaliyeti. Şimdi değil. Şimdi geçim anlayışıyla gidilmiyor. yay-
lalar dinlengâh yeri oldu. Gençler atlıyor pikaba, çıkıyor yay-
laya, giderken de 5-10 kasa bira götürüyor. O soğuk suyun
başında, temiz hava bol güneş sabah içiyor akşam içiyor.
Soğuk su kaynaklarının etrafı bira şişelerinden, çöplerden
geçilmiyor. Durum bu. Çamlıhemşin o taraflardaki yaylacılık
daha turistik bir iş. Orada daha modern evler yapılıyor. Yay-
lada evler öyle olmaz. Şimdi medyatik yaylalarda daha süslü
püslü serender tarzı evler falan. Bu doğalcılık.. Doğal değil
yani. Bu piyasanın öğrettiği bir şey. Bu süreç çok uzun bir
süreç. Bizim doğadan kopmamız. karikatürdeki gibi “Ne
zaman buralar değerlenecek?” durumu şimdiki durumumuz.

KED: İnsanla doğa arasında ilişkisinin arasının açılmasının
tarihçesinin eskiye dayandığının, bunun HES’lerle, maden-
lerle başlamadığını konuştuk. Bugünden yarına, bu doğa
insan ilişkisinin eski haline dönmesi mümkün olmadığı da
ortadayken çevre hareketinin hala hazırda az buçuk ilerleyen
hareketin amacı politikası siyaseti ne olabilir? Neyin müca-
delesi verilecek burada?Bununla birlikte Şehirlerdeki ekolo-
jik grupların söylemlerinde, yerel hareket söylemleri arasında
fark var. Bunlar entelektüel bilgi seviyesinden de kaynakla-
nıyor. Ama bir de meseleyi kendileri açısından nasıl bir sorun
olarak algıladıklarından kaynaklı da bir farklılık var. O yüzden
gidip orada o kişiye bir şey anlattığımızda karşılığı da olama-
yabiliyor.

CA: Bir doğalı var. Bir de yokluktan yitirmekten dolayı özel bir
duyarlılık var. Ama bu bilincin, hareketin bilincinin oluşma-
sında bu HES’lerden sonra hareketin gelişimini sağlayan in-
sanlara baktığın zaman, bu onların daha önceki yaşam
deneyimlerinde bir sürü şey var. İşte solculuk. Bu adamlar
zamanında emperyalizme karşı vatanı savunmuşlar. Halkı
savunmuşlar. Dolayısıyla karşılarında küçük vatanlarını elle-
rinde alacak ya da işte orada kendilerine ait bir şeylerini alıp
götürecek bir şey görüyor şirketi. Çok sık kullanılan budur
işte. Sattırmayız. Sattırmayız ama diğerleri de kirletir.

KED: Neredeyse mikro-antiemperyalist diye tanımlanabile-
cek bir tepkiden bahsediyorsun.

CA: Yabancıya karşı ötekine karşı kendi yerini savunma. Bir
çeşit işgalciye karşı kendi yerini savunma gibi bir şey. Aynı
zamanda o dereyi kirletiyorlar. Bu mücadeleden dolayı o de-
reye başka bir gözle görmeye ulaşamıyor.

KED: Şimdiye kadar seninde gözlemlediğin o mücadelelerde
oraya gelen artık büyük şehrin ekonomik ilişkilerinden yorul-
muş ve artık emekli olmuş insanların verdiği bir tepkiden
bahsettik. Bir tanede daha önce solculuk, devrimcilik yapmış
insanların verdiği vadisini köyünü savunma tepkisi. Şunu so-
racağım. Bu mücadele süreci içerisinde gerçekten otantik
bir çevre, gerçek, samimi bir ekolojik mücadeleye evrimle im-
kanı var mı? Mücadelenin daha gerçekçi ve ekolojist bir ha-
rekete evrimle ihtimalini görüyor musun?
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CA: Şimdi ister istemez harekete katılan insanların karşılaş-
tığı sorular var. En basiti “elektrik kullanmayacak mıyız?” so-
rusu. Şimdi bu soruya nasıl cevap vereceksin? Bizim de
enerjiye ihtiyacımız var. Köydeki adam da aynı şeyi söylüyor.
Dolayısıyla HES’e karşı çıkanın önce bu soruya cevap ver-
mesi gerekiyor. Enerji nedir? Niye enerjiye ihtiyaç oluyor?
Neden kullanılıyor? Bu başka türlü olamaz mı? Bir şeyler gün-
deme geliyor. Şimdi HES’in neyini savunmuyor bizimkiler. Bu-
rası doğa cenneti, ekoturizm olsun. Enerjiye karşı turizm
olsun diyorlar. Bunu savunduk. Bu aynı çay tarımı olmasında
kivi olsun gibi. Aynı piyasa. Bu aynı ilişki aynı şey. Bu turizm
meselesinde de, Ayder’i falan yaşayanlar alternatif olarak
ekolojik turizmi koyuyorlar. Nedir bu ekolojik turizm? Bunu
açıklayamayız. Bilmiyorum. Nasıl yapılır? Kim yapar? Yaylaya
açılan pansiyonun hangi maddeden yapılacağını kim belirle-
yecek? Nasıl karar vereceksin bunun ekolojik olup olmadı-
ğına? Mesela bal üretimi. HES’lere karşı çıkan adam organik
mal satmak için kooperatif şirket kuracak. Bu insanlar, bu
eleştirilerle karşı karşıya kalacak. 2006’da biz de işte güneş
olsun, rüzgar olsun diyorduk. Hatta Hopa Belediyesi rüzgar
santrali kurulması için proje hazırlandı. Avrupa’dan adamlar
geldi. Rüzgar gülleri dikelim diye projeler yapıldı. Hala piyasa
eksenli düşünmeye devam ediliyor. Yeni yeni bu tartışmaya
girmemek lazım noktasına geldik. Enerjiye ihtiyaç var mı, yok
mu falan. Bu HES meselesi, nükleer enerji meselesinde sos-
yalistlerin bir kafa karışıklığı var. Sosyalistler nükleer enerjiye
karşı mı, değil mi. Şimdi hani o bilimsellik diye bir şey var ya
bizde. Solcularda, okumuşlarda, Kemalistlerde, okumuş yaz-
mışlarda bilimsel diye bir şey var. Nedir enerjinin bilimselliği?
Bilim diyor ki, HES’le sürdürülebilir yenilenebilir enerji kay-
nağı rüzgar güneş enerji kaynağı. Nükleer bir atomu parçalı-
yorsun enerji kullanıyorsun falan. Bunlar işte bilim.
Dolayısıyla bilimin ortaya koyduğu şey olunca bizimkilerin
karşı çıkmaları söz konusu olamıyor. Ben hala sosyalistler
nükleer enerji için ne diyor bilmiyorum. Bakmak lazım nük-
leer enerjiye karşılar mı değiller mi. Doğanın parti program-
larına girmesi 96 ve sonrası…Öncesinde doğa yok
programlarında. 

KED: Karadeniz’de en ön planda HES mücadelesi ve bu mü-
cadelenin somut ürünü olarak platformlar var. Somut olarak,
senin de zaman zaman parçası olduğun bu platformlar hak-
kındaki değerlendirmeni alabilir miyiz?

CA: Hareketin bir tabanı var aslında hareketin tabanıyla söz-
cüleri arasında bir bağlantı yok. O belgesellerde konuşan an-
neanneler, babaanneler, dedeler falan var. Bir de panellerde
platformlarda konuşan adamlar var. DEKAP’takiler, genelde
CHP’de ya da CHP’nin daha solundaki hareketlerde siyaset
yapanlar ve bir de 80 öncesi hareketlerin içinden gelmiş ağa-
beyler var. Mesela iki dönem öncesindeki yürütmede Rize
TEMA başkanı. vardı. Bir tür okumuş yazmış adamlar ve
emekli olmuş ya da işte zaten siyasetle uğraşan insanlar..
İşin o kısmına dikkatlice bakmak lazım. Platformlar ile
‘taban’ arasında ilişkiyi sorunsallaştırmak lazım. Platformlar
‘birkaç iyi adam’dan ibaret; işleyişinde bir sürü demokrasi

sorunu var, DEKAP geçen sene Meclis toplantısı yaptı, yeni
yürütme seçti hesapta. Ama bir sonuç bildirgesi bile yayınla-
yamadı. 

HES’lere ya da işte bu genel olarak doğaya karşı saldırılara
politik dolayımdan dolayı karşı çıkanlarla, bizzat yaşamlarının
değişmesi söz konusu olduğu için karşı çıkanların ilişkisinin
nasıl olması gerektiği üzere… yani bu ilişkiyi sorunsallaştır-
dığımız zaman başka bir tablo çıkıyor. 

KED: Ama bu da örgütlü olamaya çalışan bir yapı var ve bu
ayrım bir yandan da kaçınılmaz gibi geliyor. Buradaki esas
sorun nedir, bunu biraz açalım mı?

CA: Benim derdim şöyle bir şey. Bu gün siyasette bazı ayrış-

malar kaçınılmaz. Ama bunun farkında olmak lazım. Bu si-

yasetçiler kanaat önderleri. Önderlerin bu durumun farkında

olması lazım. Bu durumun yani önder-kitle ayrımı sadece o

insanların yaşlı ya da cahil olmalarıyla ilgili bir durum değil.

Bu insanların kendi ömürlerini kapsayacak şekilde devlet ör-

gütlenmesinin getirdiği bir edilgenlikle yetişmelerinden kay-

naklı bir şey. Bir köyün yaşamıyla ilgili kararları kim alıyordu

eskiden? Yolun yapılmasına kim karar veriyordu? Eskiden

köylüler veriyordu. Ama bir tarihten sonra devlet, DSİ karar

vermeye başladı ve köylü artık DSİ’den istemeye başladı. Bir

örnek olarak diyorum. Bunu çoğaltılabiliriz. Bir ilişkiyi tarif

etmek için diyorum. Şimdi bu ilişkiyi bu harekette sorgula-

madığın zaman bugün küresel anlamda  siyasetin yaşadığı

krizle, bürokratizmle karşılaşıyorsun. Siyasetin bir tür göste-

riye dönüşmesiyle karşılaşıyorsun. Halkla ya da hayatla or-

ganik ilişkiler yerine gösteriler üzerinden bir ilişki. Bu

hareketler hızlı bir şekilde halkı anlamaktan, halkın taleple-

rini anlamaya çalışmaktan kopup, “biz bu işi biliyoruz. Siz de-

diğimiz yapın. ‘Biz sizi kurtaracağız’a dönüşüyor.

Bürokratikleşiyor. Halkı kendi içinde hapsediyor. Ve kendi

içinde o hani memurvari ilişkiler bürokratik ilişkiler bir sürü

klasik siyaset ilişkisine dönüşüyor. Bir yerden sonra da alttaki

adam da bunların elinde siyaset aracına… 

Mesela çevre hareketlerinde “biz siyaset yapmayacağız” tep-

kisini genelde olumsuz karşılaşıyoruz biz. Ama aslında

olumlu bir şey. Artık siyaset yapmayın tepkisi bir yerde

olumlu. Bu insanların siyasetten kastettikleri kendi çıkarlarını

savunmak falan değil ki. Siyaset belli adamların kendi çıkar-

ları için başkalarını kullanması. Dolayısıyla bu hareketlerin

bu harekete girenlerin bunu düşünmesi gerektiğini söylüyo-

rum.. Bu misyonla hala gittiğin zaman halk seni alkışlar sen-

den gerisini kurtarmanı ister bu sende bazı egoları şişirir,

egoların şiştikçe senin bu insanlarla ilişkin “ben bilirim sen

yaparsın” kafa gövde ilişkisi olur. Sen önderlik yapacaksın

halkın tavrını değiştireceksin kendi egona da hakim olacak-
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sın. Bu halkın, senden beklediğini, kendisinin yapması gerektiğini kavratacaksın. Bu hal-

kın alkışçılığından gelen edilgen durumu kaldıracaksın. Bunu yaparken de egonun şiş-

memesine dikkat edeceksin. Çünkü yani burada bir tuzak var. Biz de geliyoruz, halk da

geliyor bu tuzağa. 

KED: Türkiye’de yeşeren çevre mücadelelerini değerlendirirken ekoloji, ekososyalizm

gibi kavramları çok sık kullanıyoruz. Benzer kavramlar çevre hareketlerinin dinamizmi

içinde tartışılabiliyor mu?

CA: Şimdi aslında bu mücadele çok pratik ihtiyaçlarla gelişti. Türkiye’de böyle bir düşünce

hareketleri falan çıkmadı. Pratik ihtiyaçlardan çıktı. Yeni yeni düşünüyoruz. İlkin ben de

karşı çıkarken ekoloji,  ekososyalizm falan dedim.  Ama HES geliyor kardeşim. Adam Ho-

pa’nın tek su kaynağını  ya da köyünü savunmak için karşı çıkıyor. Dolayısıyla bu çok

pratik bir ihtiyaçtan doğuyor. DEKAP da öyle. DEKAP kurulduğu zaman can suyunu sa-

vunuyor. Oradan başladı. Şimdi bilinç işi ucundan kavrandı. Benim dahil olduğum zaman,

ilk katıldığım DEKAP toplantısıydı. Oradaki ilk tartışma şuydu, mahkemeler havza plan-

laması olmadığı için reddediyor projeleri, durduruyor. Dolayısıyla biz bunu savunalım.

Planlama olana kadar 5-6 yıl geçer. O arada biz biraz daha gelişiriz. O zaman da havza

planlamasına karşı çıkarız mantığı yürütülüyordu. Yani HES karşıtı mücadele dediğimiz

ÇED protestosu ve hukuk. Bir de bir kaç yerde bizzat sokmamak. Fındıklı, Solaklı, Hopa,

Erzurum falan. Fiili direniş sonradan gelişmeye başladı. 

KED: Hopa’ya özel bir parantez açmak lazım sanırım. Sosyalist bir belediyecilik deneyimi

oldu. O döneminde ekoloji meseleleri ne kadar tartışıldı? O anlayış içerisinde buna ilişkin

meseleler var mı?

CA: Bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Ama çok gelişkin bir doğa ve çevre anlayışıyla ilgili de-

ğildi. Çöp sorunu için epey uğraşıldı. Rüzgar gülü meselesi var. Gerçekleşmedi. Belediye

son yıllarda bir su sempozyumu düzenledi. Kapsamlı bir çalışmaydı. Avukatlar, gazeteci-

ler, bilim insanları geldi. Ama Hopa’daki festivaller üretken değil cafcaflı geçiyordu. Su

sempozyumuna ilgi azdı ama epey kapsamlı bir çalışmaydı. DEKAP meselesi de orada

oluştu.. Ortaya bir şey çıktı. Sonra platform toplantıları devam etti. 

KED: Türkiye’de çevre mücadelesi hiç olmadığı kadar hareketli. Ancak bir o kadar da

çok parçalı. Ana akım çevre hareketleri var, yerel örgütlenmeler var ve bunları bir araya

getirme arzusunda olan platformlar var. Ancak tam bu unsur arasında kopukluklar ve

anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların temeli olan dayanakları var mı sence; bu anlaş-

mazlıklarda haklılık payı var mı? 

CA: Haklılık payı olması için arada bir ilişkinin olması lazım. Burada sorun ilişkiden çok

bu ilişkilerin fazlasıyla kişilerin gayretkeşliğiyle yürüyor olmasından kaynaklanıyor. Plat-

formların çok demokratik bir işleyişi yok. İşleri üstlenmiş birkaç kişi var. DEKAP açısından

söyleyeyim. Giresun’dan Şavşat’a kadar bir alan. Şavşat’taki adamla Giresun’dakinin

Trabzon’da buluşması zor. Dolayısıyla bunların bir araya gelip üretmesi zor, zaten yok.

DEKAP’ın platformlarla ilişkisi ne olacak gibi konularda olgunlaşmış bir tavrı yok. Sen gi-

diyorsun bir platform adına, beni görüyorsun. Ben seni beğenmiyorum, o ilişki bitiyor.

Şimdi, farklı bölgelerde farklı isimlerle örgütlenmeler var. DEKAP, KİP(Karadeniz İsyan-

dadır Platformu), STHP, Su Hakkı Platformu, vb. Hepsinin farklı olanakları, dinamikleri

var. Mesela ben halen, birbirleriyle çok yakın ilişkide olmaları gerekirken DEKAP’ın KİP’i

Mesela çevre 

hareketlerinde

“biz siyaset yapmayacağız”

tepkisini genelde 

olumsuz karşılaşıyoruz .

Ama aslında olumlu 

bir şey. Artık siyaset 

yapmayın tepkisi

bir yerde olumlu. 

Bu insanların 

siyasetten 

kastettikleri kendi 

çıkarlarını savunmak

falan değil ki. Siyaset 

belli adamların kendi 

çıkarları için 

başkalarını kullanması.
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rakip, hatta düşman olarak görmesini anlayamıyorum.

DEKAP, KİP’i oyunbozan ya da AB fonuyla beslenen bir olu-

şum olarak lanse etti. Peki nerden biliyorsun diyemiyorsun,

çünkü böyle tartışma, karar alma süreçleri yok. Kimi ‘akil

adamlar’ çoktan işi pişirmiş oluyor, ne olup bittiğini anlaya-

mıyorsun? Ama zaten eğer platformun kendi iç ilişkileri,

taban ilişkileri demokratik, katılımcı değilse, başka platform-

larla, başka mücadele alanlarıyla ilişkisinin demokratik, ka-

tılımcı olması mümkün olmuyor.

KED: Tali konu ama ana konu haline geliyor. Kim neci olduğu

ve arka planının ne olduğu meselesi. Senin ekoloji mücade-

lesinin en büyük sorunlarından olarak gördüğün mücadele

mekanları arası kopukluk da benzer sebeplerden meydana

gelmiyor mu?

CA: Mücadelenin merkezinde ÇED sürecini nasıl durdururuz

olduğu zaman bu mücadeleyi başka alanlara taşımak çok

sonradan gelen konu.. Arhavi’de yapılan bir eylemi Hopa’da

ertesi gün gazeteden öğreniyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?

Fındıklı  biliyor ama Fındıklı Hopa’ya haber vermiyor. Tüm olay

’birkaç iyi adam’ın pişirdiği aş. Yani o ‘birkaç iyi adam’a bir

şey olsa bilgiler, bağlantılar, hafıza kaybolacak hani nerdeyse.

İyi bir şey yapıyorsun belki ama bütün hastalıklar da o iyi şeye

bulaşıyor. Bir doğallık var ama bu doğallığın kendisi hastalıklı

bir doğallık. Dolayısıyla bizim bu hareketten yeni bir şeye git-

memiz için bunları sorunsallaştırmamız lazım. Mesela ekoloji

hareketinin amacı ne olmalı meselesi de böyle. Ne zaman

Ağaoğlu buraya gelecek diye bekleyenler var. Bu durumu, bu

beklentiyi anlamak lazım ve bunu değiştirecek bir şeyler dü-

şünmek zorundayız. 

KED: Karadeniz’de HES üzerindeki mücadelede bir sol gele-

neğin üzerinde yükselmesi sanki bir avantaj ama bir de de-

zavantaj, öyle değil mi? Mesela sol içi sorun ve sıkıntıların

mücadeleye taşınması gibi.

CA: Onlar oluyor. Bir kısım solcular.. Eskiden devrimci sosya-

list olup şimdi de solcu ama aslında tam da sosyalist hareket

içerisinde yer almayan tipler var. Şimdi bunların genel kanısı

şu: “Sol marjinaldir”. Dolayısıyla bu solcuların olduğu yerde

hayır çıkmaz anlayışı. “Evet solcular iyidir. Ama halk solculara

karşı mesafeli”. Aslında kendisi mesafeli. Halkın solla değil

solun halkla problemi var.. Biz öne çıkarsak halk uzaklaşa-

bilir anlayışı var. Dolayısıyla bu bir negatif bir ketleme yapıyor.

Türkiye’de solun genel sorunu yerelden bir siyaset yapmama.

Bugün Karadeniz’de yaşayan hiçbir hareketin, tarım emek-

çisi için, ekolojinin durumu için yerelde ürettiği bir politika

yok. 

KED: Sadece köylü hareketinden ibaret bir HES mücadelesi

olsa, o vadide olan şeyin o vadide kalması doğal bir sonuç

olurdu. Ama başından beri konuştuğumuz emekli mühendis,

emekli öğretmen, ya da soldan emekli olmuş bir takım in-

sanların liderliği söz konusu. Buna rağmen, az buçuk bir or-

ganizasyon olmasına rağmen ortaklaşmak.... Bunun sebebi

ne?

CA: Ortaklaşma dediğin?

KED: Ayrı ayrı mekanlarda süren ekoloji mücadelesinin va-

diler üstü bir dile, bir politik projeye çevrilebilmesi sorunu.

Hani sende söylüyorsun ya bir vadide olandan bir vadinin

haberi yok. Bu iletişimle ilgili bir sorun ama iletişimin de üs-

tünde bir mesela aktif bir ekolojist dil mümkün mü sorusunu

akla getiriyor.

CA: Buradaki sorulardan biri işte. Ekoloji sorununa karşı mü-

cadelenin amacı ne olmalı? Biz yumurta kapıya dayandı onu

çıkarmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla henüz o aşamaya gel-

medik. Her vadi kendini kurtarma derdinde. Mahkeme ka-

rarlarını bekliyorlar 2-3 yıl mahkeme kararlarını bekliyoruz.

Çok pratik bir şey “ben suyumu savunuyorum” demek. Ama

sadece pratikte... Bu suyu savunmanın sonrasında ne ola-

cak? Hopa’da HES’çi HES’ten vazgeçti, ne oldu? 6 aylık bir

süre de vazgeçti. HES iptal olunca platform da atıl kaldı ve

kurudu. 

KED: Katkın ve emeğin için çok teşekkür ederiz Cemil. Eko-

lojik mücadelenin amacının ve yönteminin ne olması gerek-

tiği tartışmalarına önümüzdeki sayılarda da devam edeceğiz.
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Artvin’in dağlarını delik deşik etmeyi planlayan maden

arama çalışmalarına ve vadileri yok eden barajlar ile

HES’lere karşı yıllardır mücadele eden Yeşil Artvin Derne-

ği’nden Nur Neşe Karahan, Artvin’i, mücadele pratiklerini ve

doğayı unutan insan algısını Kolektif’e anlattı.

Kolektif Ekososyalist Dergi

(KED): Artvin’deki örgütlü

çevre mücadelesi nasıl baş-

ladı?

Nur Neşe Karahan(NNK): Art-
vin’deki mücadele 90’lı yıllarda
başladı. Fakat sondaj aşama-
larında ne olup bittiğinin pek
farkında değildik. İlk topluca
karşı çıkış, 1995 civarında tı-
raşlama başlayınca ve Yasak
Dere dediğimiz yerde toplu bir
ağaç kesimi yapılmasının ar-
dından gerçekleşti. Tüm siyasi-
ler, muhtarlar ve halk, Orman
Bölge Müdürlüğü’nün kesime
tepki göstermesine karşın
kesim yapıldı ve akabinde
büyük bir sel ve heyelan ya-
şandı. Felaketin ucundan dö-
nüldü. Daha sonra başka bir
maden alanı için tıraşlama ve
sondaj başlayınca durumun
vahametini anladık. İlkin, altın
çıkması ihtimali bazı kişilere
cazip geldi. Ancak Murgul’daki
çevre felaketini, orada yaşa-
nan sorunları biliyorduk. Yavaş
yavaş meseleyi araştırmaya başladık. İlk tepki, maden şirke-
tinin yaptığı panelde alevlendi. 

KED: Dernek biçiminde örgütlenme kararını nasıl aldınız?

NNK: Maden çalışmalarında kullanılmış sular, başka kuyu-
lara karışınca insanların inekleri öldü. Tahlil için Erzurum’a
gönderdiğimiz sular ise buharlaştı, ortadan kayboldu yani.

Bu işin zorluğu anlaşılınca bir dernek kurup tüm bilgi akışını
tek bir yerde toplamaya karar verdik. İlk söylemlerimiz, Ber-
gama’da da olduğu gibi, “Siyanürlü madene hayır!” sloganı
etrafına kurulmuştu. Şirketin ilk iddiası, 8 ton altın çıkara-
cakları yönündeydi ama çıkarılacak madenin miktarı zaman
geçtikçe değişti. “Altını çıkartmayacağız, altındaki bakırı çı-
karacağız” gibi söylemlerle, siyanürü işin içinden çıkartarak

vatandaşı etkilemeye çalıştı-
lar. Dernek aracılığıyla Erzu-
rum, Trabzon, Ankara ve
İstanbul’daki üniversiteler-
den, farklı konularda çalışan
bilim insanları çağrıldı ve
neyle karşı karşıya olduğu-
muzu öğrenmeye çalıştık.
İşin doğrusunu öğrendikçe
söylemlerimiz de değişti.
İster siyanürlü, ister siyanür-
süz, yapılacak tüm madenci-
lik çalışmalarının Artvin’e
zarar vereceğini anladık.
Bilim insanlarıyla konuş-
tukça, Artvin’in bizim anladı-
ğımızdan da önemli bir yer
olduğunu gördük; Artvin’in
pek çok farklı bitki ve hayvan
çeşidini barındıran, dünya-
daki 25 ekolojik sıcak nokta-
dan biri olduğunu öğrendik.
Bunların farkına vardıkça
mücadele isteğimiz de arttı.

KED: Artvin’deki örgütlülüğü

nasıl tanımlarsınız? Yeşil Art-

vin Derneği bir kent derneği

mi yoksa bir çevre derneği

mi? Yoksa ikisi birden mi?

NNK: Yeşil Artvin Derneği hem çevre hem de Artvin derneği.
Farklı siyasi görüşlere mensup ve siyasi bir görüşü olmayan
tüm Artvinlilerin benimsediği bir dernek. İlk başta farklı siyasi
grupları bir araya getirmekte biraz zorlandık; toplantılarda
biri diğerine bir şey söylüyor, öteki alevleniyordu. Ama bütün
siyasi partileri tek tek gezip, sorunun ne olduğunu anlattıktan

“Doğa Gidince Altınları mı Yiyeceğiz?”
Röportaj: Sinan Erensu, Doğu Eroğlu, Cömert Uygar Erdem

Fotoğraf: Cömert Uygar Erdem
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sonra hepsi kabullendi. Siyasi kimliklerin bir tarafa bırakılıp,
Artvin’in sorunlarına odaklanılmasını istedik. Madenle baş-
layan bu birlikteliği, başka sorunlar karşısında da sürdürdük.

KED: Dernek, farklı demokratik kitle örgütlerinin, siyasi par-

tilerin yer aldığı bir platform mu yoksa bu kurumlardaki kişi-

lerin özel olarak üye oldukları bir yapı mı?

NNK: Derneğin aşağı yukarı Artvin’deki tüm kurumlardan
üyeleri var ancak bir platform olduğunu söyleyemeyiz. Bir et-
kinlik örgütleneceği zaman, en son maden mitinginde olduğu
gibi, irtibat halinde olduğumuz kurumları arayıp toplantıya
çağırıyoruz. Dernek yönetimi olarak belirlediğimiz gündemi
değerlendirip, nasıl bir yol çizeceğimize hep birlikte karar ve-
riyoruz. Dernekte, tüm siyasi partilerden temsilcilerin yanı
sıra, iki bilim insanı temsilci ve baro temsilcisi de bulunuyor.
Bu, sorunları çözmeye yönelik bir güç birliği oluşturuyor. 

KED: Pek çok yerde çevre mücadelelerini sürükleyen belli

başlı kişiler var. Genellikle çevre hareketlerinin kişilere bağlı

olduğundan söz ediliyor. Yeşil Artvin Derneği’nde durum

nasıl?

NNK: Bizde dernek başkanlığı sembolik bir makam; yıllardır
ben yürütüyorum ancak pek çok kişi farklı konularda emek
harcıyor. Her dernek üyesi toplantı talep edebilir, bir haber
alındığında kimin imkânı varsa o gereken adımları atar. Para
konularında ise oldukça hassasız; hiçbir zaman paralı bir der-
nek olmadık ve paranın getirdiği sorunlardan kaçınmaya ça-
lıştık. Bergama’da bu konudaki sorunlar çok büyümüştü. O
yüzden kaynağını bilmediğimiz 5 kuruş parayı bile kullanma-
dık. Elimizde ne varsa onunla ortaklaşa bir şey oluşturuyoruz. 

KED: Diğer çevre örgütleriyle ilişkileriniz ne boyutta?

NNK: Yıllar önce TEMA Vakfı buradaki Maçahel bölgesine
büyük ilgi gösteriyordu. Kendileriyle ilk görüşmelerimizde iş-
birliğine çok sıcak bakmadılar. Ama yakalarını bırakmadık;
defalarca anlattık, zorladık, “Maçahel’in üzerine fanus koyup,
sadece orayı koruyamazsınız. Artvin bir bütün ve bütün ola-
rak korunması gereken bir çevresi var. Orayı koruyorsanız,
burayla da ilgilenmeniz gerekir” dedik. En sonunda kimi ko-
nularda destek vermek durumunda kaldılar. Bunun dışında,
Bergama ile geçmişte iyi bir iletişimimiz oldu, Kaz Dağları ile
de iletişimimiz sürüyor. Doğa Derneği’yle de, pek çok irili
ufaklı kurumla ilişkilerimizi koruyoruz. 

KED: Artvin özelinde birden fazla çevre sorunu var. Bu so-

runlara karşı hareket ederken bir öncelik sıralaması oluştu-

ruyor musunuz?

NNK: Şu sıralar Cerattepe meselesi önceliğimiz. Ancak geç-

mişte ana barajlar için bir şey yapamadık, çünkü bizim karşı
çıkmamıza rağmen ilk önceleri kimse bunun kötü bir şey ge-
tireceğine inanmadı. Bize, “Siz her şeye karşısınız” önyargı-
sıyla yaklaştıkları için kimseye derdimizi anlatamadık. DSİ’de
yapılan toplantılarda ana barajlar o kadar güzel anlatıldı ki…
“Buralar daha güzel olacak. Viyadüklerle karşıya geçişler ko-

laylaşacak, göller olacak” gibi laflarla insanları kandırdılar.
Sanırsın ki bize sayfiye yeri yapacaklar! Öyle bir anlattılar ki
sanki Akdeniz kıyılarını ayağımıza getirecekler! Aslında gele-
nin bir felaket olduğunu insanlar sonraları kavrayabildi.
Çoruh kenarındaki Arcala ve Cincala plajlarımız artık yok.
Söylenilenlerin hiçbiri gerçekleşmedi.

KED: Madenlere karşı örgütlenmek, barajlara karşı örgütlen-

mekten daha mı kolay?

NNK: Madenler şehrin üzerinde olduğu için, felaketi göster-
mek, anlatmak daha kolay oldu. Ama barajlar daha önce gö-
rülmemiş bir şeydi, dolayısıyla anlatamadık. Devlet de bunu
çok güzel sundu. Bu vadinin önemini çok iyi biliyorduk ama
insan yapısı bir şeyin böylesi büyük bir felakete sebep olaca-
ğını biz bile kavrayamamıştık.

KED: Artvin halkının ve dernek üyelerinin HES’lere ve baraj-

lara ilişkin görüşleri nasıl?

NNK: Bizim gözümüzden uzak olan bir yer olduğu için önce

Muratlı’da işe koyuldular ve biz de çok sonradan durumun

farkına vardık. Dernek yönetimindekiler bile, “Bu barajlara

karşı çıkmamalı, devletin enerjiye ihtiyacı var” gibi bir algıyla

yaklaştılar. Enerji ihtiyacının çok öncelikli bir konu olmadığını

şimdi anlıyoruz. Çoruh Vadisi bitkisel, hayvansal ve kültürel

olarak Anadolu’ya geçiş yoludur; Kafkasya ekolojik bölgesin-

den Anadolu’ya geçiş Çoruh Vadisi yoluyladır. Vadi, yüzyıllar-

dır hem Artvin’i hem de illeri besler. Peş peşe, hiç aralıksız

bir sürü baraj yapmaktan başka bir yol yok mudur? Felaketler

yaşanıp büyük zararlarının olduğu anlaşılınca dünyada bu

yöntemden vazgeçildiğini şimdi görüyoruz. Barajların yarattığı

sorun, ancak beraberinde gelen felaketin görülmesiyle anla-

şılabildi. Aynı şey HES’lerde de yaşandı. Borçka Vadisi’nde,

Kabaca Vadisi’nde 5 tane HES peş peşe yapılınca ve basında

haberler çıkınca olayın ciddiyeti anlaşıldı. Vadide yılda 18 ton

birinci sınıf bal üretiliyordu. HES’lerden arılar olumsuz yönde

etkilendi, bal kotası ve verim düştü. “İş bulduk” diye sevinen-

lerin akılları o zaman başlarına geldi. Hâlbuki zaten işin var,

arıcılık yapıyorsun. Bir binayı yanlış yapmışsanız, en fazla

söker yeniden inşa edersiniz. Ama madenciliğin, HES’lerin

verdiği hasarın boyutu çok büyük. HES’lerin yarattığı tahribatı

doğa belki zamanla geri çevirebilir ama madenciliğin yaptığı

hasarın geri dönüşü yok. Maden yeraltında durduğunda
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masum ama yeryüzüne çıkıp oksitlendiğinde, insanlar cana-

varı yerinden oynattığı zaman dönüş yok.

KED: Bu olanlara karşı çıkmanız, doğup büyüdüğünüz kente

olan aidiyet duygusundan mı kaynaklanıyor yoksa kapitalist

şirketlerin talan hevesini dizginlemek mi istiyorsunuz? Farklı

algılar varsa, bileşenleriniz için ortak bir dili nasıl oluşturu-

yorsunuz?

NNK: Ezbere bir şey yapmayıp, bilim insanların yardımıyla bi-
limsel verileri sunduğunuzda herkesi ikna edebiliyorsunuz.
Dolayısıyla AKP tabanı da
mitingde bizle beraber
olacak. Doğruyu anlattığı-
nız zaman herkes sizinle
oluyor. Siyasi, parasal bir
çıkarımız olmadığını anla-
yanlar, derneğe gelirken
siyasi kimliklerini bir ta-
rafa bırakıyorlar. Parti ta-
banları bunu görüp,
siyasetçileri doğru yapılan
işin ucundan tutmaya
mecbur bırakıyorlar. 

KED:  İkna etmeye veya

karşı durmaya çalıştığınız

kurumlar hangileri? Dev-

let mi, hükümet mi yoksa

şirketler mi?

NNK: Tüm kesimler as-
lında. Bundan sonra, yatı-
rım planlamalarını
yapanlar buradaki yaşamı
göz önüne almak zorun-
dalar. Bu yalnızca Artvin’in değil, tüm ülkenin sorunu. Bun-
dan 20 sene önce sadece madene karşı bir mücadele vardı;
HES’ler bu kadar gündemde değildi. Ama şu anda bu bir ülke
sorunu; hem yasalar, hem de uygulanan yöntemler tüm Tür-
kiye’de artık bir ülke sorunu.

Sorun devlet politikalarından olduğu kadar, devletin üzerin-
deki uluslararası şirketlerden de kaynaklanıyor. Faaliyetteki
şirketlerin hangileri olduğu, hükümette hangi siyasi partinin
olduğunun bir önemi yok; pek çok hükümet değişti ama so-
runlar büyüyor. Maden Yasası’nı çıkartan Ecevit Hüküme-
ti’ydi. Mevcut hükümet ise her zorlanışında yönetmeliklerde
yeni değişiklikler yapıyor. Böylece felaket gittikçe felaket bü-
yüyor.

KED:  Çevre mücadelesinin muhakkak kapitalizmi hedef al-

ması gerektiğine ilişkin bir tartışma var. Bu tartışmaya siz ye-

relden nasıl bakıyorsunuz?

NNK: Kapitalizm dediğimiz bir avuç şirket, yani belirli bir ser-
maye grubu. Yaşadığımız çevre sorunlarının, uluslararası güç-
lerin dayatmalarından kaynaklandığını biz de söylüyoruz.
Gizlenecek bir tarafı yok; buraya ilk gelen Kanadalı Comunco
şirketiydi, o çekilince Inmet geldi. Bir baktık ki, ruhsatların-
daki kayıtlı Türkiye adresleri kapı numaralarına kadar aynı.
Hani bu ikisi başka şirketlerdi? Şu andaki şirket de bunlarla

iletişim halinde. Inmet şirketi Artvin’e
büro açtığında, Artvin Bakır ismini kul-
lanıp “Türk şirketiyiz” dedi. Çayeli’nde
de Çayeli Bakır adını kullanıyorlar.
Daha şirin gözükmek, işlerini kolaylaş-
tırmak için bu yöntemi benimsemişler.

KED: 90’larda maden deyince Ber-

gama mücadelesi akla geliyordu. Ora-

daki mücadelenin size nasıl bir katkısı

oldu?

NNK: Sistem olarak Bergama’dan
farklı mücadele ettik. Bergama’yı hal-
lettiler ama bize henüz dokunamadı-
lar; demek ki yöntemimiz çok da
yanlış değil. Orada mücadele yalnızca
sol gruplar üzerinden ilerledi. Burada
ise, “Çevrenin sağı-solu yok. Siyasi gö-
rüşlerimiz farklı olabilir ama yaşamın
gerçeğini herkes savunmalı” deyip
tüm Artvin’i mücadelenin içine kattık.
Mesele düzgün anlatıldığında kimse-
nin birlik olma teklifimizi geri çevirme
şansı olmuyor.

KED: Mücadeleyi toplumsallaştırmaya çalışırken yılgınlık ya-

şadığınız oldu mu?

NNK: Derneğin 425 üyesi var ancak bu üyelerin ancak yarı-
sına ulaşabiliyoruz. Aktif çalışan kişi sayısı diğer derneklerde
olduğu gibi, bizde de sınırlı. Ama kimsenin aklından, “Bana
ne, ben niye yapayım o yapsın” gibi düşünceler geçmiyor.
Herkes mücadelenin gerekliliğine inandığı için kişisel işlerini
aksatmak pahasına çalışmalara koşturuyor.

KED: Türkiye’nin farklı alanlarında, farklı konularda çevre

mücadeleleri veriliyor. Burada sağlanmış olan ortaklaşma,

ulusal düzeyde nasıl gerçekleştirilebilir?

NNK: Aynı ortaklaşma Fındıklı Dereleri’nde de var. Hep sol-

Fotoğraf: Cemil Aksu



51ekososyalist dergi 13/16

cular yapmıyor bu mücadeleyi; İspir, Yusufeli’nde pek çok va-
dide sağ görüşlü kişiler mücadeleyi yürütüyorlar. En bilinen
ortaklaşma çabası Türkiye Su Meclisi ve Büyük Anadolu Yü-
rüyüşü’ydü. Çok daha iyi bir çabaya dönüşebilirdi ama Dere-
lerin Kardeşliği Platformu destek vermedi. Çevre
mücadelesinin ortaklaşması konusunda hepimiz hemfikiriz
ama hep, “O benim görüşüme uymuyor, şu organizasyon niye
orada var” gibi ayrışmalardan ötürü güçlenemiyoruz, hatta
zarar görüyoruz. Ortak toplantı çağrılarımızda da aynı sıkıntıyı
yaşıyoruz; kurumlar veya partiler, düşüncelerini tasvip etme-
dikleri kurumların varlığından ötürü bizim yazdığımız bildiriye
imza koymuyorlar. Halkevleri, “Prensip gereği, MHP varsa biz
imza koymayız” diyor. Yusufeli’nde mücadele eden MHP’liler
de aynı dereyi, aynı suyu savunuyorlar. Bu tür sıkıntıları aşa-
mıyoruz. Devrim değişimdir ama bazen sabit noktalarda ka-
lıyoruz. Hâlbuki ne kaybedecek şeyimiz var, ne de zamanımız.

KED: Görüştüğümüz kişiler, aleyhteki kanuni düzenlemelerin

çevre hareketinde bir yılgınlık yarattığını ve harekette son yıl-

larda bir gerileme oluştuğunu düşünüyorlar. Mücadele sizce

nereye gidiyor?

NNK: Köylerde mücadele edecek insan sayısı azalıyor. 12
Eylül zaten bu göçü başlatmıştı; ana barajlarla büyüyen in-
sansızlaştırma operasyonu Artvin’in önemli bir sorunu. Artvin
için 325 tane maden ruhsatı planlanıyor ve bunu itirazsız hal-
letmenin en kolay yolu ilgili alanları insansız hale getirmek.
Kanuni değişikliklerin de olumsuz etkileri var. Eskiden yasal
mücadele yürütmek daha kolaydı ama artık hukuksal boş-
luklar tükendi. Maden ruhsatlarının iptaline karar veren Rize
İdare Mahkemesi, aynı alanların usulsüz ihale şartnamele-
riyle ihale edilmesine karşın aleyhimizde bir karar verdi. Yal-
nızca madenler için değil, tüm çevre mücadelesi için yasal
dayanak noktalarımızı yitirdik.

KED: Büyükşehirlerin ülkenin geri kalanıyla olan ilişkisini

nasıl değerlendiriyorsunuz?

NNK: Büyükşehirler çıldırmış durumda. Oralarda yaşayanlar
hayatın koşturmacası içerisinde sorgulama yetilerini kaybedi-
yorlar. Kimse buralarda olan bitenin farkında değil. 17 Ağustos
Depremi’nde felaketi yaşadık ve tehlikenin boyutlarını gördük.
Ama kentliler kısa süre sonra yeniden eski hayat alışkanlıkla-
rına geri döndüler. Niye bir tarım ülkesi olan Anadolu boşalıp
belli noktalara yığıldı? Benim çocukluğumda Artvin’e dışarıdan
hiçbir tarım ürünü gelmezdi. Ama şimdi nüfusumuz azalma-
sına karşın her şeyimiz dışarıdan geliyor. Niye büyükşehirlerde
kapıcılık, odacılık yapmayı kendi köyümüzde üretim yapmaya
tercih ediyoruz? Çoruh Vadisi’nde 1 dönüm araziden 30-40
ton domates alınırdı. Şimdi ne oldu? O insanlar köle olmaya
büyükşehirlere gittiler. Ana barajlarla başlayan bu süreç,

HES’lerle tamamlanacak ve Artvin ortadan kalkacak.

KED: Kentsel sorunlara ilişkin çalışmalarınız da oluyor mu?

NNK: Artvin’de yapılaşma her yerde olduğu gibi kötü. Maa-
lesef burada kentsel dönüşümü kendimiz yaptık; 40 sene
önceki Artvin artık bir masal gibi… İki katlı, ahşap, bahçe-
sinde her çeşit meyvesi olan evlerde yaşardık. O Artvin’in dö-
nüşmesine bireysel olarak çok itirazlar ettik ama o
mücadeleyi toplumsallaştıramadık. Rant ve 12 Eylül’ün ge-
tirdiği hızlı değişim işleri bu noktaya taşıdı. Aileme ait bahçeli
evde tek yaşayan benim. Hepsi müteahhitlerin peşindeler
ama ben hala direnmeye çalışıyorum. Bahçeleri ekenler yaş-
landıkça önce ekim azaldı, şimdi artık “Bu araziden kaç daire
çıkar” diye konuşuluyor. İnsanlar çocuklarına birer daire ayar-
layıp geleceği garantilemek istiyorlar. Hâlbuki geleceği kur-
tarmak böyle olmaz; yat, kat, daire değil, yaşanabilir bir
gelecek bırakmalıyız çocuklarımıza. Masaya altınları, bakırları
mı koyup yiyeceğiz? Eşim de, annem de yaşamlarını yitirdiler.
Yanlarına para koyduğumu hatırlamıyorum. Kaç kişiyi yolcu
ettim, hiç birinin sesi soluğu çıkmıyor. Giden yanında bir şey
götürmüyor. İnsanlık kendini sorgulamalı: “Ne yapıyoruz?
Beklentimiz nedir? Yanımızda ne götüreceğiz? Geride ne bı-

rakacağız?” Bilirsiniz, Artvin’in ayılarından korkarlar. 80’lerde
ANAP dönemi sırasında korkunç bir kıyım yapıldı ve “Meyve
ağacı orman ağacı sayılmaz” diyerek tüm meyve ağaçlarını
keserek, ağaçları üç beş siyasetçiye peşkeş çektiler. Şimdi
ayılar yiyecek bulamadıkları için köylere iniyorlar. Ayıların
üzümlerini yemesinden şikâyet eden birine, “Çözümü çok
kolay Bir kasa üzüm alıp kenara koy. Ayı akıllı hayvandır,
ağaca çıkmaz o zaman. Sen de ağaçtaki üzümlerini kurtar-
mış olursun” dedim. “Neşe Abla, manyak mısın?” diye cevap
verdi. Ben manyağım da, ormandaki bütün meyve ağaçlarını
kesen, ayılara yiyecek bırakmayanlar mı akıllı? Şimdi Orman
Müdürlüğü de, köylüler de meyve ağacı dikiyorlar ama sis-
temi çökerttiler bir kere. Çengel boynuzlu dağ keçisinin de,
ayıların da, vaşakların da düzenini bozdular. Erenler HES in-
şaatı sırasında çok derin çukurlar kazdılar ve hayvanların
geçiş yollarını tahrip ettiler. Bu olduktan sonra Orman Mü-
dürü çıkıp, hayvanlara geçiş köprüsü yaptıklarını, çok iyi bir
hizmette bulunduklarını anlatıyor. “Ayılar, keçiler buradan ge-
çebilir, ileride köprü var, geçişlerde köprüyü kullanınız” yazan
tabela da yaptınız mı Müdür Bey?
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6 Nisan günü Artvin’de düzenlenen ve yaklaşık on bin kişinin
katıldığı ‘Madene Hayır’ mitingi Türkiye’deki çevre-ekoloji ha-
reketinin hem imkanlarını hem de sınırlarını görebileceğimiz
bir pencere sundu bizlere. Artvinlilerin ‘1978 Dev-Yol mitin-
ginden sonra en büyük’ olarak niteledikleri miting sadece ni-
celik olarak değil nitelik olarak da geniş tabanlıydı. Bir yanda
milletvekillerinin boy gösterdiği, diğer yanda taraftar grupla-
rının üçlü çektirdiği mitingde ÖDP, MHP, CHP gibi partiler, avcı
grupları, yerel şirketler, ilkokul öğrencileri, muhtar birlikleri,

DEKAP ve KİP gibi ekolojik mücadele platformları ile aynı saf-
lardaydı. Artvin Mitingi en azından o gün boyunca tüm Art-
vin’in tek gündemi, en çevrecisinden en ilgisiz vatandaşa tek
muhabbet konusuydu. İl merkezi topyekûn bir çevre müca-
delesi gösterisi hakimiyetindeydi tüm bir Cumartesi günü. Bu
topyekûn mücadele yerelin dayanışmacı dinamiğini neden
ve nasıl ortak bir siyaset zeminine oturtmamız gerektiğini dü-
şünmeye zorluyor. 

Artvin Maden’e Hayır Mitinginin
Düşündürdükleri ve Yereli Ortaklaştırabilmek

Sinan Erensu 

Fotoğraf: Tugay Turan
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Topyekûn Mekan Çevreciliği 

Artvin’deki maden karşıtı hareket elbette kendine özgü bir
çok özellikler barındırıyor. Tüm bir şehrin, ilçe ve köylerinin
de katılımıyla ve kolluk kuvvetlerinin gölgesinden uzak bir
meşruiyetle düzenleyebildiği bu miting, en başta, yaklaşık 25
yıldır bu mücadeleyi sürdüren Yeşil Artvin Derneği’ne çok şey
borçlu.  Yeşil Artvin Derneği ve derneğin ileri gelenleri1 belli
ki yarattıkları saygınlıkla tüm şehri, farklı farklı bileşenleri ile
‘topyekûn’ arkasına alabilmiş ve mücadelenin itici gücü
olmuş. Yeşil Artvin Derneği’nin yanında; Artvinlilerin sıkça al-
tını çizdiği siyasal hoşgörü kültürünü, darbelere ve operas-
yonlara rağmen ayakta kalabilmiş sol/sosyalist geleneği, bu
geleneğin içinde olmasa da bitişiğinde duran ve Ankara’dan
görece bağımsız olduğu söylenen yerel CHP varlığını kendine
özgülükler arasında sayabiliriz. 

Ancak tüm özgün koşullarına rağmen Artvin çevre hareketini
bir istisna olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Aksine Art-
vin örneği Türkiye çevre hareketinde önemli bir yeri olan –
bir benzerini, örneğin, Gerze’deki termik karşıtı harekette de
bulabileceğimiz- bir mücadele modeline denk geliyor ve tam
da bu sebeple üzerinde uzun uzun düşünmeyi hak ediyor. Bu
model dilini mümkün olduğunca siyaset üstü kurmaya gayret
ediyor ve meşruiyetini ancak bu dilin imkan verdiği varsayılan
geniş katılımlı ve çok katmanlı yapısından alıyor. 

Bu, mücadelenin ana aktörlerinin ve yaptıkları işin apolitik
olduğu anlamına gelmemeli. Artvin’de atılan sloganlara, kür-
süden yapılan konuşmalara, yükseltilen pankartlara külliyen
apolitik demek haksızlık olur. Ancak mücadele yer yer kes-
kinleşen diline rağmen kendini uzun soluklu bir siyasi gün-
demin, siyasal partilerin ve hatta ekoloji ve çevre örgütlerinin
üzerinde tutmaya özen gösteriyor. Artvin çevre hareketi, mü-
cadelelerine katkı sağlamak isteyen herkese eşit mesafede
olduğunu, onlarla bu mesafe üzerinden işbirliği yapabilece-
ğinin altını kalın çizgilerle çiziyor. Aksi bir tutumun, sınırları
maden karşıtlığının ötesine geçmiş, kapsamı ve iddiası Artvin
sınırlarının dışına taşabilen bir siyasetin yerel birlikteliğin
meşruiyetine gölge düşüreceği ve dolayısıyla mücadeleyi za-
yıflatacağı varsayılıyor. 

Ancak siyasal yelpazenin bambaşka noktalarında duran par-
tileri, birbirinden çok da hazzetmeyen çevre örgütlerini, kent
esnafını, çevre köyleri, aileleri ve hatta çocuklarını bir çatı al-
tında bir araya getirmek hiç de kolay değil. Hareket bu zorlu
görevin üstesinden kendisini açıktan keskin bir ekolojist po-
zisyona bağlamadan enerjisini farklı grupları makul, haklı ve
kabul edilebilir tek bir amaç çevresinde toplamaya çalışarak
geliyor. Öyle ki, hareketin liderliğini üstlenen Yeşil Artvin Der-
neği mesaisinin büyük bir kısmını farklı grupların kaprislerini

dinlemeye, bu grupları küstürmeden gönlünü almaya ada-
mak zorunda kalabiliyor. Böylesi bir yapıda yerele olan bağ-
lılık hareketin bel kemiğini oluştururken, yaratılan geniş
tabanlı birlikteliğin siyasetin, sermayenin ve hatta hukukun
kayıtsız kalamayacağı bir haklılık zemini yaratacağı umuluyor.
‘Hepimiz Artvinliysek’, diyor Artvinliler ve ‘aklın yolu da birse’,
neden madene hep birlikte karşı koymayalım, neden bu haklı
karşı koyuş başarıya ulaşmasın? 
Artvin mitinginin topyekûn çevreci, karnavalvari havasını so-
luyan birinin bu yaklaşımdan etkilenmemesi dürüst olmak
gerekirse mümkün değil. Mücadelenin yirmi küsürüncü yı-
lında hala ayakta durabilmesi modeli bir ölçüde haklı çıkar-
tırken, aradan geçen bunca zamana rağmen nihai zaferin
hala uzakta olması son kararı vermeyi güçleştiriyor. Daha da
ileri gidersek, ‘Artvin modeli uzun soluklu, sistemli bir ekolo-
jik siyasete önderlik edebilir mi?’ sorusuna, Madene Hayır
Mitingi’nin görkemine rağmen evet diyebilmek oldukça güç.

Yerel Dayanışmacılığın Sınırları

Bugün Türkiye’deki çevre mücadelesi hiç olmadığı kadar ren-
kli, hareketli, kalabalık ve geniş tabanlı dersek büyük bir yan-
lış yapmış olmayız herhâlde. Hemen her hafta yurdun başka
bir köşesinde yeşeren yeni bir yerel çevre mücadelesinin ha-
berini alıyoruz. Peki, sermayenin doğayı artan bir şekilde ya-
tırıma açması ile paralel ilerleyen yerel çevre aktivizmindeki
bu artış ekolojik yıkıma ve yarattığı çevre adaletsizliğine
engel olabilecek mi? Artvin’in takdire şayan mücadelesi
umalım ki Kafkasör yaylasının nihai zaferi ile sonuçlansın ve
diğer tüm mücadelelere örnek olsun. Ancak bu olsa dahi bir
kaç kilit nedenden siyaset üstü, topyekûn mekan savunusu
şeklinde vücut bulan çevreci modelinin imkanlarını sorgula-
mak zorundayız. 

Memleket toprağına, yerele olan sevgi, mücadeleleri hiç
şüphe yok ki çok kuvvetli kılıyor. Mekana olan bağlılık olma-
dan kuvvetli bir yerellik; yerellik olmadan da etkili bir ekolojik
mücadele yürütmek mümkün değil. Ancak tam da bu sebep-
ten ekolojik hareket ulusallaşamıyor ve tekil mekanlar, sahil-
ler ve vadiler içinde yeşeren mücadeleler ortaklaşamıyor. Bu
ortaklaşamama en az üç boyutta kendisini gösteriyor: 

Bütüncül bir ekoloji politikasının, eko-sosyalist bir ufkun yok-
luğunda, salt yerel birliktelik ve dayanışmaya endekslenmiş
ve biraz da bu yüzden siyaset ötesi olmak zorunda hisseden
mücadeleler başarılı olsalar dahi tecrübeleri ortaklaştıramı-
yor, kurtarılmış alanlar yaratmanın ötesine geçemiyorlar.  Or-
taklaşamama iki boyutta kendini gösteriyor. Birincisi daha
teorik ve politik düzlemde ortak bir mücadele dili oluştura-
mamaktan kaynaklanıyor. Mekan savunusu ve proje karşıtlığı
odaklı mücadeleler farklı mekanları ve projeleri ortak bir si-

1-Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan ile gerçekleştirdiğimiz röportajı bu sayımızda bulabilirsiniz. 
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yasi dille birbirine bağlama konusunda yetersiz kalıyorlar.
İkincisi ise daha pratik bir ortaklaşamama sorunu. Ayrı ayrı
örgütlülükler birbirleri ile haberleşmede, bilgi ve deneyim
paylaşımında çok atıl kalıyorlar. Örgütlenmede katalizör rol
oynayan yerellik, kendisini aşan bir söylem ve eylem birlikte-
liğine, bir kaç istisna dışında, dönüşemiyor. 

Siyaset üstü olma iddiası hareketlerin ekolojik sorunlara bü-
tüncül yaklaşamamasına, bu sorunlar içerisinden ancak üze-
rinde en geniş mutabakatın sağlanabileceği tek bir konuya
odaklanmasına yol açıyor. Örneğin halihazırda büyük bir şan-
tiyeye dönüşmüş Çoruh vadisine her gün tepeden bakan Art-
vin’deki ‘Madene Hayır’ mitinginin göz kamaştırıcı olduğu
kadar trajik de olmasının bir sebebi bu. Bu trajedinin sorum-
luluğunu Artvin’de yıllardır mücadele veren aktivistlerin om-
zuna yüklemek elbette doğru değil. Kaldı ki, bu ve benzeri
sorunlarla sadece Artvinli çevreciler karşı karşıya kalmıyor.
Termik, nükleer ve küçük HES projeleri ile aynı anda karşı
karşıya kalmış Sinop; taş ocağı, rüzgar santrali ve çimento
fabrikası ile baş etmeye çalışan İzmir Karaburun benzeri sü-
reçlerden geçiyor, yerel mücadeleler enerjilerini doğru kul-
lanmak adına ehven-i şeri seçmek zorunda kalabiliyor.
Halbuki bu durum sermaye için tam tersi. Sermaye bir şek-
liyle bir bölgeye girince diğer şekillerini de beraberinde geti-
riyor. Termik santral, çimento fabrikasını gerekli kılıyor; HES
maden çıkartmayı teşvik ediyor; tüm bunlar taş ocaklarını
mümkün kılıyor. Bu durumda tekil projeler üzerinden değil
de bütüncül bir ekolojik dil üzerinden siyaset kurmak ekolojik
mücadele açısından kilit önem arz ediyor.

Mücadeleler proje merkezli olduklarından mücadele sonrası
için bir ufuk, bir perspektif çizmekten son derece uzaklar.
Buna projelerin baş döndürücü hızı ve mücadele mekanla-
rında yarattığı acil durum hissiyatı da eklenince yerel daya-
nışma ağları sadece şimdiki zamanın sorunlarına
yoğunlaşmak zorunda kalıyor. Acil çözüm bulma çabası yerini
çoğu zaman mücadelenin hukukileşmesine bırakıyor. Hukuki
mücadele olumsuz da sonuçlansa, geçici bir kazanım da
elde etse proje karşıtlığı odaklı yerel çevre mücadelesi, mü-
cadele sonrasının hayal edilemediği ve kurgulanamadığı du-
rumlarda, zamanla sönümleniyor. Oysa ki, topluca karşı
çıkılan ekolojik yıkım projeleri, Artvin örneğinin de gösterdiği
gibi, sosyo-ekolojik bir dönüşümün ilk aktörleri değiller. Çev-
resel aktivizmin olduğu bir çok mekanın ekolojik ve ekono-
mik dönüşümü karşı çıkılan projelerden çok öncesinden
başlamış durumda. Hal böyleyken derdi kalıcılık olan bir
çevre mücadelesinin proje karşıtlığının ötesine geçmek ve
proje iptali sonrası bölge için ne tür bir gelecek düşlediğini
söylemesi, hatta bu geleceği paydaşları ile birlikte kurmayı
vaat etmesi gerek.

Yerel dayanışmacı ağların kendi iç dinamiklerini evrensel bir

özgürleşme imkanına, hadi onu bir kenara bırakalım, ortak
ulusal bir muhalefet odağına dönüştürebilmeleri meselesi
sadece bugünün ve bu toprakların sorunu değil.  Ancak ör-
gütlü, sınıf merkezli siyasetin kendini konu odaklı yeni top-
lumsal hareketlere bırakması olgusu ile yerel mücadele ve
evrensel iddia arasındaki ilişki çok daha önem kazanır hale
geldi. Marksist coğrafyacı David Harvey bu gerilimi en iyi be-
timleyenlerden biri. Harvey özellikle ekolojik mücadelelerde
mekanın ve yerelliğin ateşleyici, örgütleyici bir potansiyeli ol-
duğunu ancak bu potansiyelin nadiren kendi sınırları ötesine
geçebilecek bir siyaset yaratabildiğini belirtiyor2. Ateşli yerel
dayanışmacılık, onun deyimi ile ‘militan tikelcilik’, bir tarafıyla
sadece kendisi ile ilgilenen dar bir mikro-milliyetçiliğe göz kır-
parken, öte yandan diğer yerel dayanışmalarla girdiği ilişkiler
üzerinden evrensel bir sosyalist potansiyele giden yeni bir
yolun kapısını aralıyor.  

Kır – Kent Ekolojisini Birleştirmeye Doğru

Elbette yerel, ulusal ve küresel ölçekler arasında gidip gel-
mek kolay değil ve bunun sihirli bir formülü yok. Yerel çevre
örgütlerinin, bu sıçramayı bugünden yarına, kendiliklerinden
yapmalarını beklemek haksızlık olacağı gibi ulusal bir parti
marifetiyle tüm yerel unsurları ortak bir politikada hemence-
cik birbirine bağlayıvermeyi düşünmek de ukalalık olacaktır. 

Peki ne yapılabilir? Belki de bu noktada, şimdilik, doğrudan
ölçek atlamaya yoğunlaşmak yerine, bu atlamanın başka
bakşa ortaklılıklar ve ilişkiler üzerinden kurulmasını teşvik
etmek daha doğru olacaktır. Kentsel ve kırsal dönüşüm ve
kentsel ve kırsal mücadeleler arasındaki bağların anlaşıl-
ması, ikisini de etkileyen benzer dinamikler ve aktörlerin ifşa
edilmesi ve bunlar üzerinden ortak mücadele hedefleri ko-
yulması gidilebilecek patikalardan biridir belki de. Kır ve kenti
şu ana kadar birbirine zıt ikilikler olarak düşünmeye, bu iki
mekan arası öncelik-sonralık, modernlik-geleneksellik gibi
bir takım hiyerarşik ilişkiler kurmaya alıştırıldık. Kapitalizmin
günümüzde doğayı birikim süreçlerine daha fazla açma he-
vesi aslında bize kır ve kentin ortak bir metabolizmanın par-
çaları olduğunu görmemize fırsat sunuyor. Kapitalizmin tüm
yaratıcılığıyla sonuna kadar sömürdüğü bu metabolizmaya
olanca bütünlüğünce yeniden sahip çıkmak yeni bir müca-
dele alanı ve dili yaratmak için bir imkan sunabilir mi?

Ekoloji mücadelesinin - hukuki imkanların tek tek budanma-
sına paralel olarak - durağanlaştığı bu son bir, bir buçuk yıllık
döneme rastgelen Artvin mitingi ekoloji mücadelesine o çok
aradığı silkinmeyi sağlamalı. Ama aynı zamanda ekoloji mü-
cadelesi bir an evvel tekil mekanlarda yeşeren mücadeleleri
yerelliklerinden gelen güçlerine halel getirmeden nasıl ve
hangi politik dil ile birbirine bağlayabileceğini de düşünmeli. 

2- Harvey, David. (1997). Justice, Nature and The Geography of Difference, London: Wiley-Blackwell



“Birçok farklı görüşten ve siyasi gelenekten gelenlerle, hatta
hiçbir gelenekten gelmeyip sadece evinin önündeki ağaç için
mücadele edenlerin yan yana gelip yoldan çıktığı bir platform;
Karadeniz İsyandadır!”

Kapitalizmin vahşi saldırılarının en görünür olduğu alanlar-
dan birisi doğanın talanıdır. Şirketler ve iktidar “enerji ihti-
yacı,” “kalkınma” ve “hizmet” adıyla doğayı metalaştırma ve
ranta açma sürecini hızlandırmaktadırlar. Onların “enerji ih-
tiyacı,” “kalkınma” ve “hizmet” söylemleri, yaşam alanlarımızı
sömürerek daha fazla kar elde etme hırslarını örtmek için
uydurdukları yalanlardan başka bir şey değildir. Bizler, ikti-
dara karşı duruşunun referansı ne olursa olsun, ekolojik
yıkım karşında verilen doğa ve yaşam mücadelesinde tarafını
doğadan yana belirleyen tüm kesimlerle ortak hareket et-
meye çalışan bir platform olarak Kolektif Ekososyalist Der-
gi’nin “deneyimleri paylaşma, doğa ve yaşam mücadelesinin
anlamlandırılması ve yazılı hale getirilmesi” için yaptığı bu
çalışmaya elimizden geldiğince destek vermeye ve deneyim-
lerimizi paylaşmaya çalışacağız.

Doğu Karadeniz’de giderek artmaya başlayan Hidroelektrik
Santrali (HES) projelerinin ilk girdiği vadilerden biri olan Ça-
yeli Senoz Vadisi’nden İstanbul’da yaşayan gençler, vadile-
rindeki şirketin hukuk tanımaz bir şekilde doğaya verdikleri
tahribatı kamuoyuna duyurmak istemeleri üzerine, o dönem-
lerde IMF’nin İstanbul’a gelmesini protesto etmek için kuru-
lan Direnİstanbul’un ekoloji grubuyla bir araya geldiler. 2009
yılının Kasım ayında İstanbul/Üsküdar’da Karadeniz Elektrik
A.Ş. önünde, belki de Karadeniz’in politik olarak dine ve sağ
görüşe en fazla eğilimli ilçesi Çayeli’nin Senoz Vadisi’nden
gençler, hiç de alışık olmadıkları ve her zaman televizyon-
larda duydukları “anarşistler” ile birlikte bir eylem yaptılar.
Bu eyleme birçok kişi ve kurum da destek oldu. Eylemin de-
ğerlendirmesinde, Karadeniz’de sürdürülen talan ve rant pro-

jelerine karşı ulaşılabilen her alanda, özellikle de büyük şe-
hirlerde mücadelenin yükseltilmesi ve sesinin duyulur hale
getirilmesi noktasında ortaklaşıldı. Bu amaçla 25 Aralık
2009 tarihinde ya pılan anonim bir çağrı üzerine 1. Kara deniz
Forumu toplandı. Bu forumda büyük çoğunluğu Karadenizli
olan insanlar, Karadeniz İsyandadır Platformu’nun kurulma-
sına hep birlikte karar verdiler.

Forum sonrasında birçok farklı görüşten ve siyasi gelenekten
gelen ve hatta hiçbir gelenekten gelmeyip sadece evinin
önündeki ağaç için mücadele edenlerin yan yana gelip yol-
dan çıktığı bir platform olduk. Türkiye’de platform yapılarının
genel olarak kurum, parti, dernek vb. gibi bileşenlerden oluş-
masına karşın, bizler bağlı olduğumuz kurum ve kuruluşlar
adına değil, bireyler olarak platformun içerisinde bulunuyo-
ruz. Bunu yapma sebebimiz daha hızlı karar alabilme ve uy-
gulayabilmenin dışında, her bireyin kendisini ifade
edebileceği, hayata karşı kendisini konumlandırdığı nokta-
dan ekoloji, doğa ve yaşam mücadelesine katkı sunabileceği
bir yapı olmaya çalışmaktır. Bu noktada bizler için önemli
olan bireyin dünya görüşü değil, yaşadığı dünyayı nasıl an-
lamlandırdığı ve yaşam alanlarıyla kurduğu ilişkidir. Doğanın
bir parçası olan insan tüm canlılarla yaşamını ortaklaştırdığı
noktada doğanın “efendisi” olmaktan kurtulur. Doğada hiye-
rarşi yoktur, yaşam alanını korumak ve hayatta kalmak mü-
cadelesi vardır. Bu anlamda yaşam alanı mücadelesinde de
hiyerarşiden bahsetmenin ya da hiyerarşik bir söylem oluş-
turmanın ekoloji mücadelesinin, doğrudan gelen yaşamsal
reflekslerini yavaşlatacağını düşünmekteyiz.

Platformun özel olarak İstanbul ve Ankara’da yaşayan Kara-
denizlilerden oluşuyor olması, kurumun “bölgeyle ilişkisi yok-
muş” gibi gözükmesine yol açsa da, zaten yerelin kendi öz
örgütlenmesini savunan bir yapıya sahip olduğumuzdan, böl-
gede var olan mücadele ruhunun tamamı aslında bizleri tarif

Doğa ve Yaşam İçin Yoldan Çıkmak!
Banu Öztürk, Canan Armutcuoğlu, Eren Dağıstanlı •Karadeniz İsyandadır Platformu•
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etmektedir. Trabzon, Rize ya da başka alanlarda küçük
KİP’çikler değil, kendi bölgesinin yapısına uygun, kendi karar
alma mekanizmalarını ve örgütlenme modellerini oluştur-
muş, bağımsız doğa ve yaşam savunucusu platform, dernek,
hareket ve benzerlerinin olması, mücadelenin yükselmesini
ve başarıya ulaşmasını sağlayacak, yaşam alanlarına yapıl-
mak istenen müdahalelerde her zaman refleks gösterebile-
cek, mücadele sırasında yaşadıkları deneyimler sonrasında
ise başka bir yaşamın mümkün olduğunu ortaya koyarak de-
mokratik yaşam sürecine etki edecektir. Bu konuyla alakalı,
bugüne kadar verdiğimiz mücadele içersinde gördüğümüz
ve edindiğimiz deneyimler, bizlere tek lider odaklı verilen
(özellikle yerel) mücadelelerin zaman içersinde yıprandığını,
zayıfladığını ve hatta zamanla mücadele içerisinde olan in-
sanların enerjisini yok ederek mücadeleden vazgeçirdiğini
göstermiştir.

Kurulduğumuz ilk yılda özellikle sokakta ve eylemde olmayı
tercih edip, yerelde yürütülen mücadelelerin sesini yükselt-
meyi, kendi aramızda söylediğimiz tabirle, “yereldeki isyanın
megafonu” olmayı kendimize rota çizmiştik. Yapılan eylem ve
etkinlikleri daha fazla insana ulaştırabilme ve görünür kıla-
bilmek için birçok yöntem ve yol denedik. Yapılan her eylemin
kendi içersinde bir hikâyesi olmasını, her eylemin kendine
has şekilde örülmesi gerektiğini düşünüyor ve ona göre ma-
teryaller hazırlıyorduk. Örneğin, Senoz Vadisi için dağlarda
yaşayan “yaban adamı” maskeleri, Aksu Vadisi için derelerin
bekçileri “boldoroz maskeleri,” büyük mitingler için “isyan
bayrakları,” Loç Vadisi halkının mücadelesinin görseli “sarı
yazmalar,” Ünye’nin termik santral karşıtı süpürgeleri, Lazca,
Hemşince, Gürcüce, Rumca yazılmış dövizleri eylemlerimizde
öne çıkardık. Bu aynı zamanda unutulmuş, ötelenmiş, öne-
mini giderek kaybetmiş kültürel zenginliklerin görünür olma-
sını sağlıyordu. Ayrıca yaşamı katleden projeler
gerçekleştiren şirketlerin ürünlerini almama, tüketmeme,
boykot etme çağrılarımız da eylem tarzımızın bir parçası ol-
muştu. Örneğin, Anadolu Gurubu’nun Gerze’de termik sant-
ral karşıtlarına devlet eliyle uyguladığı şiddete İstanbul’dan
tepki vermek için, Anadolu Grubu bünyesindeki Taksim
McDonalds’ şubesinin önünde gerçekleştirdiğimiz oturma ey-
lemiyle, yaşam alanlarını koruyan halkın üzerine gaz bom-
bası yağdıran şirket-devlet işbirliğini teşhir ettik ve şirket
ürünlerini boykot etme çağrısında bulunduk. Bu tip eylem ve
etkinlikler kamuoyunda oldukça ses getirmekle kalmayıp,
yaşam alanlarına yapılan saldırılardan önce sokağa çıkma-
mış, bağırmamış insanların da eylem deneyimleri edinmesini
sağlıyor; mücadele süreci yaratıcılığı, yaratıcılık da eylem gü-
cünü arttırıyordu. Ve tabi ki süreç hepimizi dönüştürüyor ve
geliştiriyordu…

Bununla birlikte yaptığımız eylemlerin birkaç saat içerisinde
gerçekleşen ve ertesi gün gazetelerde, sosyal medyada yer
aldığı kadarıyla başarı veya başarısızlığının değerlendirildiği
süreçleri yeterince öremediğimiz düşüncesindeyiz. Çünkü
eylem, onu gerçekleştirenlerin bundan sonrasında atacağı
adım için yol haritalarını belirlediği bir başlangıçtır. Bu nok-

tada mücadele için bir araya gelinen ya da dayanışma sağ-
lanan kitlelerle eylem sonrasında “bundan sonra ne yapaca-
ğız?” sorusu çerçevesinde tartışmanın sürecin devamlılığı
açısından önemli olduğunu gördük. Örneğin yerellerdeki mü-
cadelelerde görebildiğimiz gibi, direniş çadırı nöbetlerinin yü-
rütmeyi durdurma kararlarına rağmen devam etmesi yaşam
savunucularının hem kendi hukukunu meşru bir zeminde
oluşturmasını ve kendi karar alma hukukunu var etmesini,
hem de mücadelenin devamlılığını ve yaygınlaşmasını sağ-
ladı. 

.

Üç yıldır verdiğimiz mücadelenin geldiği noktayı değerlendir-
mek ve bundan sonraki yol haritamızı çizebilmek için 2-3
Mart tarihlerinde yaptığımız 2. Karadeniz Forumu’nda öne
çıktığı gibi; ekoloji mücadelesinde sorunun kendisi kapita-
lizmdir. Başka bir deyişle, “kapitalizm ekolojik yıkımdır.”
Çözüm de kapitalizme karşı ortak bir karşı duruş zemini ha-
zırlamaktan geçer. Kapitalizmin kendi yarattığı soruna “yeni-
lenebilir enerji” veya  “alternatif” adı altında ürettiği çözümler
gerçek birer çözüm değil, aksine doğaya ve yaşama daha
fazla zarar verecek, doğayla barışık olmayan yöntemlerdir.
“Kimin için?” “Ne için?” ve “Nasıl üretim?” sorularına cevap
üretilmeden enerji sorununa alternatif geliştirilemez. Belirsiz
bir piyasa ve daha fazla kâr için üretim biçimi olan kapitalizm
sürdükçe hiçbir enerji “temiz” ve “yenilenebilir” olmayacaktır.
Ayrıca kapitalizmin kendi yarattığı çözümler ne kadar tehlikeli
ise, katliamcıların kendisini aklamak ve mücadelenin içini
boşaltmak için şirketler tarafından kurulan “Truva Atı” olu-
şumları da bir o kadar tehlikelidir. Bu doğrultuda sermayenin,
sözde çevreci, doğa korumacı, muhalif gözüken Truva Atı olu-
şumları ile yan yana gelmek mücadelenin bölünmesi, pasif-
leştirilmesi, içinin boşaltılması ve asıl zemininden
kaydırılması anlamına gelmektedir.

Özetle yaşam alanlarımızı yok etmek is teyenler ile uzlaşmak,
intihar etmek demektir. Tarihimiz, kültürümüz ve yaşamımız
için mücadele ederken onları yok etmek isteyen şirketlerle
uzlaşmak ya da yan yana gelmek, mücadelenin doğal ruhuna
da aykırıdır.
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Türkiye’deki ekoloji mücadelesinin bir dönemine tanıklık
eden, bildiri kıvamındaki albüm kapaklarında Türkiye’nin
ekoloji gündemine ilişkin görüşlerini sunan, döneminin poli-
tik müzik yapan müzisyenleri arasında müziği, duruşu ve söy-
lemleri ile farklı bir yerde duran ve günümüzün ekoloji
mücadelesine destek veren müzisyenlerine esin kaynağı
olan, Zuğaşi Berepe’yi (Denizin Çocukları) dağılışından 13 yıl
sonra konuştuk.

Bir anlık cesaret ile kalkıştığımız bu işteki amacımız, Zuğaşi
Berepe’yi, toplumsal bir hareketin mimarı gibi nitelendirme-
lerle fetişleştirmek değil elbette. Benliğimizin şekillenmeye

başladığı bir aşamada aldığımız bir albümün kapağında, oku-
duklarımızın bizlerde yarattığı ufka karşı bir vefa diyebiliriz. 

Zuğaşi Berepe, Grup Dinmeyen sürecinde ve Kazım Koyun-
cu’nun solo albümlerinde ona yol arkadaşlığı yapan Zuğaşi
Berepe’nin bas gitaristi Metin Kalaç ile yaptığımız röportajı
sizlere sunuyoruz.

Kolektif Ekososyalist Dergi (KED) : Zuğaşi Berepe nasıl ku-
ruldu, senin gruba katılışın nasıl oldu. Biraz anlatır mısın?

Metin Kalaç (MK): Grup ilk Şku (Biz) ismiyle kuruldu. Bu grup
Kazım Koyuncu, Memedali Barış Beşli, İsmail Avcı Bucaklişi,

Yıldızların Altında Başka Şeylerin de 
Olduğunu Anlatan Şarkılar…
Röportaj: Eren Dağıstanlı – Çınar Livane Özer - Cömert Uygar Erdem 

Fotoğraf: Eren Dağıstanlı
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İlhan Yabantaş’tan oluşuyordu. Daha sonra grubun adını,
Rize Pazar’daki bir konserden dönüşlerinde, deniz kenarın-
daki çocuklardan esinlenerek Zuğaşi Berepe (Denizin Çocuk-
ları) olarak değiştiriyorlar.

Ben ilk, grup Dinmeyen’e girmiştim. Dinmeyen’in çalıştığı Çağ-
daş Sanat Atölyesi’nde Zuğaşi Berepe de provalarını yapı-
yordu. Dinmeyen ile birlikte Zuğaşi Berepe’ye de dahil oldum
ve kurulduğu günden beri varım. Şku’da yapılan müzik, Zuğaşi
Berepe’nin yaptığı müzikten farklı idi. Memedali ile İsmail’in
kurduğu, otantik formda müzik yapan, yanında halk oyunu
ekibi de olması düşünülen, kültürel bir hareketti.

Gruba ilk girdiğimde Kazım, Memedali, İlhan vardı. İsmail de
provalara geliyordu ara ara. Ama sadece bizi izliyordu. Biz dört
kişi çalıyorduk. Cengiz Eyvazov isimli Azeri bir arkadaş, ilk
albüm de dahil olmak üzere, bir süre davul çaldı bizimle. Tu-
lumu da müziğimize dahil etme fikri oluşunca aramıza Mah-
mut Turan katıldı.

KED : Unutulmak üzere olan bir dili ve kültürü kurtarma mis-
yonu ile yola çıkan bu grup, Türkiye’deki politik hareketlerin
içerisine dahil olan, politik bir duruşa sahip bir grup halini nasıl
aldı ? İlk tartışmalarınız nelerdi?

MK: Kendi açımdan bakacak olursam; Zuğaşi Berepe süreci
bir varoluş kavgasıydı. Kendimizi ararken çok kavga ettik.
Ancak o kavgalar, meseleyi tartıştırıp birbirini dönüştürmeye
çalışmakla geçti. Amaç ikna etmek değildi. Ben 24 yaşınday-
dım, diğer arkadaşlar ise 19-20 yaşlarında idi.

Kazım’ın Hopa’dayken temellerini aldığı bir ufku, siyasi görüşü,
yaşama karşı net bir duruşu vardı. İstanbul’da yaşadığı süreçle
oluşturduğu birikimi de vardı. Belki de Zuğaşi Berepe ile ol-
gunlaştı. O dönemler ben biraz daha farklıydım. Onlara Jack
Kerouac gibi yazarların kitaplarını verip, ‘biraz da başka şeyler
okuyun’ gibi tavsiyelerde bulunuyordum. Biraz da kişisel hayat
öykülerine bakılmalı diye düşünüyorum. İnsanın kendini araş-
tırması da çok değerli bir şey. Kendimizden başlayacağız bu
hayata. Bu yaptığımız hiçbir zaman empoze etmek olmadı.

Zuğaşi Berepe’nin altyapı kısımları bazen düşündürüyor beni.
Zuğaşi Berepe para kazandıracak bir şey değildi. Zaten kim-
senin de para kazanmak gibi bir derdi yoktu. Yokluğun acitas-
yonunu yapmak için söylemiyorum bu sözleri. Bu bizlerin
tercihiydi. Ben makine mühendisiyim. Gidip mühendislik de
yapabilirdim. Ama o hayatı yaşamam lazımdı. Bunu yapmak
için de insanın kendini tamamen vermesi gerekiyor diye dü-
şünüyorum. Hayatı, genel hayat - özel hayat - iş hayatı gibi ay-
rımlara tabi tutuyorlar. Oysa ki; sadece bir tane hayatın var.
Olan biten, hepsi o hayat. O noktada, yaptığının doğru bir şey
olduğuna inanmak gerekiyor. Ama o da biraz altyapı gerektiri-
yor. O aşamaya gelene kadar yaşadıkların da etkiliyor seni. Vic-
dan sahibi olman, ahlak sahibi olman, cesaretli olman lazım.

Laz müziği yapma gayesi ile yola çıkmıştık. Bir anda, otantik

formda müzik yapmak yerine, Lazca sözlü rock müzik yap-
mayı tercih ettik. Üreten ve politik bir tarafı olan, Che Gueve-
ra’ya şarkı yapan, devrim ve özgürlük diyen bir müzik grubu
halini aldık. Bu nasıl oldu sorusuna bir cevap olur mu bile-
miyorum ama, Zuğaşi Berepe hazırmış demek ki buna. İn-
sanların kafasından geçirdikleri birbirini tutmayabilir. Ama
hayatı ortaklaştırdığınız, aynı yöne doğru bakmaya başladı-
ğınız zaman, o müziği de ortaklaştırabiliyorsunuz. Hepimiz
aynı yöne doğru bakmıyorduk tabi ki. Memedali çok ayrı dü-
şünüyordu örneğin. O ilk sıraya Lazca’yı koyuyordu. Bir dil çok
değerli bir şey ama buraya takılıp kalmamalıyız. Orada hayatı
anlamanın ve anlatmanın kaygısını taşımalıyız. Lazca, esas
yapmak istediğimizin sonuçlarından biri olabilir sadece. Bi-
rileri Lazca’yı fark eder, Lazca’yı fark ederse beni dinler, der-
dimi de anlar belki. Aslında dertlerimiz aynıydı ve biz
derdimizi Lazca anlattık. O da başka bir yere işaret ediyordu.
Bir kültüre sahip çıkmak gibi…

Açıkçası yaptığımız müziği biz de anlamıyorduk. Ama çok he-
yecanlanıyorduk. Yaptıklarımızın ilgi çekip çekmeyeceği umu-
rumuzda değildi. Hayatında uzun saçlı erkek görmeye
dayanamayan insanlara gitar çalmıştık. Şarkılarımızda özgür-
lük, aşk, sosyalizm, devrim demiştik. Herkes şaşırmıştı. Ez-
beri bozan bir şeydi yaptığımız. Memedali durumdan çok
memnun kalmamıştı. O başka bir şey bekliyordu. Kendini
önder gibi hissediyordu. İlk tartışmalarımız bunun üzerine ol-
muştu. Biz oluşacak tepkiye göre müzik yapmıyorduk. O tep-
kiler önemli, dikkate alınması lazım ama ona göre
değişmemeliyiz kendimiz. Zenginleştirmeliyiz.

Kazım’la birlikte devam ederken hayalimiz hep aynıydı.
Kazım ile son konserimize çıktığımız anda bile hep aynı ko-
nuşmayı yapmıştık: “Çok büyük bir yalan söyleyeceğiz, şarkı
söyleyerek bu dünyayı değiştireceğiz.” Her şeyi bize ayrılan
bir buçuk saat içerisinde değiştirecektik. “Bu dünyanın deği-
şebilmesi mümkün” diye kendimizi motive ediyorduk. Buna
inanıyorduk da. Yüzyıl sonra gerçekleşecek bir devrimin ha-
yaliyle yaşamak yerine, devrimi her an, olduğumuz her yerde
yaşayarak hissetmeliyiz diye düşünüyorduk. Yaşamı da öyle
algılıyorduk. Bunu da çalarak, şarkılar söyleyerek, söyleterek
yapabileceğimize inanıyorduk. En büyük hayalimiz buydu ve
oluyordu da.

KED: Doksanlı yıllar Türkiye siyasetinin de hareketlendiği
hatta sert geçtiği bir dönemdi. Böyle bir zamanda Hopa’da,
Pazar’da, Rize ya da İstanbul’da Lazca rock yaptınız.Özgür-
lük ve devrim dediniz. Nasıl tepkiler aldınız?

MK: Her kesimden tepkiler aldık. Devrimi sulandırmakla suç-
lanıyorduk. Popçulardan daha tehlikeli olduğumuz söyleni-
yordu. Bu nedenle, ilk yok edilmesi gereken insanlar bizdik.
Bu sözler dışında, çok ciddiye alınır bir tehdit de almadık as-
lında.

O dönemlerde, Ogni isimli Lazca bir dergi yayınlanıyordu.
Ogni dergisine karşı yürütülen sürece bizler de dahil edildik.
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“Bölücülük” yapmakla suçlanmış ve DGM’de yargılanmıştık.
Bu durumu çok ciddiye almadık. Çünkü biz kendimizi o kadar
ciddiye almıyorduk. Onlar biraz fazla ciddiye almışlar bizi.

KED: Hiç engellendiniz mi ?

MK: Birkaç yerde engellendik açıkçası, yasak konuldu bize.

ODTÜ bahar şenliğine kapanış grubu olarak çağrılmıştık. O
konserden önce, jandarmadan kaçan bir öğrenci trafik ka-
zasında ölmüştü ve herkes öfkeliydi. Stada yıllar sonra tekrar
devrim yazmışlardı. Bizler için de coşkulu bir konser olmuştu.
Bir sonraki sene ODTÜ’ye tekrar çağrıldık ama rektörlük izin
vermedi. Bu tarz engellemeler karşısındaki tavrımız; bağırıp
çağırmak yerine sorunu çözme yöntemlerini düşünmekti.
Belki o yüzden sevildik. Zuğaşi Berepe olarak gelmeyelim,
başka bir grup olarak gelelim, ismimizi değiştirelim ama aynı
şarkıları tekrar çalalım demiştik.

Buna benzer bir yasaklama da Edirne’de olmuştu. Konser
için Edirne’ye gidecektik. Biz gitmeden birkaç gün önce Edir-
ne’de çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Hatta organi-
zasyonu yapan bazı öğrencilerden de gözaltındaydı.
Gittiğimizde, mahcup bir ifadeyle, “Birçok arkadaşımız göz
altında, emniyet de bu konseri yaptırtmıyor” demişlerdi. Biz-
den, konseri iptal edelim yönünde bir cevap bekliyorlardı. On-
lara; “Biz buradayız ve çalacağız. Gerekirse gider karakolda
da çalarız. Bunun çözümünü bulalım” yanıtını vermiştik.
Kazım ile Memedali komiserle konuşmak için Emniyet Mü-
dürlüğü’ne gittiler. Güvenliğinizi sağlayamam gibi klasik ge-
rekçelerle konserin yapılmasına izin vermemişlerdi. Konseri
yapmakta kararlıydık. Tanıdıkları bir barın adresini konsere
gelmek isteyenlere haber vermelerini istemiştik. Ülkücü grup-
ların haberi olmuş. İki kişi bulunduğumuz yere gelip, “Gidin
buradan. Konser yaptırtmayacağız” gibi sözler söylemişti. On-
lara, “Biz burada çalacağız. Dinlemek istiyorsanız gelin” ce-
vabını vermiştik. Sonra çaldık tabi, bırakır mıyız…

KED: 90’lı yılların ikinci yarısında, o dönemdeki bir çok sol
çevrenin değinmediği mevzulara değindiniz. Bir yandan sol-
sosyalist söylemlerinizi sürdürürken, diğer yandan da
HES’ler, termik ve nükleer santraller, madencilik faaliyetleri,
Karadeniz sahil yolu gibi sorunlara değindiniz. Zuğaşi Bere-
pe’nin doğa ile ilgisi, ilişkisi neydi?

MK: Bu meseleyi yaşam ile birlikte kurmak lazım. Va Mişku-
nan albümündeki “bu arada başımızdan hiç eksik olmayan
gökyüzüne…” sözleri ile başlayan yazı, ne düşündüğümüzü
çok iyi anlatıyor. O yazıda yer alan “yanan köyler, kentler, or-
manlar, hayvanlar gördük” sözleriyle, savaşa, savaş süre-
cinde yaşanan orman yangınlarına, ormanların yok edilişine,
hayvanların yakılmalarına da tepki göstermiştik. Yaptığımız
sadece Karadeniz’e değil, görebildiğimiz ve değebildiğimiz
kadar etrafımızda olan tüm hayata sahip çıkmaktı.

Devrimin nasıl olacağına ilişkin farklı tartışmaların yapıldığı

bir ortamda, çok ayrı bir yerden geliyorduk. Yaşamla ilgili, dü-
zenle ilgili bir varoluş savaşının olduğunu, insanları, Kazım’ı
da sinir eden, kanser eden, öldüren o savaşların var oldu-
ğunu, para denen şeyin, her tarafı altüst ettiğini anlamıştık.
Orada ki ağaç da, en az oradaki insan kadar değerli. Oradaki
dere de, tarih de, dil de değerli. Birini görüp, diğerlerini gör-
memek hiç doğru bir davranış değil.

Bu söylemlerimiz ve ekoloji örgütlerinin konserlerine ya da
eylemlerine gitmemiz nedeniyle “yapılacak o kadar şey var-
ken, çiçeğe böceğe mi takıldınız” gibi eleştiriler alıyorduk. An-
lamak istemiyorlardı herhalde. Ayrıca insan çiçeğe ve böceğe
de takılabilir. Bu da değerli bir şey. Ancak, sadece oraya takılı
kalırsak bir yanlışlık olur. Hayatın tamamına, yaşamın kendi-
sine sahip çıkmak lazım. O insana sahip çıktığın kadar onun
yanındaki ağaca da, dereye de sahip çıkmak gerekiyor. Çünlü
bizi biz yapan değerler bunlar. Beraberce böyle yaşayacağız.

KED: Albüm süreci nasıl oldu ?

MK: Bizim albüm yapma gibi bir hayalimiz yoktu. Bir tek Me-
medali’nin böyle bir düşüncesi vardı. Ben albüm yapmayı çok
saçma buluyordum. Konser vermek çok daha önemliydi. Bizi
dinlemek isteyen çağırsın, bizleri canlı dinlesinler gibi fikirlere
sahiptim. Örneğin büyük bir teknede, Artvin’den İstanbul’a
doğru, kıyı kıyı konserler vererek gelme hayalimiz vardı. İn-
sanlara “Yarın sizin kıyıdayız” diye haber verecek, her gün bir
kıyıda konser verecektik. Mayıs’ta yola çıksak, Eylül’de İs-
tanbul’a varmış olurduk. Bu fikrim, birlikte müzik yapmayı
çok sevmemizden kaynaklıyordu.

Albüm yapmak, bizim müzikal ve kendi kişisel yolculuğumuz
haricinde, tarihe bir not düşmek anlamına geliyor. Bir milat
oluyor, bir şey başlatıyor ve biri bilgilenmek istediğinde, en
azından eline alıp dinleyebileceği, okuyabileceği bir kayıt olu-
yor. Bu düşünce ile albüm yapma fikrimiz olgunlaştı. İlk al-
bümümüz Va Mişkunan (Bilmiyoruz) 50 saat sürdü. Teknik
olarak çok kötü olmuştu. Ben tonmaysterliğe öyle başladım.

KED: Dinmeyen, Zuğaşi Berepe ve daha sonra Kazım Ko-
yuncu albümlerinde de gördük ki, albümde çalanlardan,
kaydı yapana kadar herkes sizden. Bütün her şeyi hep ken-
diniz yapmışsınız. Bu bir imkansızlıktan mı kaynaklanıyordu?

MK: Buna inandığımız içindi. İmkansızlık vardı ama bizler
inandığımız bir şeyi yapıyorduk.

Grup elemanları ile Zuğaşi Berepe’yi dinleyenlerin oluştur-
duğu toplamı Zuğaşi Berepe olarak adlandırıyorduk. Başka
bir deyişle; onlar dinleme eylemini gerçekleştiriyorlar, biz ise
çalma eylemini gerçekleştiriyoruz. Toplamımız Zuğaşi Bere-
pe’yi oluşturuyor gibi algılıyorduk.

KED: İgzas (Yürüyor) albümüne ilişkin sürece de değinebilir
misin?

MK: Va Mişkunan çok kötü bir teknikle ve yokluk içinde yapı-



lan kayıttı. Bu durum canımızı sıkmıştı. Nispeten daha iyi bir
stüdyoda çalışabilme şartıyla albüm yapma teklifi alınca he-
yecanlanmıştık. Sanırım, Va Mişkunan albümünü yaptığımız
süreçte yaşadıklarımız ve albümdeki eksikler nedeniyle biraz
hırslanmıştık. Müzikal algılayış olarak farklı bir şey yapmak
istiyorduk. İgzas albümündeki şarkılar, çoğaltılmamak üzere
sadece 130 adet basılan Bruksel Live albümümüzde de
vardı.

İgzas’ta Kazım, Memedali ve ben dışında, ekip olduğu gibi
değişmişti. Aramıza Gürsoy Tanç, Cafer İşleyen, Murat Dilek,
Uğurcan Sezer katılmıştı. Kazım İgzas’ın albüm kapağında,
“otuz metre karede her şeyle çok seviştik” sözü ile gruptaki
6 kişinin beraber yaşadığı, toplam otuz metrekarelik evden
bahsetmişti. Stüdyoya uzun süreli beraber yaşamanın getir-
diği bir birikimle girdik. İgzas’taki müzikal değişiklikte bunun
da etkisi olabilir.

Cumhur Cambazoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında,
İgzas albümü için “Türkiye için 10 yıl erken yapılmış bir
albüm” yorumunu yapmıştı. İgzas’tan sonra ortaya farklı bir
durum çıktı. Va Mişkunan’ı sevenler, İgzas’ta aynı tadı bula-
madı. İgzas’ı beğenenler ise Va Mişkunan için aynı yorumları
yaptı. Oysa hepsini biz yapmıştık. O süreci Büyüme çabaları-
mız olarak nitelendiriyorum.

Teknik problemlerini bir kenara bırakacak olursak; ben hala
Va Mişkunan’ın da İgzas’ın da çok cesaretli albümler olduk-
larını düşünüyorum. Va Mişkunan’ da biraz daha net ve sert
durumlar var. İgzas’ta ise biraz daha olgunlaşmış bir hal söz
konusu. Hayde ise başka bir hal oldu. Biraz popüler olmuştu.
Önceden horon çalmıyorduk. Bir anda horon çalmaya başla-
dık. Bunu insanlar eğleniyor diye yapmıyorduk. Biz de eğlen-
meye başlamıştık. Va Mişkunan’da topluluğa yönelik bir çağrı
vardı ya da bir topluluğa sesleniyordu. Ayağa kalkın, devirin,
yıkım için birbirinize katılın gibi sözler içeren şarkılardan
oluştu. İgzas ise daha kişisel hikayeleri içeriyordu. Bir toplu-
luğa değil bireye kişisel hikayeler anlatıyor gibiydi. Bu du-
rumda, büyümemizin de etkisi vardı. Büyüyünce böyle oluyor
anlamında söylemiyorum bunu. Benim sürecim böyle ilerledi.

Zuğaşi Berepe hepimiz için bir okul oldu. Dinleyenler, takip
edenler için de… Zuğaşi Berepe ile birlikte biz de büyüdük.

Zuğaşi Berepe dağıldıktan sonra, Uğurcan ile Memedali
devam etmedi. Gruplar kuruldu, dağıldı ama hep beraberdik.
Biz, hep beraber kurduk, beraber dağıttık. Kazım’ın solo al-
bümlerinde de beraberdik. Zuğaşi Berepe sonrasında, ne biz
kendimize bir isim koyabildik, ne de başkaları bize bir isim
koyabildi. Kazım Koyuncu ve grubu demek olmuyordu. Kazım
Koyuncu’nun orkestrası… Çok komik, düğün grubu gibi olu-
yor. Orayı bir orkestra, grup gibi hiç hissetmedim. Çünkü ev
arkadaşıydık. Dışarıdan bakınca bir ayrım var gibi gözüküyor
ama iç tarafta hep beraber yaşayan insanlardık. Bu yüzden
bir isim koymak zor oluyor. Belki yol arkadaşı denir.

KED: Ermenice’nin bir lehçesi olan Hemşince dilinde bir
şarkı söylediniz. Hemşince şarkı söyleme fikri nasıl ortaya
çıktı ?.

MK: Hemşince şarkı çok bilinçli olarak konuldu albüme. Me-
medali ya da Kazım’ın önerisi üzerine olmuştu. O an niye
böyle bir şey yapıyoruz diye sormuştuk kendi kendimize. Ka-
radeniz’de Hemşinliler ile Lazlar arasında gereksiz bir ger-
ginlik var ya da öyle gösteriliyor. Kendi dünya görüşümüzle o
halkları yan yana getirebiliriz diye düşündük. Açıkçası biz de
tepki duyarlar mı diye merak ediyorduk. Ancak, bu bir kaygı
değildi. Nitekim, olumlu tepkiler geldi. “Biz bağ-bahçe sırt
sırta, iki yüz metre kare yerde yaşamayı başaramıyoruz, siz
ta İstanbul’dan buraya gelip, bizim şarkıları çalıp, bir sakin
olun diyorsunuz” gibi tepkiler almıştık.

KED: Son olarak Zuğaşi Berepe’yi ve şarkılarını nasıl yorum-
luyorsunuz ?

MK: Kazım’ın yaptığı müzik de değerli elbette. Onu da hep
birlikte ürettik. Fakat, Zuğaşi Berepe’nin ayrıca değerlendi-
rilmesi gerektiğini düşünüyorum. Albümler bir ya da iki ano-
nim eser dışında hep bestelerden oluşuyor. Şarkı sözlerinin
edebi olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum, Türkçe ter-
cümelerinin de… Ki bu metinler Lazca yazılmış. O nedenle
de çok değerli buluyorum.

Zuğaşi Berepe’nin yaptığı müzik ve etkilediği insanlar dışında
dikkat edilmesi gereken bir tarafı daha olduğunu düşünüyo-
rum. Genel olarak o dönem ki şarkı sözlerine bakacak olur-
sak; ya mavzerler, siperler, dağlar, kızıl şafaklar yanıyor,
yıkılıyor, hep beraber, yarın, olaylar çözüldü, devrime üç gün
kaldı gibi sözlerden oluşan şarkılar yapılıyordu. Böyle bir ruh
hali üzerinden şarkılar inşa ediliyordu. Ya da “hey bebek gel
temmuz kumsallarında benimle denize gir” gibi sözler içeren
şarkılar yapılıyordu. Bunlar olurken, orada birileri de Er-
nesto’ya şarkı yapıyordu. Bir de Lazca… Yani o dönem dinle-
yenleri biraz zorluyordu. “Nasıl yani” gibi bir şey diyorlardı
ama onlar yıldızların altında başka şeylerin de olduğunu an-
latan şarkı sözleriydi.
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