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Yeniden merhaba!
Mevsimlik sürelerle dergi yayımcılığı yapmak gerçekten zor. Dünyanın ve ülkemizin hızla değişen gündemini 

yakalamak ve süzmek, buradan hareketle alternatiflerimizi oluşturmak noktasında geç kalabiliyor, kapitalist 
toplumun tanrısı haline gelen “hız”a yenilmiş olabiliyoruz. Toplumsal muhalefetin bu hız karşısındaki durumu da 

tartışmalıdır. Önümüze o kadar yoğun bir gündem sunuluyor ki, kendi alternatiflerini mücadele pratiklerini 
örgütleyemeyen, sürekli verili gündemin peşinden koşmak zorunda kalan kitlelere dönüşüyoruz. Bu açığın sosyal 

medya ve türevleriyle giderildiğini göz önüne alırsak, klasik dergi yayıncılığının hâlâ bir işlevi olup olmadığını 
sorgulamaya başlıyoruz. Bizler, ilk sayımızla bunun yanıtlarını oldukça olumlu tepkiler eşliğinde aldık. Gerçekten 

de 90’lı yılların klasik dergiciliği formatında hazırladığımız ilk sayımızın özellikle “birlikte düşünmek” adına önemli 
bir işlevi üstlendiğini gördük. 

Guy Debord'un kavramlaştırmasıyla bir “gösteri toplumu”nda yaşıyoruz! “Gösteri, kendini tartışılmaz ve 
erişilmez devasa bir olumluluk olarak sunar. 'Görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür' der, başka bir şey demez. 

İlkesel olarak talep ettiği tutum bu edilgen kabulleniştir; ve ortaya çıkışına karşılık verenin olmaması ve görünüş 
üzerindeki tekeli ile aslında zaten bunu elde etmiştir.” BU Dergi gibi pratiklerin mevcut kabullere bir itiraz, 

gösteri ne kadar devasa olursa olsun küçük ama anlamlı bir karşılık olması arzularından yola çıkan gönüllü 
deneyimler olduğunu söylemeliyiz, en baştan. Herhangi bir çıkar – reklam ilişkisinin muhatabı olmayan çabamız, 

manipüle edilmiş gerçekliğe, bilgiye, habere, yoruma yani onların yaşamsal ve saf haline ulaşabilme çabasıdır. 
Gösteri toplumunun gözümüzün içine içine soktuklarına değil, kıyılara köşelere, farklı renklere, tatlara, tonlara, 

özetle gösteri toplumunun göstermediklerine yöneltiyoruz bakışlarımızı.
Mevcut durumu eleştirirken kendimizi de gözden geçirmeyi öneriyoruz üstelik!

Bütün enerjimizi zincirlerimize rağmen çağı yaşamaya ve dolayısıyla kapitalist toplumda bizden beklenenleri 
yerine getirmeye harcadığımızdan olsa gerek, çağı anlamak ve çözümlemek, entelektüel birikimimizi 

zenginleştirmek üzere okuma etkinliğine yeterli enerjimiz ve zamanımız kalmıyor. Daha doğrusu bizlere böyle 
ezberletiliyor! Görüntülerin yazının yerine geçmeye başladığı günümüz dünyasında, kitleler daha üretken ve 

devrimci olan yazılı kültürden koparılıp tüketimci ve pasif görüntü kültürüne prangalanıyorlar. Bunun bedellerini 
hep birlikte ödediğimizin farkına bile varamıyoruz, olup biteni film ya da dizi izler gibi izlerken.

Bir yandan da toplumsal bellek, gitgide güçsüzleşiyor. Toplumsal tarih sararmış fotoğraflar gibi önümüzde 
dururken bizler, felaket ne kadar büyük olursa olsun felaketin etkilerini ve sonuçlarını çabucak unutup gösteriye 

kaldığımız yerden eklemleniyoruz. 
Gelecekleri karşısında bırakın umutları düşünceleri olmayan, günlük yaşayan bir toplumda dışımızdaki güçlerin 

ve olguların bombardımanında kendimize ait bir gündem ve yaşam pratiği yaratmak, eğer kaçıp ıssız bir adaya 
yerleşmeyeceksek neredeyse imkânsız. Öte yandan Debord'un belirttiği gibi düşüncelerin tek başına dünyayı 

kurtarmaya yetmeyeceğinin de farkındayız. Öyleyse bağımsızlığımızı ilân edeceğimiz ve özgürlüğümüzü 
doyasıya yaşayabileceğimiz alan, mekân neresidir? Distopyaların gerçeklendiği çağımızda, herkesin ütopyası 
kendi bilinci mi? Peki bilinçli olmak, mutlu olmaya yetiyor mu? Toplumsal pratiklerin nihaî hedefleri insanın 

mutluluğu ise, elimizdeki aletler ve araçlar, hedefe giden yol, bu yolu yürüyenlerin donanımları, yol boyunca 
önlerine çıkacak engelleri aşmaya uygun mu ? 

BU Dergi, önüne koyduğu sorularla yürümeye devam ederken bu yolda bu soruların yanıtlarını birlikte 
arayacakları yol arkadaşlarıyla buluşmak, yolun darasını hafifletmek istiyor. Güleryüzlü bir toplumsal pratiğin 

gereksindiği bilgi ve donanıma ulaşmak için...  
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Her şeyi unuttuk, diyoruz ya; unuttuğumuz bir şey de doğa, onun canlı ve hiçbir şeye feda edilemeyecek oluşu. 
Toplumsal boyutlarıyla alternatif maliyeti çok yüksek doğanın!  Felaketler olarak beliren bu maliyeti insanlığın 
gün be gün ödediği de acı bir gerçeklik! Orman yangınları, seller, müsilaj gibi felaketleri yoğun yaşadığımız yaz 
aylarını geride bıraktığımız şu günlerde, bu sayımızda dosya konumuzu “doğa, iklim krizi, çevre, afetler (yangın, 
sel vb.)” olarak belirledik ve dosyamızda geniş bir şekilde ele aldık. Beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. 
İklim gazeteceliği konusunda yazan Burcu Taner, “İklim gazeteciliği hak haberciliğinden ve bilim gazeteciliğinden 
bağımsız olmadığı gibi, çevre sorunlarının dünyadaki ekonomik sistemle bağından kaynaklı olduğunu düşünürsek; 
ekonomi gazeteciliğinden de bağımsız değildir. Disiplinler arası olarak ele alınması gereken iklim gazeteciliğinin 
en önemli sorunsalı hem karar vericiler hem de yurttaşlar nezdinde bir farkındalık yaratmaktır. Bu farkındalığın 
önündeki en büyük engel medyanın bu konudaki duyarlılık, bilgi ve deneyim düzeyidir. Zira medya sel baskınları, 
kuraklık, hava kirliliği, doğal kaynaklı orman yangınları gibi afetlerin dışında bu konuya özel bir önem verip 
haberleştirmede hala yetersiz kalmaktadır. Öte yandan internet ve bağımsız gazetecilik pratiklerini saymazsak 
geleneksel medyada çevre muhabiri, iklim habercisi gibi alanlar hala kısıtlı düzeydedir,” diye belirtiyor görüşlerini. 
Duyarlılık katsayımızı yükseltiyor.
Ekonomik ve siyasi krizin iyiden iyiye kendini hissettirdiği, erken seçim tartışmalarının yaşandığı bir dönemde 
çözümün seçimde mi, mücadelede mi olduğuyla ilgili tartışmamız da yine bu sayımızda gündemimiz. Gündeme 
almaya utandığımız bir konu da kadın cinayetleri. 25 Kasım yaklaşırken, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmışken, 
kadına şiddetin ve sorunların arttığıyla ilgili değerlendirme yazımız da bu sayımızda yer almakta. Özgür birey, 
örgüt içerisinde birey ve toplumsallık tartışmasını da sürdürmekte kararlıyız. Politikadan ekonomiye, ülkemizden 
dünyaya, toplumdan kültür-sanata pek çok alanda zihin açıcı olduğuna inandığımız yazıları da sizlerle paylaşmayı 
sürdürüyoruz. Dediğimiz gibi; amacımız “birlikte düşünmek”. Alışılmışın duvarlarını yıkmak, düşüncelerimizdeki 
sınırları ortadan kaldırmak, özgür düşünen, bağımsız olmanın anlamını hissettiren bireyler olmak...
Bu “Giriş” yazımızda Guy Debord'dan oldukça fazla alıntı yaptık. “İçinde bulunduğunuz durum ve koşullar ne 
kadar tehlikeli olursa olsun, umutsuzluğa kapılmayın; asıl her şeyden korkulacak durumlarda korkulacak hiçbir 
şey yoktur,” cümlelerini umudumuzu tazelemek için altını çizerek okumazsak, eksik kalırız. Toplumları mahveden 
şey içlerine gömülü oldukları toplumsal koşullar değildir; o toplumsal koşulların kalıcılığına ya da aşılamaz 
olduklarına dair umutsuzluktur. Ülkemiz ve dünya umutsuzluğun tavan yaptığı dönemlerden geçmiştir, geçiyor, 
geçecektir. Aslolan ütopyamıza sahip çıkmak, distopik karamsarlığı yenmektir. Bu mücadele için gerekli alet ve 
araçlara sahip olmadığımızı düşünebiliriz. O zaman yine Debord'a kulak verelim:
“Zamandan başka bize ait hiçbir şey yok. Zamanın tadını tam da yeri yurdu olmayanlar çıkarır zaten.” diyor 
Debord. Zamanın tadını çıkaralım. Üçüncü sayımızda buluşmak, çoğalmak, çoğaltmak üzere...
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 BU KARİKATÜR KULESİ  
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   DOSYA BU 

DOSYA:

Çevre Sorunları ve Alternatifler

Açlığa Değil, Savaşa Kaynak!

“Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.” Karl 
Marks

Tarihsel olarak baktığımızda insan nüfusunun çoğala-
rak ihtiyaçların artmasıyla birlikte paylaşım mücadelesi 
şiddetlenmiş; daha çok şeye sahip olmak, doğaya ve 
birbirlerine daha fazla hükmetmek istemeleri sonu-
cunda da birbirleriyle ve doğayla olan egemenlik savaşı 
artmıştır. Bilim, teknik ve sanayinin gelişimi üretimi 
arttırsa da, kapitalizm koşullarında, bölüşümün adil ve 
eşit olmaması nedeniyle, kaynakların insanlar arasında 
küçük bir azınlık ve birkaç silah gücü yüksek emperya-
list ülkede toplanmasına ve onların hizmetinde kulla-
nılmasına yol açmıştır. Geçmişten bugünlere geldiği-
mizde durum aşağıdaki verilerde açıkça görülmektedir.
“Gıda Güvenliği Bilgi Ağı tarafından hazırlanan 2019 
Küresel Gıda Krizleri Raporu'na göre 2018 yılında 53 
ülkede yaklaşık 113 milyon insan yüksek düzeyde gıda 
güvensizliği yaşamıştır.”

Doğa ve İnsan

İnsanlar neden yaşadıkları gezegene, doğaya zarar ve-
rirler?
Yaşadığımız COVID-19 salgını dönemi birçok şeyin 
yanında insanlar ve tüm canlılar için en önemli olanın; 
temiz hava, gıda ve su olduğunu bir kez daha göster-
miştir. İnsanların eve kapanmak zorunda kaldığı üç- 
dört aylık dönemde, doğanın kendini yenilemeye, eko 
sistemin yaralarını sarmaya başladığı açık şekilde göz-
lenmiştir. Oysaki insan dışındaki diğer canlıların birço-
ğu bir süreliğine doğadan çekilmiş olsalar, bırakın eko 
sistemin yaralarını sarmasını, canlıların yaşamının tehli-
keye gireceği bilimsel bir gerçektir. Bu durum çok acı 
bir gerçeği açığa çıkartmaktadır. Doğaya en zararlı canlı 
ne yazık ki insandır. Yaşamın birçok alanında duruma 
göre insandan daha iyi veya insandan daha kötü bir 
canlı bulunmamaktadır. O halde insanların kötü yönle-
rini törpüleyip, iyi yönlerini geliştirmemiz doğa için iyi 
bir sonuç verecektir.
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Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 
“Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018” rapo-
runa göre, savunma harcamaları, 1,8 trilyon doları aş-
mıştır. Yani ülkeler, açlığa değil savaşa para harcamıştır. 
Ülkelerin ekonomi politikaları ve yatırım öncelikleri in-
celendiğinde, doğaya zarar vermeden, vatandaşlar çıka-
rına, yaşam kalitesini eşit ve adil şekilde arttırmak, açlık, 
yoksulluk, eğitim, sağlık sorunlarını çözmek yerine, bir 
grup azınlığın lüks çıkar ve önceliklerine göre üretim, 
hizmet, istihdam, yatırım, güvenlik politikaları izlendiği 
ve kaynakların oralara aktarıldığı, görülecektir.

Doğa ve Gelişme

“Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.” Karl 
Marks

Doğayı hoyratça talan etmeden, zarar vermeden, insan-
ların ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitesinin ve 
mutluluğunun arttırılıp; bilim, teknik, sanayi ve üreti-
min gelişmesini sağlamak mümkün müdür?
Üretime herkesin katılarak, kaynakların insanların ihti-
yaç ve yararına kullanılması, adil ve eşit paylaşılabilmesi 
durumunda, insanların birbirleriyle ve doğayla savaş-
masına gerek kalmayacağı çok net bir şekilde görül-
mektedir.
İnsanların refah içerisinde yaşayabilmesi, ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için doğaya zarar veren ağır, kirli sana-
yi, madencilik, teknoloji vb üretimlerin yapılması zo-
runluluk gibi gösterilmektedir. Bütün bunların gelişme-
si için her enerji türüne dönüşebilen elektrik enerjisinin 
üretimi halen büyük oranda fosil yakıt (kömür vb), 
atom (nükleer) santral, hidroelektrik, doğal gaz vb 
santrallardan sağlanmaktadır. Yaşanılan nükleer kazala-
ra, atom bombası deneyimine rağmen bu yöntem hala 
yoğun bir şekilde elektrik üretiminde ve savaş teknolo-
jilerinde kullanılmaktadır. Küresel ısınma, soğuma, ik-
lim değişikliği, hava kirliliği, ozon tabakasının delinme-
si, asit yağmurları, çevre, su, besin ve hava kirliliği vb et-
kilerine karşı fosil yakıt kullanımı devam etmektedir. 
Kapitalist sistem ne yazık ki, teknoloji ne kadar eski ve 
zararlı olursa olsun, o alanda hedeflediği karı elde et-
meden, yatırımlarını karşılamadan yeni teknolojiye 
geçmemektedir.
Elektrik enerjisinin kullanımı her alanda bir zorunlu-
luktur ve bir şekilde üretilmelidir. Pe ki doğaya en az 
zararı vererek üretilemez mi?
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Temiz enerjiyle çalışan araçlar diye propagandası yapı-
lan elektrikli araçlar gerçekten temiz midir? Eğer bu 
aracı şarj eden elektrik enerjisi linyit kömürüyle üretili-
yorsa, ortalama binek bir otomobilin 100 km yol gide-
bilmesi için yaklaşık 3,4 kg linyit kömürü yakılması ge-
rekir. Ayrıca elektrikli araçların pil atıklarının geri dö-
nüşümü ve depolanması zor ve uygun şekilde yapılma-
dığında doğaya zararı büyüktür. Bu durumda elektrikli 
araçlar gerçekten doğa dostu mudur?
Doğayla dost enerji, teknoloji madencilik mümkün 
ama pahalı!

Olması Gereken:

Dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları-
na doğru bir yönelim başlamıştır. Bu kaynakların kul-
lanımı çevre etkileri değerlendirilerek yapılmalıdır. Aksi 
durumda JES (jeotermal enerji santrali), RES (rüzgâr 
enerji santrali), HES (hidroelektrik enerji santrali-ba-
rajlar) vb.’ler de doğaya zarar veren hale gelebilir. GES 
(Güneş enerjisi santrali) ile elektrik üretimi, bireysel 
üretimin yaygınlaşmasıyla, fazla üretimin şebekeye ak-
tarılabilir olmasıyla, teşvikler, desteklemelerle giderek 
zorunluluk haline getirilmelidir. Dünya güneş enerji 
potansiyelinin çok azını kullanmaktadır. Örneğin Al-
manya’da ortalama yılın 61 günü güneşlidir, Türkiye’de 
ise 61 günü güneşsizdir. Ancak Almanya Türkiye’nin 
10 katı kadar fazla güneş enerjisiyle elektrik üretmekte-
dir. Bu tür doğal enerji üretimine ağırlık verilmesi gere-
kirken çeşitli çevrelerin çıkarına uygun ekonomik ge-
rekçelerle, bir süre alım garantisi verilen, doğalgaz çev-
rim santralleriyle elektrik üretimine ağırlık verilmiş, son 
yıllarda ekonomik olmadığı gerekçesiyle vazgeçilmiştir. 

Olmaması Gereken!

Şimdi ise doğaya zarar veren, iklim değişikliğine, kurak-
lığa, bitki örtüsü değişikliğine, doğanın talanına, sebep 
olan, inşaat firmalarına iş imkânı sağlamaktan başka bir 
yararı olmayan, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere 
yurdun birçok yerinde irili, ufaklı alım garantili HES’le-
rin yapımı yaygınlaştırılmaktadır. Alım garantisi verilen 
HES’ler, köprüler, oto yollar, şehir hastaneleri, sanayi, 
enerji kuruluşları vb. gibi yatırımlar bir süre sonra eko-
nomiye katkı değil, dışa bağımlı büyük bir yük haline 
gelerek sistemi tıkayacak özellikler göstermektedir.
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Sadece elektrik enerjisinin üretimi doğayı kirletme-
mektedir. Son yıllarda birçok yerde, doğanın dengesi 
düşünülmeden, tarım, orman, sit alanı, milli park, tarih, 
doğa mirası, sahiller, dere yatakları, fay hatları vb. gibi 
korunması ve önlem alınması gereken yerler; siyanürlü 
altın madenciliği, barajlar, taş ocakları, sanayi alanları, 
köprüler, yollar, yerleşim alanları şekline dönüştürül-
mektedir. Doğa tahrip edilerek, nehir yatakları değişti-
rilmekte, su kanalları yapılmakta, ormanlar yok edil-
mekte, plânsız inşaatlar yapılmakta, doğaya geri dönü-
lemeyecek zararlar verilmekte, deprem, yangın ve sel 
felaketlerindeki kayıplar artarak sürmektedir. En son 
denizlerdeki kirlilik sonucu oluşan müsilaj bu kötü gi-
dişin sürdüğünün göstergesidir.
Bu olumsuz durum bir yandan da bu bölgelerde yaşa-
yan insanlarda doğaya sahip çıkma bilincini geliştir-
mekte, doğayı savunarak çevre ve ekoloji mücadelesi-
nin gelişmesini sağlamaktadır.

Önce Kâr!

İnsanların doğayla savaşı sadece enerji, petrol, plastik, 
kimyasal maddeler, sanayi, teknoloji maden vb. üretim 
alanında olmamaktadır. İnsanları, canlıları, doğayı 
tehdit eden, GDO’lu bitkiler, hayvanlar, gıdalar, hibrit 
tohum, horman vb. alanda da olmaktadır. Dünyada 
tohum üretimini elinde bulunduran birkaç ülke ve 
firma, nerdeyse dünyada yerli ve doğal tohum, gübre 
vb. ile tarım, hayvancılık yapmayı yasaklar boyutlara 
gelerek tekelleşmiştir.
Bilim, teknik, sanayi, madencilik, tarımdaki gelişmeler; 
doğa ve insanların öncelik, ihtiyaç ve yararları 
gözetilerek planlandığında, maliyetten kaçınmadan, 
yenilenebilir, dönüşebilir, zehirsiz, zararsız kaynaklara 
yönelim olacak, üretim doğa ve insana zararsız hale 
getirilebilecektir. Ancak kapitalizmde öncelikli amaç; 
düşük maliyet, yüksek kar elde etmektir. Bunun sonucu 
olarak, üretilen ve kullanılan doğaya yabancı ürünler, 
bileşikler, maddeler, ağır metaller, madenler, gazlar, 
zehirler, petrol ve plastik ürünleri, GDO’lu ürünler, 
hibrit tohumlar, nükleer, kimyasal, manyetik, radyoak-
tif maddeler, yüksek frekanslı telsiz ve kablosuz tekno-
lojiler vb. doğaya ve insan sağlığına geri dönüşü olma-
yan zararlar vermektedir. Maliyeti düşürmek için üre-
tim aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliği yok sayıldığı 
gibi, atıkların, geri dönüşümü, filtrelenmesi, ayrıştırıl-
vvv

7

ması, depolanması ve güvenliğinin sağlanması gerektiği 
şekilde yapılmamaktadır. 
Öncelikle kâr değil, doğa ve insan sağlığı düşünüldü-
ğünde, tüm bu üretimler, bilimsel gelişmelerle, yenile-
nebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek, önlemler 
alınarak, daha zararsız yapılabilir. Doğa insanlara değil, 
insanlar doğaya uyum sağlayarak yaşamasını öğrenme-
lidir. Aksi takdirde su, hava, çevre ve insan sağlığı teh-
likeye girmektedir. Bütün bunların sonucu olarak o 
alandaki doğa ve insan sömürüsü bittiğinde, o çevrede 
yaşayan insanlara; doğayı, canlıları, insan sağlığını teh-
dit eden felaketler, salgın hastalıklar, fakirlik, çöplüğe 
dönüşen çevre ve yaşam alanları kalmakta, ortaya çıkar-
tılan zenginlikler, güzellik ve değerlerden bir avuç ayrı-
calıklı azınlık yararlanmaktadır.
İnsanların birbiriyle ve doğayla savaşmasının sebebi sa-
dece ihtiyaçlarının karşılanmaması değil, birkaç do-
yumsuz emperyalist ve kapitalist ülkenin ve küçük bir 
mutlu azınlığın, insanlara ve doğaya hükmetme, her şe-
ye sahip olarak kendi hizmetlerine sunma, lüks ve bol-
luk içerisinde yaşama, isteklerinden gelmektedir. Daha 
yaşanılır bir doğa için, ağaçlar için, hayvanlar için, in-
sanlar için Dünya’mıza sahip çıkalım. Çünkü Dünya sa-
dece insanlar içindeki küçük bir ayrıcalıklı azınlığa de-
ğil, tüm canlılara aittir!
Dünyamız, doğa korunarak, bütün canlıların sağlıklı ve 
mutlu şekilde yaşamasına yetecek büyüklük ve zengin-
liktedir. Yeter ki eşit, ve adil olarak üretip, paylaşalım!
Daha yaşanılır bir dünya mümkün!

Doğanın alternatif maliyeti, insanlığın sonunu mu hazırlıyor?
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Afetler ve Devletin Sorumluluğu   
 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketlerin hızla arttığı 
bir yüzyılda yaşıyoruz. Bu felaketlerde etkilenen insan 
sayısı arttığı gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan 
yardım isteyenlerin sayısı da hızla artmaktadır. Göçün 
ve nüfus artışının hızlanması, olumsuz çevre şartları 
(plânsız yapılaşma, ihtiyaçları karşılama amacı ile de-
niz-dere kıyılarında konut yapımına girişilmesi, yaşam 
alanlarının çoğalması vb.), küresel ısınma afete daveti-
ye çıkaran sebepler olarak öne çıkmaktadır. Diğer yan-
dan hastalıklar kitleleri tehdit edecek boyutlara ulaş-
mış, son iki yüzyılda farklı isimlerde COVID-19, SARS, 
Ebola, İspanyol gribi  gibi pandemiler yaşanmıştır. 
Buna insanların yol açtığı afetleri (kazalar, hava yolu 
araç kazaları, toksik kimyasal sıkıntı, mültecilik gibi) ve 
terör olaylarını da ekleyebiliriz.
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Bu anlamda Ülkemizde deprem zararlarının azaltılma-
sına yönelik araştırmalar ve çalışmalar için stratejileri ve 
öncelikli alanları belirmek üzere kurulan Ulusal Dep-
rem Konseyi; konutların depremde uğrayacakları yapısal 
hasarların karşılanması amacıyla getirilen zorunlu dep-
rem sigortası uygulaması, konutların yasa, yönetmelik 
ve projelere uygun olarak inşa edilmesini ve uygun mal-
zeme ve donanım kullanılmasını sağlamak amacıyla ku-
rulmuş denetim sistemi olan yapı denetimi ve deprem 
konusunda ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplumu 
temsil edenlerin katılımıyla gerçekleştirilen deprem şu-
raları, ülkemizdeki afet risk azaltma uygulamaları için 
diğer örnekler olarak belirtilebilir.
Afet; sebep olduğu yıkım ve can kaybı ile hayati faali-
yetleri durduran ve toplulukların imkânlarını ortadan 
kaldıran, yerel kaynakların yetmeyeceği doğanın ve in-
sanların yol açtığı olayların sonuçlarına verilen isimdir. 
güven de had safhada.

Afetler Doğal, ya Afet Yönetimi?
Av. BİRGÜL DEĞİRMENCİ*

*DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi 
Yüksek Lisans mezunu
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Afetin meydana getirdiği sosyoekonomik, çevresel ve 
fiziksel kayıplardan en çok zararı insan görür. Afetin 
meydana getirdiği zararlar arasında ölüm, yaralanma, 
hastalık, mala ait zararlar, günlük olağan hayatın aksa-
ması, çevrenin kirlenmesi sayılabilir. Afetin oluşturdu-
ğu zararlarla baş etmek oldukça zor bir süreçtir ve ge-
nellikle dış yardıma, desteğe ihtiyaç duyulur. Afet sinsi 
veya birdenbire gelişip ortaya çıkar. Afet dar bir bölgeyi 
kapsadığı gibi geniş bir alana da yayılabilir. Afetin orta-
ya çıkışı doğal veya insan eliyle gerçekleşir.
Bu anlamda sosyoekonomik ve fiziksel, çevresel zarar-
lara yol açan, günlük olağan hayatı durduran veya ke-
sintiye sebep olan, dış desteğe gerek duyulan doğal 
veya insan kaynaklı yapay afetler şeklinde iki şekilde 
meydana gelmektedir. 
Doğal Afet; İnsan hayatını alt üst eden ve olumsuz şart-
ların ortaya çıkmasına yol açan tabiat olaylara verilen 
ad. Doğal afet grubuna; Biyolojik (salgın hastalık), 
Hidrolojik (sel), Jeolojik (yanardağ patlaması ve heye-
lan), Jeofiziksel (deprem), Meteorolojik (aşırı yağış, 
fırtına), Oşinografik (tsunami) gibi olaylar girmektedir.
İnsan kaynaklı veya yapay afetler ise insana ait neden-
lerle yerel ve bölgesel karakterli olgularla ve bunların 
meydana getirdiği zararlı sonuçlara denir. Bunlar ara-
sında savaşlar, iç isyanlar, terör olayları, göçler, yanlış ve 
eksik uygulamaların doğurduğu felaketle, teknolojik 
olaylar olarak sayılabilir.

Afetlerde Devletin Sorumluluğu Var mıdır?  

Bilindiği gibi yıkıcı afet zararlarına yol açan nedenler 
ülkedeki sosyo - ekonomik koşullardan ve siyasal ilişki-
lerden bağımsız değildir. Afet güvenliğinin sağlanması 
diğer tüm toplumsal olgular gibi siyasal bir etkinlik ala-
nıdır.  
Bu anlamda 1982 tarihli T.C. Anayasası’nda da “Sağlık 
hizmetleri ve çevrenin korunması” 56.madde ve konut 
hakkını düzenleyen 57.madde’deki düzenlemeler afet 
güvenliği açısından önemli maddelerdir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin deprem ve diğer 
doğal afetlere uygulanabilirliği ile devletin sorumlulu-
ğunu vurgulayan Türkiye aleyhine vermiş olduğu 
28.04.1993 tarihinde Ümraniye’deki Hekimbaşı Çöp-
lüğü'nün patlaması ile meydana gelen olayda 39 kişinin 
yaşamını yitirdiği “Öneryıldız X Türkiye” kararıdır. Bu 
kararda; devletlerin, bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşa-
vv
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ma haklarını gerçekleştirmeye yönelik yükümlülüğü 
vurgulanmış, kazanın temel nedenleri, kurumsal ilgisiz-
lik, iletişimsizlik ve toplumsal hizmet birimlerinin bir-
birlerinden kopuk çalışmaları olarak belirlenmiştir. Ka-
rar ülkemizde; kaçak yapılaşmanın hükümetler tarafın-
dan teşvik edildiğini, bireylerin beklentiye sokulduğu-
nu, bu politikanın hatalı ve bireylerin yaşam hakkının 
ihlâline varan sonuçların sorumlusu olduğunu ortaya 
çıkarmıştır”. Ayrıca kamu görevlilerinin kusuru olan 
olaylarda sorumluların gereken şekilde soruşturulmadı-
ğını, yargılanmadığını ve nihayetinde büyük zararlar 
doğsa da verilen cezaların “görevi ihmalden” ibaret ol-
madığını belirtmiştir.
Bu durumda doğal afetlere karşı bireylerin yaşam ve 
mülkiyet haklarının korunması, AİHS’nin (Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi) koruduğu haklar kapsamında-
dır. Doğal afetler karşısında bireyin yaşam ve mülkiyet 
hakkını korumanın, anayasanın m.90/son nedeni ile 
anayasanın üzerinde kabul edilen Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin yorumunda artık devletin sorumluluğu 
ile güvence altına alınan bir hak olarak tanındığı bilin-
melidir. 
Özetle bu karar göre daha güvenli, daha sağlıklı ve ya-
şanabilir çevrede yaşamak temel bir insan hakkıdır. Bu 
hakkın korunması, geliştirilmesi ve uygulamaya dönü-
şebilmesi başta anayasa olmak üzere yasal düzenleme-
lerin, siyasi iktidarların uygulayacağı politikaların ve ku-
rumsal düzenlemelerin temel zemini olmak zorunda-
dır. 
Bu düzenlemelerin dışındaki dyanak 1959 tarihli 7269 
sayılı Afet Kanunu'dur. 7269 sayılı kanuna dayalı olarak 
ülkemizde yürütülen hizmetlerde egemen yön, afet ol-
duktan sonra, arama-kurtarma, acil yardım, geçici is-
kân, yeni yerleşim yeri seçimi ve kalıcı konut inşa faali-
yetlerine yönelik işlemlerin planlanmasıdır. Kısaca “Ya-
ra Sarma” ülkemizde temel afet stratejisi olarak uygu-
lanmaktadır. Dolaysıyla yara sarma sadece geçici ve ka-
lıcı konutlar tesis etmek ve toplum ve hükümet olarak 
bir sonraki afet olayını beklemek olmuştur. Belirtmek 
gerekir ki bir çok eksikliği olmasına karşın 7269 sayılı 
yasa ruhunun, yara sarma ile sınırlı olduğunu söyle-
mekte ise de yasa sadece olmuş değil olabilecek (muh-
temel) afet tehlikelerini de kapsaması, afet tehlikeleri-
nin araştırılmasını, önlemler alınmasını vb öngören 
içerikte olsa da 7269 sayılı yasada zarar azaltma araçları 
tanımlanmamış olması büyük bir eksikliktir. 
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Avrupa'da Yaşayan Yörükselimliler'in 
(Maraş Katliamının en yoğun yaşandığı 

yer) Avrupa için yayıma hazırladığı 
ÖTEKİLERİN SESİ dergisi etnik, dini, 

mezhepsel söylemden öte, emek ve 
demokrasi mücadelesinde ortak bir dil 

olma umuduyla çıktı.

Bu umudu sürdürüyor. Ötekileştirmeye 
karşı önerdiği dili yaşamın her alanında 

telaffuza devam ediyor. İnsan, canlı, 
hayvan, bitki, ağaç doğada nerede 

bulunuyorsa, bulunduğu ortamda eşit, 
özgür, adil, birbirlerine ve doğaya zarar 

vermeden yaşayabilmelidir. 

Ötekiler ezilenleri, muhalefeti, berikiler 
ezenleri, iktidarı temsil eder genellikle. 
Ötekiler toplumda çoğunluktur aslında. 

O halde, ötekileştirmelerin 
yaşanmadığı, savaşsız, sömürüsüz, 

insana, doğaya, canlılara zarar 
verilmeyen, insan haklarının ve emeğin, 

bütün diğer şeylerden üstün olduğu, 
eşit, özgür, demokratik, laik, adil, 

çağdaş bir toplum için, BÜTÜN 
ÖTEKİLER BİRLEŞİN!

Bu kapsamda Afetlerin önlenmesi ve afet zararlarının 
azaltılabilmesi için, öncelikle afete yol açabilecek teh-
like ve risklerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Özellikle 
afete yol açan olaylar gerçekleşmeden önce önleyici 
tedbirlerin alınması, gerçekleştikten sonra ise en akılcı 
yol ve yöntemlerle bunların ortadan kaldırılması veya 
afetlerin yol açabilecekleri olumsuz etkilerin azaltılma-
sını gerektiren topyekûn bir mücadele süreci olarak 
kabul edilen afet yönetim sürecinde; en sade bireyden 
en yetkili makamlara kadar, herkese görev ve sorumlu-
luk düşmektedir. İşte bu sebeplerle, afetlerin meydana 
getirdiği olumsuzlukları tüm yönleriyle ortadan kaldır-
mak için, afet yönetim sisteminin iş birliği içerisinde ve 
başarılı bir şekilde yürütülmesi büyük bir öneme sahip-
tir.
Sonuç olarak afetlerle mücadelede kaçak yapılaşmayı 
teşvik eden, vatandaşları imar affı yasa beklentilerine 
sokan devlet politikaları terk edilmelidir.  Ülkemizin sel 
yatakları ve deprem kuşağında olduğu gerçeği karşı-
sında; teknik fakülteler, hukuk fakülteleri, siyasal bilgi-
ler fakülteleri başta olmak üzere “doğal afetler hukuku” 
tek bir disiplin altında toplanarak ayrı ve ortak ders ola-
rak ele alınmalıdır.
Bugün artık tartışmasız kabul gören afet öncesi, afet sı-
rası ve afet sonrası hizmetleriyle bütünlüklü bir strate-
jinin oluşturulması kaçınılmazdır. Afetlere karşı tam 
güvenlikli yerleşimler için yeniden oluşturulacak ulusal 
afet sisteminde, (1) zarar azaltma, (2) önceden hazır-
lık, (3) olaya müdahale, (4) iyileştirme ve (5) yeniden 
inşa olarak ayrılan beş ana aşamada bütünlüklü olarak 
yapılması gereken çalışmaların esaslarının ortaya kon-
ması gerekmektedir. Ardışık olarak gerçekleştirilecek 
kurumsal düzenlemeler ile bu esaslar üzerinden yürütü-
lecek çalışmaların koordine edilmesi ve etkili bir biçim-
de uygulanabilmesi hedeflenmelidir.
Bu çerçevede Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, 
mahalle dernekleri vb. biçimlerdeki örgütlü halk katılı-
mının afet hizmetlerine yönelik her aşamada gündem-
de olması gereklidir. Afet hizmetlerinin kamu yararı ve 
bilimsel - teknik kriterlere uygunluğu ancak bu şekilde 
güvence altına alınabilir.
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Taslak metin, konferansa katılan bütün ülkeler 
tarafından müzakere edilecek.
Metinde, bütün tarafların gelecek yılın sonuna kadar 
karbonların kesilmesi için yeni ve gelişmiş planlar ha-
zırlamaları gerektiği belirtiliyor. Dünya liderlerinin 
2023'te yine başka bir zirvede bir araya gelmeleri plân-
lanıyor.

Kısa vadeli Plânlar

Zirvede yayımlanan araştırmada, sıcaklık artışının 2.4 
santigrad derece olabileceği ülkeler için kısa vadeli 
plânlar da var.
Zirveye katılan 140 ülke bu yüzyılın ortasına kadar net 
sıfır emisyona ulaşma sözü verse de bilim insanları 
2030 için hedeflenen kısa vadeli planların sıcaklık artı-
şını önlemek için yeterince güçlü olmadığını söylüyor.

COP 26 İklim Zirvesi'nde ülkelerin 1.5 santigrad dere-
cenin üzerindeki sıcaklık artışlarını önlemek için emis-
yonları nasıl azaltacağını belirleyen anlaşmanın yedi 
sayfalık ilk taslağı yayımlandı.
Daha zengin ülkeleri, daha fakir ülkelere yönelik verilen 
desteği artırmaya teşvik eden anlaşma taslağı ile 
COP26 görüşmelerinin sonucuna dair müzakereci ül-
kelerin beklentileri ortaya koyuluyor.
Yedi sayfalık anlaşmanın taslak metninde ülkelerin ik-
lim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı 
olunmasına ve bu çabaların finansmanına vurgu yapılı-
yor. Bu tartışmalı bir konu çünkü yoksul ülkeler zengin 
ülkeleri bu konularda yeterince katkıda bulunmamakla 
suçluyor.
Taslakta, kömür yakımının azalatılması, genel olarak da 
tüm fosil yakıtlara alternatif bulunması önerisi yer 
alıyor.
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COP26 İklim Zirvesi'nin İlk Taslak 
Metninde Neler Var?
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Bazı iklim aktivistleri belirlenen hedeflerin tutturulabi-
leceğini savunurken, bazıları ise biraz daha şüpheci 
yaklaşıyor.
Greenpeace International  örgütünden Jennifer Morgan, 
“Taslak metin iklim krizini çözme plânı değil. Bu, en iyi 
ihtimalin gerçekleşmesini umduğumuz bir anlaşma” 
dedi.
BBC  Çevre Muhabiri Matt McGrath, metnin sıcaklık 
artışlarını sınırlandırmak ve de ülkeleri emisyonları 
azaltma konusunda daha istekli olmaya ikna etmek için 
önemli adımlar içerdiğini söyledi.

Taslak belge atılacak önemli adımları 
içeriyor

Matt McGrath - BBC Çevre Muhabiri:

Belge sadece yedi sayfa uzunluğunda ancak bu yüzyılda 
COP26'yı küresel sıcaklıkların 1.5 santigrad derecenin 
üzerine çıkmasını önleyecek bazı önemli adımlar attır-
maya sevk ediyor.
Belki de bunun en önemli kısmı, ülkelerin karbon azalt-
ma planları üzerinde iyileştirmeye gitmelerini 
sağlamak.
Bu amaçla da taslak sözleşme, tarafları "2022'nin sonu-
na kadar Paris Anlaşması sıcaklık hedefine uyum sağla-
mak üzere, ulusal olarak belirlenen 2030 hedeflerini 
gözden geçirmeye ve güçlendirmeye" çağırıyor.
Gelecek yılın sonuna kadar masaya yeni planlar koyma 
talebine; Çin, Hindistan, Brezilya ve Suudi Arabistan 
gibi ülkelerin nasıl yanıt vereceğini görmek ilginç 
olacak.
“Yılda 100 milyar doların üzerinde” iklim finansmanını 
harekete geçirmeleri istenen gelişmekte olan ülkelerin, 
finansal ihtiyaçlarının kabul edildiğini görmek bazı 
rahatlıklar getiriyor. Taslak 2025'ten itibaren henüz be-
lirtilmemiş daha büyük bir destek rakamını uygulamaya 
koyma adımlarını da öngörüyor.
Zengin ülkelerin yoksul ülkeler için finansman da dahil 
olmak üzere yapacağı destekler için teşvik edilmesi de 
taslakta yer alıyor.
Ayrıca belgede ülkelere kömür ve fosil yakıtlara yönelik 
finansal desteklerin aşamalı olarak kaldırılması yönün-
de de çağrıda bulunuluyor. Ancak bu konuda kesin bir 
tarih veya hedef yok.
Kampanyacılar, katılımı memnuniyetle karşılayacak ve 
nihai metne kadar hayatta kalmasını umacak.
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Johnson'dan çağrı: 
Ülkeler ellerinden geleni yapmalı!

İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılan zirve dönüşü ön-
cesi konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, zirve-
de tüm ülkelere “ellerinden geleni yapma” çağrısında 
bulundu.
Boris Johnson, "Müzakereciler, COP26'nın son gün-
lerinde iklim değişikliği konusunda verilen sözleri eyle-
me dönüştürmek için zorlu adımlar atıyor. Hâlâ yapıla-
cak çok şey var" dedi.
Johnson, süreç içerisinde kaydedilen ilerleme ve atıla-
mayan adımlarla ilgili bilgi almak için bakanlar ve mü-
zakerecilerle de bir araya geleceğini söyledi.
“Zaman, ülkelerin farklılıkları bir kenara koyup, gezege-
nimiz ve insanlık için bir araya gelme zamanıdır” diyen 
Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:
“1.5 dereceyi konuşmaya devam edeceksek, tüm engel-
leri kaldırmamız gerekiyor” dedi.
İklim değişikliğine karşı savunmasız olan ülkelerle bir-
likte, AB ve Avrupalı ülkelerin katılımıyla oluşturulan 
bir koalisyon, diğer ülkeleri gelecek yıl ısınmayı 1.5 san-
tigrad derece ile sınırlandırmak için uygun eylem plân-
ları sunmaya ve bu hedefleri karşılayabilmek adına da 
2023 yılına kadar uzun vadeli planlar üretmeye zorlu-
yor.
İklim Faaliyet Takibi (CAT) adlı kuruluşun yayımladığı 
yeni bir rapora göre, dünyanın küresel sıcaklıklarda he-
deflenen 1,5 santigrad derecelik artışın çok ötesinde, 
2.4 santigrad derecelik artışa doğru gittiği hesaplandı.
İngiltere Meteoroloji Kurumu  da küresel sıcaklıkların 
sanayi devrimi öncesine kıyasla 2 santigrad dereceden 
fazla artması durumunda, ölümcül sıcaklık ve nemden 
bir milyar insanın etkilenebileceği konusunda uyarıda 
bulundu.
Bilim insanları da iklim değişikliğinin tehlikeli sonuçla-
rınının önüne geçmek adına küresel ısınmayı sanayi 
devrimi öncesi zamanların 1.5 santigrad derece üzerin-
de sınırlaması gerektiğini söylüyor.

COP26'da neler üzerinde uzlaşıldı?

İngiltere, Çarşamba günü “ulaşım günü” olarak adlan-
dırılan COP26'da, 2040'tan itibaren satılan yeni ağır 
vasıta araçlarının sıfır emisyona sahip olması gerektiği-
ni duyurdu.
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30 ülke sıfır emisyonlu araçların kullanımını artırmak 
için birlikte çalışmayı kabul ederken, geçişlerinde sıfır 
emisyonlu gemilere yardımcı olacak “yeşil nakliye kori-
dorları” planları da açıklanacak.
Küresel havacılık emisyonlarının yüzde 40'ından fazla-
sından sorumlu olan 14 ülke de, karbondan arınmaya 
yönelik yeni bir hedef taahhüt etti.
Ancak İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu 
konuda havacılık da dahil olmak üzere seyahatin “suç-
suz” olması gerektiğini söyledi. Shapps, İngiliz hükü-
metinin havacılığı "nihai bir kötülük" olarak görmedi-
ğini söyledi.
İngiliz Daily Telegraph  gazetesine konuşan Shapps, 
“Hayatımızdaki değişiklikler arkadaşlarınızı ve ailenizi 
ziyaret edememek ve iş yapamamak anlamına gelme-
meli” dedi.
Boris Johnson da dahil olmak üzere COP26'ya katılan 
kişiler, zirveye geliş gidişlerde yaptıkları kısa yolculuk-
larda uçak kullanmaları nedeniyle eleştirildi.

1,5 Derece Hedefi Hayal mi?

1988’de, sera gazı emisyonlarının dünyayı tehlikeli bir 
şekilde ısıttığı konusunda Kongre’ye sunduğu kanıtlar 
kamuoyunda bir dönüm noktası olarak kabul edilen 
NASA’da görev yapmış bilim insanı James Hansen, hü-
kümetlerin yavaşlığı ve halihazırda atmosferde bulunan 
sera gazlarının, ısınmayı 1,5 derecede durdurmayı ‘ba-
şarılamaz’ hale getirdiğini söylüyor.
Konuyla ilgili en üst düzey bilimsel otorite olan 
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pa-
neli’nin (IPCC) çalışmalarının en son kapsamlı gözden 
geçirmesi, 1,5 derecenin mümkün olduğu sadece tek 
bir senaryo belirledi. Buna göre, küresel karbon emis-
yonları bu 10 yılda düşüşe geçiyor ve yüzyılın ortaların-
da net sıfıra ulaşıyor. Ancak o zaman bile dünya, atmos-
ferden karbon emmeye yönelik büyük ölçekli çabaların 
yardımıyla tekrar aşağıya inmeden önce 1,5 derecelik 
eşiği aşıyor. IPCC  yazarı Piers Forster da dahil olmak 
üzere diğer araştırmacılar buna işaret ederek ‘sıcaklık 
artışı hâlâ 1,5 derece ile sınırlandırılabilir’ diyor. Ancak 
şu anda böyle bir kurtarma planının geliştirildiğine dair 
bir gösterge yok.
COP26 zirvesinden kasvetli beklenti, sonuçların büyük 
ölçüde heyetlerin Glasgow’da bulunmasından önce or-
taya çıkmasından kaynaklanıyor. Çoğu ülke, müzakere-
ler öncesinde ne kadar çoğunu ya da ne kadar azını 
yapmaya istekli olduklarını belirtmiş durumda ve mev-
cut vaatler yaklaşık 2,7 derecelik ısınmaya denk geliyor.
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Dünya ülkelerinin yarısından fazlası, Paris Anlaşma-
sı’nın, her ülkenin bir iklim vaadinde bulunması ve ar-
dından bu taahhütleri kademeli olarak artırması yönün-
deki kilit atılımı olan geliştirilmiş planlarını sundu. Açık 
ara en büyük kirletici olan Çin de dahil olmak üzere, 
küresel ekonominin kabaca dörtte üçünün, yüzyılın or-
talarında veya hemen sonrasında net sıfıra ulaşma he-
defleri var.”
Ancak yazarlar bu taahhütlerin çoğunun, önümüzdeki 
10 yıla ilişkin emisyon azaltım planları tarafından des-
teklenmediğini ve bir araya getirildiğinde, 1,5 derece-
nin çok altında kaldıklarını vurguluyor: “Küresel ısın-
mayla mücadele konusunda iyi bir oyundan bahseden 
dünyanın en zengin ülkelerinde bile daha fazlasını yapa-
cak siyasi irade yok.”
Çin’e emisyonlarının zirve yapacağını vaat ettiği tarihi 
‘2030’dan önce’den 2025 gibi bir tarihe çekmesi için 
çok baskı yapıldı. Çin, yabancı kömür projelerini fi-
nanse etmeyi durdurma sözü vermesine rağmen geri 
adım atmadı.
ABD, Trump sonrasında Paris Anlaşması’na dönüşünü 
yeni bir şafak olarak duyurdu ve yoksul ülkelere iklim 
finansmanı teklifini dört katına çıkardı. Ancak yine de 
AB’nin ve adil payına ilişkin değerlendirmelerin çok 
gerisinde kalıyor. Bu 10 yılın ortasında emisyonları 
azaltma hedefini yükseltse de Kongre bu konuda halen 
net değil.
Avrupa Birliği’nin 10 yılın sonuna kadar emisyonları 
%55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar iklim nötr 
olmayı hedefleyen iklim planları, enerji fiyatlarında 
devam eden acil durumu izleyen ve blokun Yeşil 
Mutabakatı’nın ekonomik maliyetleri konusunda endi-
şelenen ülkelerden gelen artan bir baskıyla karşı karşı-
ya.
Umut ve ihanetin ortasında bir de suçlamalar var. Batı, 
gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Çin, Hindistan ve 
Endonezya gibi büyük ülkelerin, emisyonları azaltmak 
için yeterince çaba göstermediklerini söylüyor. Ancak 
bu en büyük kirleticiler ve daha yoksul gelişmekte olan 
ülkeler, zengin ülkeleri kendi emisyonları konusunda 
gerekeni yapmamakla veya yoksulların ekonomilerini 
yeşil hale getirmeleri ve iklim değişikliğiyle başa çıkma-
larına yardımcı olmak üzere yeterli nakit vermemekle 
suçluyor. Finlandiya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı 
Krista Mikkonen, herkesin sorumluluğunu üstlenmesi 
gerektiğini söylüyor. (Kaynak: BBC / Reuters)
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ründe işe ilk kez başlayanların genellikle ya “stajyer” ya 
da “gece muhabiri” adı altında çalışması gösterilebilir. 
Zira gece muhabiri işin doğası gereği ya genel asayiş 
haberlerini takip etmek ya da magazin muhabirliği ala-
nında çalışmak durumunda kalmıştır. 

Egemen İdeolojinin Paltosundan Çıkmış 
Gazetecilik Türleri

Mesleğin genel başlangıcını bu biçimde ele alacak olur-
sak pek çok kişinin aktif gazeteci anlayışı ile de doğru 
orantılı olduğu ortaya çıkacaktır. Pek çok kişinin zih-
nindeki gazeteci imgesi, çok cepli yeleğiyle ağır ekip-
manlar taşıyan, maceradan maceraya koşan bir “erkek” 
yahut “erkeksi kadın”  profilidir. 
Bu bir tesadüf değildir çünkü gazetecilik yapısı gereği 
egemen ideolojinin yeniden inşası sürecinde kendi ya-
pısını oluşturmuş, toplumsal cinsiyetten kültürel hege-
monik yaklaşımlara kadar iktidara içkin pek çok varoluş 
nedenini de bünyesine katmıştır. Bunları yaparken de 
kapitalist sistemdeki göstermelik demokrasi deneyim-
lerinde basına atfedilen “dördüncü güç” yahut “tarafsız-
lık” gibi ütopik iddialarla meşruiyet kazanmıştır. 

Pek çok meslek dalında olduğu gibi gazetecilik mesle-
ğinde de zaman içinde spesifik uygulama alanları oluş-
muştur. Bu yazı bir dönemin tekel medyasını da içine 
alan geleneksel/ ana akım medya kalıpları ve internetle 
birlikte değişen yeni medya anlayışı ekseninde, bu uz-
manlaşma alanlarından biri olan iklim haberciliği ya da 
çevre muhabirliği olarak bilinen alana dikkat çekmeyi 
amaçlamaktadır. Öte yandan iletişim fakültelerinde 
bahse konu olan uzmanlık alanlarına tarihsel bakış açı-
sının yanı sıra pratikte gelişen ve kitaplarda yer bulması 
zor olan deneyimlere de yer verilecektir. 
“Alaylı” olsun, “mektepli” olsun; medya örgütlenmele-
rinin daha profesyonel olabildiği metropol kentlerde 
mesleğe yeni başlayan bir gazeteci, öncelikle polis-adli-
ye muhabirliği alanında “pişer”, daha sonra başka uz-
manlık dallarına geçer ya da o dalda uzmanlaşırdı. Bu-
nun nedenleri arasında,  işsizliğin yoğun olduğu, arzın 
her zaman sektör talebinden fazla olduğu basın sektö-
vv
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Direnişlerle yeşil kalan gazetecilik:
İklim haberciliği
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Öte yandan egemen ideoloji üzerine kendi mesleki dili-
ni inşa eden gazeteciliğin alt dallarında uzmanlaşma da 
bu sözü edilen mefhumlardan bağımsız gelişmemiştir. 
Örneğin Türkiye’de ekonomi muhabirliğinin, 12 Eylül 
1980 askeri darbesinin ardından ekonomik alandaki 
serbestleşme ve “küreselleşen dünyaya entegre olma” 
çabaları doğrultusunda gazetelerde açılan ekonomi-
şirket sayfaları ile başlaması, liberal çevrelerin de kabul 
ettiği bir gerçektir. 
Bunların yanı sıra sağlık, spor, magazin gibi pek çok uz-
manlık alanı da mevcut kapitalist sistem örüntülerin-
den mürekkep bir icra biçimini benimsemek zorunda 
kalmıştır. Başka bir deyişle sağlık hakkını esas almayan 
bir sistemi sorgulayamayan bir sağlık muhabirliği, fut-
bol endüstrisinin gölgesinden çıkamayan bir spor mu-
habirliği ve Fransız filozof Althusser’in kavramsallaştır-
dığı devletin ideolojik aygıtları bağlamında en fazla ör-
nek verilen magazin alanı var olan sistemden kopama-
mıştır. 
Ancak ana akım medya her daim kendi alternatifini de 
yaratabildiği için bu uzmanlık alanları, insan, kadın, 
çocuk hakları, çevre sorunları bağlamında yeniden ele 
alınabilmiş; yurttaş gazeteciliğinin güçlendirilmesinden 
hak haberciliği kavramına dikkat çekmeye kadar pek 
çok hatırı sayılır çaba da gazetecilik mesleğine büyük 
katkı sunmuştur. 

Disiplinler Arası Bir Alan: İklim Haberciliği 
 
İşte bu alanlardan biri de iklim haberciliği olmuştur. 
Bazen çevre muhabirliği olarak da anılan iklim haber-
ciliği, tüm insanlık için yakıcı hale gelen sorunları kap-
sadığı için ideolojik ayrımlardan azade olarak, hem 
okurun hem gazetecinin hemfikir olmasını, aynı “çıkar” 
penceresinden bakmasını sağlayan ender alanlardan 
biri olmuştur. Özellikle internet ve yeni iletişim tekno-
lojilerinin gelişimi ile birlikte, iklim haberlerinin geniş 
kesimlere ulaşması da kolaylaşmıştır. Teknik ve kar-
maşık gelen karbon emisyonu, küresel ısınma gibi pek 
çok konu artık hareketli içeriklerle desteklenebilmekte, 
arka plan bilgisine ihtiyaç duyan okura daha fazla kay-
nağa ulaşma şansı verebilmektedir. 
Öte yandan iklim gazeteciliği, şirketlerin kar hırsı karşı-
sında dünyadaki tüm canlıların eşit yaşam hakkına sa-
hip olması şiarından hareket etmeyi gerektirmekte; bu 
noktada hak haberciliği kavramı ile de yan yana ilerle-
mesi elzem hale gelmektedir. 
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İklim gazeteciliğinin bir diğer partneri de bilim gazete-
ciliğidir. Zira ana akım gazetelerin Avustralya’daki yan-
gınlara yönelik haberlerde yüzde 72 oranında bilimsel 
kaynak kullanılmadığı sosyal bilimci Meltem Şahin’in 
araştırmasında ortaya konmuştur. 
İklim gazeteciliği hak haberciliğinden ve bilim gazeteci-
liğinden bağımsız olmadığı gibi, çevre sorunlarının 
dünyadaki ekonomik sistemle bağından kaynaklı oldu-
ğunu düşünürsek; ekonomi gazeteciliğinden de bağım-
sız değildir. Disiplinler arası olarak ele alınması gereken 
iklim gazeteciliğinin en önemli sorunsalı hem karar ve-
riciler hem de yurttaşlar nezdinde bir farkındalık yarat-
maktır. Bu farkındalığın önündeki en büyük engel med-
yanın bu konudaki duyarlılık, bilgi ve deneyim düze-
yidir. Zira medya sel baskınları, kuraklık, hava kirliliği, 
doğal kaynaklı orman yangınları gibi afetlerin dışında 
bu konuya özel bir önem verip haberleştirmede hala 
yetersiz kalmaktadır. Öte yandan internet ve bağımsız 
gazetecilik pratiklerini saymazsak geleneksel medyada 
çevre muhabiri, iklim habercisi gibi alanlar hala kısıtlı 
düzeydedir. Bu soruna paralel olarak karmaşık ve mak-
ro bir problem olarak görülen iklim krizi, okur ilgisini 
çekecek ve yaygın okunacak formata kavuşmayı bekle-
mekte, bu yönde de önemli adımlar atılmaktadır. 

Çevre Direnişleri 
İklim Gazeteciliğine de Umut

Küresel bir sorun olan iklim krizinin ülkeler nezdinde 
yerelleştirilmesi ve iklim politikalarıyla bağdaştırılması 
da ayrı bir sorun başlığıdır. 2015 yılında imzalanan Pa-
ris Antlaşması’nın uygulamalarını takip eden, bu alanda 
uluslar arası düzeyde iletişim kurarak hareket etmeye 
çalışan bağımsız gazeteci ağları bulunsa da iklim haber-
lerinin Türkiye özelinde kurumsallaşması epey zaman 
alacak gözükmektedir. 
Ancak siyanürle altın arama gibi doğaya zararlı maden-
cilik faaliyetleri, termik santraller, HES’ler gibi pek çok 
konuda oluşan toplumsal muhalefet mikro düzeyde de 
iklim haberciliğini ve çevre muhabirliğini kurumsallaş-
tırmaya yadsınamaz bir katkı sunmakta ve umut ver-
mektedir. 
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arasında değişim göstereceği ve yağışlarda azalmayla 
birlikte düzensizliklerin artacağı beklenmektedir. 
Yağışlı gün sayısı azalırken kısa sürede çok fazla yağış 
alacağız. Bunu son yıllarda yaşamaya başladık. Yıllık 
toplam yağışları alsak bile yağışlı gün sayısı azaldığı için 
yağışları kısa sürelerde şiddetli aşırı yağışlar olarak alı-
yoruz. Bu da bize yanlış şehirleşme ve imar uygu-
lamaları ile birlikte felaket olarak geri dönüyor. Tarım-
sal üretimde yarar yerine zarar getiriyor ve üretim ka-
yıpları yaşıyoruz. (RCP: Temsili Konstrasyon Rotaları)
Yine RCP 8.5 senaryosuna göre Türkiye’de 2016-2099 
yılları arasında yıllık ortalama sıcaklıkların 2,5 ile 3,7 °C 
arasında artacağı öngörülmektedir. Yani gittikçe daha 
da ısınacağız.
İnsan faaliyetleri olan fosil yakıtların kullanımı, arazi 
kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi sü-
reçleri sonucunda özellikle sanayi devriminden sonra 
sera gazı emisyonlarının hızla artmasının sonucu olan 
iklim değişikliğini, küresel ısınmayı durduramaz isek bu 
öngörüler çerçevesinde iklim değişikliğinden etkilene-
cek sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. 
Çünkü tarım tamamen doğa koşullarına, iklim faktör-
ööö

Dünyamız yaklaşık 4,5 milyar yıllık bir yaşa sahiptir. Bu 
süreçte Öncelikle İklim dediğimizde sıcaklık, nem, at-
mosfer basıncı, rüzgâr, yağış ve diğer meteorolojik olay-
ların belirli zaman içerisindeki ortalamalarından bahse-
diyoruz. Devamında hemen şunu söylemek gerekiyor 
iklim değişikliği artık küresel iklim krizine dönmüş du-
rumda. Küresel bir iklim krizini tüm dünya ile birlikte 
bizde yaşıyoruz. Dünya her geçen biraz daha ısınıyoruz 
ve biz bunun etkilerini daha yakından ve yakıcı bir şe-
kilde hissetmeye başladık. Birleşmiş Milletler Hükümet-
ler Arası İklim Paneli'nin (BMHİP) 8 Ekim 2018’de 
açıkladığı rapora göre küresel ısınma, gelecek 20 yıl 
içinde, sanayi öncesi dönemin ortalama sıcaklık dere-
cesine göre 1.5°C derecelik bir artışta durdurulamadığı 
takdirde iklim krizi artık geri döndürülemez bir sürece 
girecek.
Türkiye’de de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan RCP 8.5 Senaryosuna göre 2016 -2099 
yılları arasında toplam yağış anomalisinde % 3 ile %  12 
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lerine bağımlı olarak yürütülen bir faaliyettir. Tarımı sı-
nırlayan faktörler üretim yapılan coğrafyanın toprak ya-
pısı yükseltisi sıcaklık, yağış,  gibi faktörlerdir. Küresel 
iklim değişikliğinin etkileri ise kuraklık, aşırı sıcaklıklar, 
zamansız şiddetli yağışlar, zamansız don olayları, mev-
simsel kaymalar şeklinde kendini göstermektedir. Tüm 
bu değişimler ekolojik dengede bozulmaya, bazı bitki 
türleri ve böcek türlerinin yok olmasına neden olacak-
tır. Böcekler tür sayısı bakımından çok üstün organiz-
malardır. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığı ile yaklaşık ay-
nıdır. Bu da sıcaklığın böceklerin davranışları, dağılım-
ları ve üremeleri üzerinde belirleyici olduğunu gösterir. 
Sıcaklıklardaki artış böceklerin gelişmesini hızlandıra-
rak ihtimaldir ki bir yıldaki döl sayısını da artıracaktır. 
Bu da böceklerin sayısında artışa neden olacaktır. Kışı 
durgun geçiren böcekler için alışılmamış sıcaklıklar de-
zavantaj oluşturacaktır.
Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artık daha uzun 
yaz ve daha kısa kış koşulları yaşıyoruz. 2021 Kasım ayı 
içerisinde güncel sıcaklık 27 Sıcaklık ve büyüme mev-
simlerindeki değişimler, mahsul verimini etkileyebi-
lecek böcek türlerinin, istilacı otların veya hastalıkların 
çoğalmasını ve yayılmasını etkileyebilecektir. Bu da ta-
rımsal üretimde verim ve kalite kayıplarına neden ola-
caktır. Bunun yanında arılar ve diğer uçan böceklerin 
yaşamlarını olumsuz etkileyerek tozlaşmayı olumsuz 
etkileyip, verim kayıplarına neden olacaktır. Yağış azlığı 
nedeniyle yaşanacak kuraklık birinci derecede verimi 
etkileyecektir. Çünkü su tüketimi ile verim arasında 
doğrudan güçlü bir ilişki vardır.  Zamansız ve aşırı ya-
ğan yağışlarda yarar yerine zarar getirecek, tohumlar 
çimlenmeden toprakta çürüyecek, tozlaşma olumsuz 
etkilenecek, su baskınları yoluyla tarımsal üretimde 
doğrudan ürün kaybına neden olacaktır. Kışın mevsim 
normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar kış sebzelerin-
de erken olgunlaşma ve vejetasyon süresinde kısalma 
gibi nedenlerle verim ve kalite kaybına neden olur. Bu-
nun yanında meyve ağaçları dinlenmeye geçerek bahar-
da yeni bir doğuma hazırlanması gerekirken mevsim 
normalleri üzerinde seyreden uzun süreli sıcaklıklar ne-
deniyle dinlenemez ve yeterli şeker ve protein biriktire-
mediği için ise ilkbahar geç donlarına daha dayanıksız 
hale gelir.  Oysa dinlenme halindeki hücrelerde şeker 
oranı ve proteinlerin artışı hücre içindeki buz oluşu-
munu önleyerek dona karşı dayanıklılığı artırmaktadır. 
İşte bu kış dinlenmesi gerçekleşmediği zaman, bu don-
lardan zarar görerek verim ve kalite kaybı oluşur. 
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Tarımla Küresel Isınma Arasında İki 
Yönlü Bir İlişki Vardır

Küresel ısınmaya etki eden asıl faktörlerin fosil yakıtla-
rın kullanımı, arazi kullanımlarındaki değişimler, or-
mansızlaştırma,  enerji, sanayi ve madencilik faaliyet-
lerinin etkilerinin asal faktörler olduğuna vurgu yaparak 
devam edelim.
Tarımsal faaliyetler küresel ısınmadan doğrudan etkile-
nen sektörlerin başında gelirken aynı zamanda Karbon-
dioksit gazı (CO2), metan gazı (CH4)  ve Azot Pro-
toksit (N2O) salınımı nedeniyle Küresel ısınmayı etki-
leyen bir sektördür. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası 
İklim Konferansı  2007 raporuna göre bu etki ortalama 
%14 oranındadır. Tarım sektörü özellikle çayır ve me-
ralar küresel ısınmayı artıran sera gazlarından olan kar-
bon emisyonunu azaltmada yutak görevi görürken, 
Metan gazı ve Azot oksit salınımıyla küresel ısınmayı 
artırıcı etkisi nedeniyle iki yönlü bir etkileşim içerisin-
dedir. Özellikle hayvancılık faaliyetleri nedeniyle Me-
tan gazı artarken, bitkisel üretimde azotlu gübre uygu-
lamaları ile de Azot oksitlerin türevleri atmosfere karış-
maktadır. Bunun yanı sıra tarımda mekanizasyon uygu-
lamaları ve tarımsal ürün ticareti nedeniyle de Karbon 
emisyonlarında artışla tarım sektörü küresel ısınmayı 
etkilemektedir. Bu iki yönlü ilişki nedeniyle tarımın kü-
resel ısınmaya etkisini hesaplarken Karbon emisyonu-
nu azaltmadaki rolü de dikkate alınmalı ve net etkisi 
ortaya konmalıdır.

Küresel Isınmanın Gıda Arz ve Talebine 
Etkileri Nelerdir?

Tarımsal faaliyetlerin birincil amacı gıda üretimidir. 
Küresel ısınma sonucu tarımsal üretimde meydana ge-
lecek kayıplar gıda güvencesizliği, verimli tarımsal böl-
gelerde, beklenilenden daha sıcak ve kurak koşullar so-
nucu mahsulün negatif etkilenmesi, üretim miktarının 
azalması sonucu dünya gıda arzının tehdit altında ol-
ması olarak değerlendirilebilir. İklim değişikliğine bağlı 
olarak çayırlarda ot verimi ve meralarda otlatma kapasi-
tesinin düşmesi hayvansal üretimi de etkileyecektir. 
Yine yaşanacak aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanların gıda 
güvencesi ve gıda güvenliğini iklim değişiklikleri direkt 
etkiler. Bunun yanı sıra, sera gazı emisyonları ile iklim 
değişikliğinin etkilerinin azaltılması çabalarının oluş-
iiiiii   ç
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turduğu ekonomik etkiler yani, tarımsal ürün fiyatları 
ve tedarik zincirleri de gıda güvencesini olumsuz etkile-
mektedir.  Bu etkiler de nedeniyle dünya tarım ticareti 
de etkilenecek, ülkeler öncelikle kendi halklarının gıda 
ihtiyacını karşılamak için tarım ürünleri ihracatına sı-
nırlama getirecekler dünya gıda fiyatları yükselecektir. 
Bu özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla ola-
caktır. Gıda fiyatlarında yaşanacak artışlar domino etki-
si ile diğer mal fiyatlarında yükselmelere yol açmakta-
dır. Gıda fiyatlarındaki yükseliş az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde emeği ile geçinen yoksul halkın 
gıda erişimini zorlaştıracaktır. Bunun yanında iklim de-
ğişikliği nedeniyle üretmekte zorlanan küçük üreticiler 
üretimden koparak kırdan kentlere göç hızlanacaktır. 
Göçler sadece kırsaldan kente değil uluslararası göçler 
yaşanacak ve gelecekte küresel ısınmaya bağlı mülteci 
ve göçmen sorunu dünyanın önündeki önemli sorun-
lardan biri olarak durmaktadır.

Ne Yapmalıyız?

Küresel iklim değişikliği kabullenmemiz gereken bir ka-
der mi? Elbette hayır. Bunun için mücadele etmek ge-
rekiyor. Sorun küresel olduğu için mücadele de eylem-
de yerelden küresele, küreselden yerele olmalıdır. Sera 
gazı emisyonlarında başta gelen gelişmiş ülkeler sorum-
luluklarını yerine getirmelidir. Uluslararası alanda iklim 
değişikliğine karşı ortak çalışmalar ve çabalar sürmekte-
dir. Birleşmiş Milletler’in çatısı altında 1994’de yürürlü-
ğe giren İklim Değişikliğiyle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi 
(UNFCCC), 2004 yılında yürürlüğe giren Kyoto 
Protokolü  ve 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşması 
bu mücadelenin en önemli odak noktalarıdır. Bu anlaş- 
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maların gerekleri yerine getirilmelidir. Türkiye 2016 yı-
lında Paris Anlaşması'nı imzalamış ancak 2021 yılına 
kadar meclis onayından geçirmemiştir. Gecikmeli de 
olsa 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’nde kabul edilip 7 
Ekim 2021 tarih ve 31621 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girmesi olumlu bir adımdır. Ancak 
yeterli değildir. Beş yıl boyunca neden onaylanmadığı 
da ayrıca sorgulanması gereklidir. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılan 
Birleşmişi Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na 
(COP26) zirvesine güvenlik gerekçesi ile katılmamış 
olması konuya ne kadar önem verildiğini/verilmediğini 
göstermektedir. Bugüne kadar uygulanan politikalar ne 
yazık ki gelecek için ümitli olmamıza olanak vermiyor. 
Bunların yanında iki yönlü bir çalışma içerisinde olun-
malıdır. Öncelikle Karbon emisyonunu azaltıcı faaliyet-
ler yapılmalı, fosil yakıt kullanımı sınırlandırılmalı ve 
düşürülmelidir. Yenilenebilir enerji kullanımı arttırıl-
malı Yaptıkları fotosentezle önemli Karbon yutak alan-
ları olan orman alanlarımız, tarım alanlarımız, çayır ve 
meralarımız korunmalıdır. Küresel ısınma nedeniyle 
ormanlarımız yangınlara karşı daha hassas hale gelmiş-
tir. Son yaşadığımız Antalya ve Muğla Orman yangınla-
rının direk sorumlusu elbette küresel ısınma değildir. 
Ancak kolaylaştırıcı etkisi olmuştur. Ormanlarımızın 
yangına hassas olduğu ortadayken buna ilişkin önlem-
leri almayan, söndürme çalışmalarında yetersiz kalan 
iktidarın sorumluluğu ortadadır.
İkinci olarak uyum çalışmaları yapılmalı ve dirençli ta-
rım için adımlar atılmalıdır. Burada yapılması gereken-
lerde tatlı su kaynaklarımız korunmalı, suyu tasarruflu 
ve verimli kullanmalı, bunun için basınçlı sulama sis-
temleri desteklenmeli,  kuraklığa dayanıklı, daha az su 
tüketen bitkilere yönelinmelidir.   Gıda güvencesinin si-
gortası küçük çiftçileri korumalı ve desteklemeli, tarım-
da agro ekolojik yöntemler (organik tarım, permakül-
tür, onarıcı tarım) arttırmalı, yerel bitkisel ve hayvansal 
varlıklarımızı korumalı ve daha fazla kullanmalıyız.  
Tarımsal Ar-Ge çalışmalarında Küresel ısınma dikkate 
alınmalı, iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etki-
lenmek için ekim ve hasat dönemlerinde yapılacak dü-
zenlemeler belirlenmelidir. Sıcaklık değişimlerinden en 
az etkilenecek çeşitlerin ıslahına önem verilmeli. Tüm 
bunlar yerel koşullar dikkate alınarak ulusal düzeyde 
uygulanacak birbirini tamamlayan bütüncül politikalar-
la yapılmalıdır. İklim değişiklikleri ile agro ekolojik 
bölgesel kaymalar dikkate alınarak bu senaryolara göre 
hangi ürünlerin hangi bölgelerde üretilebileceğine yö-
nelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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rın gözü öyle dönmüş ki, suyu pazarladıkları gibi,ileride 
havayı da pazarlayacaklarına şaşırmamak gerekir. Onla-
rın kazançları ve ekonomik göstergeleri iyiyse; her şey 
yolunda olup, güllük gülistanlık bir  yerdesiniz.Ne diye 
konuyu abartıyorsunuz? Her şeye ideolojik bakıyorsu-
nuz derler. İnsanlar arasındaki eşitsizlik, yoksulluğun ve 
işsizliğin artışı,salgınlar, çevrenin yok oluşu, savaşlar, 
katliamlar çocuk ölümleri vb. konular onların sözlüğün-
de yoktur. Bütün bunlara karşı yine de umutsuzluğa ka-
pılmamak gerekir dostlarım. Küresel ölçekli, örgütlü bir 
yapılanmayla bunlara dur diyebiliriz.
Öncelikle konumuz olan ve yaşamın olmazsa olmazı 
suyun yaygın kirlenmesinin önüne geçip, bu konuda 
evrensel duyarlılığı arttırmak gerekir. Suyun tasarruflu 
kullanımı için baskı unsurlarını devreye sokup, farkın-
dalığı bir an önce yaratıp,öne çıkarmak şarttır.
Yeryüzünün üçte ikisinden fazlası su olup, yaklaşık 
otuzda biri tatlı su kapasitesindedir. Tuzlu deniz suyu 
tüm suların % 97’si olup şu an içilmesi mümkün değil-
dir. Tatlı suya erişim oranı % 1’in altındadır. Bir litre 
atık su, sekiz litre tatlı suyu kirletmekte olup, küresel 
kirli su miktarı 12(oniki) bin kilometre küptür. Bu ha-
cim en büyük on nehirdeki tatlı sudan fazladır. 

Her gün olmasa da, en az ayda bir kere su ile ilgili ola-
rak yazılı ve görsel basında haber çıkmakta, susuz kala-
cağımız günlerin yakın olduğu anlatılmaktadır(!). 
Özellikle COVID-19 pandemisini yaşadığımız şu gün-
lerde bu konu son derece önem kazanmıştır. Karşılığın-
da bu haberlere karşı en ufak bir tepki var mı? Ben bile-
miyorum. Yanıt olarak zaten hangi soruna karşı bizim 
gibi toplumlarda duyarlılık oluyor der gibisiniz.
“Küresel Sermaye Sistemi” yapısı gereği dünyadaki tüm 
kaynakları talan etmekte, buna paralel olarak suları kir-
letip, kar hırsı ile kökünü kurutmaktadır. Su meta hali-
ne girmiştir. Neredeyse önümüzdeki yıllarda su payla-
şım savaşları olması artık bilimsel çevrelerde konuşulan 
bir konu halini almıştır. Felaket tellallığı yapmayalım 
desek de, görünen köy kılavuz istemez. 
Aklınıza biran susuz bir dünya olabilir mi? diye bir soru 
gelse; “Hadi canım sende! Olur mu böyle bir şey” deriz. 
Bu hızla gidilirse neden olmasın? Saldırgan anamalcıla-
vv
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Suların kirlenmesi:

İnsan ile hayvan çıkartıları (Dışkı, idrar vb.) ve 
kimyasal maddelerle kirlenebilir.

Suyu kirleten kimyasal maddelerin başlıcaları: 

1) Arsenik 
2) Kurşun
3) Nitrat
4) Talyum
5) Benzen
6) Karbon tetraklorür
7) Hekzaklorobenzen ve benzeri maddeler

Dünyada Su ile İlintili Hastalıkların 
Rakamsal Boyutu

Tahmini olarak 250 milyon kişi hastalanıp, 5 milyon-
dan fazla kişi ölmektedir. Ölenlerin çoğu çocuk yaş gru-
bunda olup, işin ekonomisi ayrı bir sorundur. Su ile ge-
çen ishal etkenlerine bağlı yılda iki milyonun üzerinde 
ölüm olmaktadır.

Su içilmesi ile oluşabilen enfeksiyon etkenleri: 

°Virüsler (Enterovirüsler, Rota virüs, Hepatit-A ve E, 
Norwalk virüs …)
°Bakteriler (E.Koli, Kampilobakter, Tifo ve Para tifo 
yapan bakteriler, Basilli dizanteri etkenleri, Vibrio 
kolera…)
°Parazitler (Amip, Giardia... Askaris, oksiyur..)

Dünyadaki nüfus artışı ve sanayileşme beraberinde kirli 
su artışını da getirmiştir. Türkiye’deki kullanıma hazır 
su kapasitesi yüz milyar metreküpten biraz fazla olup, 
bunun yedide biri içme ve kullanma içindir. Yaklaşık 
dörtte üçü tarımsal, onda birinden biraz fazlası sanayi 
amaçlıdır. Son kırk yıl içinde üç “Van Gölü” hacminde 
su alanımız heba edilmiştir. Ülkemiz kişi başına düşen 
yıllık su tüketimi ile (Yıllık bir buçuk metreküpten bi-
raz fazla) su yoksulu ülkeler arasında gelmektedir. Ge-
lişmiş ülkedeki bir çocuğun su tüketimi gelişmemiş ül-
kedekine göre otuz kat fazladır. 
Suyun hovardaca kullanımı, çevresel faktörler, dünya 
nüfusunun artışı, küresel ısınma, sanayileşme, plansız 
nüfus artışı suyun önlenemez kirliliğini, beraberinde 
enfeksiyonları da getirmiştir. Ülkemizde de gün geçmi-
yor ki suya bağlı salgın haberlerini duymayalım. 

Bulundukları ortamlara göre suları sınıflandırma:

1) Deniz
2) Havuz
3) Akarsular
4) Artezyen
5) Kaynak 
6) Şebeke suları

Suların kullanma biçimleri:

1) Banyo 
2) Bahçelerin sulanması 
3) Yüzme 
4) Temizlik
5) İçme amaçlı kullanım
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Patlayıcı salgınlara neden olan etkeneler: 

Bunlar ağırlıklı olarak Vibrio Kolera, Giardia, Basili 
Dizanteri etkenleri, E.Koli, Legionelladır.

Su ile bağlantılı hastalıklardan korunma yöntemleri: 

1) Her şeyden önce anaokulundan başlayarak temizlik 
konusunda kişilerin eğitilmesi. 
2) Su kaynağının kirlenmesinin önüne geçilmesi.
3) Kurallarına uygun dezenfeksiyon.
4) Filtrasyon. 
5) Dağıtım sisteminin kirlenmesinin önlenmesi. 
6) Su depolarının programlı bir şekilde 
temizlenmesi,klorlanması ve kontrolü gerekir.

Yorum ve Öneriler

Korona Pandemisinin en şiddetli hali ile devam etmek-
te olduğu bugünlerde; MASKE,MESAFE VE TEMİZ-
LİK ÜÇGENİNDEKİ temizlik maddesinin en önemli 
öğesi olan SU sorunu maalesef içimizi yakmaktadır. 
Mademki gelecekte paylaşım savaşı su nedenli olacak; 
o zaman en kısa zamanda bilimsel veriler eşliğinde, 
bağımsız karar alıcı bir yapı oluşturmak gerekir. Bunun 
yasal alt yapısını hazırlamak, "Koruyucu Hekimliği" ön 
plana alan bir sağlık sistemini meydana getirmek şarttır. 
Ölümü derseniz zor derim.Ama biz ensemizi 
karartmayalım derim.

✓KORUNMA TEDAVİDEN HERZAMAN 
ÜSTÜN VE UCUZDUR.

✓SU ALINIP,SATILAN BİR META DEĞİLDİR.

✓SAĞLIK DOĞUŞTAN KAZANILMIŞ BİR 
HAKTIR.
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Aydın Çevre ve Kültür Platformu

Kurgudan Gerçeğe 
Ekoloji Mücadelesi
ALİ EMEK*

Krizlerden beslenen yapısıyla kapitalizm ve onun yöne-
tim araçlarından en önemlisi haline gelen politik araçlar 
yeni bir maden bulmuşçasına ekolojik dengenin bozul-
ması ile ilgili sorunları sürekli gündemde tutmaktadır. 
Zaten kriz süreçleri de olmasa, kapitalizm kendini ye-
niden dönüştürerek var etmeye devam edemezdi. Tıpkı 
döngüsel ekonomi, geri dönüşüm ekonomisi üzerine 
kurguladığı son süreç gibi… Nitekim bu süreçte, olan 
yine ve yeniden, alt tabakada yaşayan yoksul halka ve 
üretici-emekçi güçlere olmaktadır.
Karl Marks’ın tabiri ile insan önce doğaya yarattığı yer-
leşim yerleri ile yabancılaşmış; daha sonra yarattığı 
toplumsal sistemin işleyiş süreciyle birlikte ile yarattığı 
mekân ve yapılara yabancılaşmıştır. Yaşadığımız post 
modern yüzyılda ise insan hem doğa, hem mekan ve 
yapılar haricinde de artık kendi varoluş ve içsel süreci-
ne yabancılaşmakta, Nâzım Hikmet Ran’ın “Makina-
laşmak” adlı şiirinde değindiği gibi “trrrrum, trrrrum, 
trrrrum! trak tiki tak! makinalaşmak!... minvalinde bir 
hal aldığı gözlenmektedir. Bu durum metaya dönüştü-
rülen her şeyin piyasalaştırılmasına, alınıp satılması sü-
reçlerini de doğurmuştur. Hal böyle olunca da modern 
kölelik ve yağmacılık küresel boyutta genişlemekte, her 
şeyi bir piyasa materyaline dönüştürmektedir.
Özellikle SBKP’nin 20. Kongresi ile red ve tadil edilen 
tüm devrimci tarihsel süreçle birlikte Avrupa’da ve 
Dünya konjektüründe yarattığı siyasal domino etkisi 
sonucu rakipsiz kalan kapitalist siyasal sistem önce kü-
reselleşerek tüm dünya coğrafyasını piyasa koşullarına 
entegre etmiş daha sonra ise yerel alanların yapılarını 
sömürmeye başlamıştır. 80-90’lı yıllarda girişilen bu 
hunharca çaba ne yazık ki yerel coğrafyaların hızla tah-
rip olmasına, doğalarının yok olmasına ve doğal olarak 
bugün yaşanan tüm çevresel felaketlerin yaşanmasına 
vv

* AYÇEP YK Başkan Yardımcısı
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AYÇEP bugün Aydın’da politika üreten her kurum, 
parti ve kuruluşa eşit mesafede ekoloji mücadelesi yü-
rüten bir yapıdır. Bu durum toplumda da ciddi etkileri 
barındıran bir yapıya dönüştürmüştür. Nitekim ekoloji 
dünyadaki canlı-cansız etkileşiminin tüm süreçlerini in-
celeyen bir bilimdir. Bu nedenle dünyada yaşayan tüm 
canlılar ve evimiz dediğimiz dünyamız aynı çatı altında 
varlığımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Bu süreçte ne 
yazık ki insan tek başına değil yaşanan süreçte zengini-
fakiri, kentlisi-köylüsü, zencisi-beyazı, sağı-solu, dinsi-
zi-ateisti vb. hepsi etkilenecektir. Örneğin sel geldiğin-
de ya da sıcak yaz aylarında kavrulduğumuzda zenginin 
parası onu korumaya dair yetmeyecektir. Bu nedenledir 
ki ekoloji mücadelesi özünde insanın doğada varlığını 
devam ettirme mücadelesidir. Onun içindir ki köylü ka-
dınların bir ağaca kesildiğinde ağladığını, ormanda yan-
gında zarar görmüş hayvanı sarı sarmaladığını görmek-
teyiz. Bundandır ki özümüz olan doğaya ne kadar sev-
giyle bakarsak, ne kadar bütünleşik davranırsak gelece-
ği kazanacağız. Aksi takdirde ne barbarlığımız kalacak, 
ne de insan olarak dünyada esamemiz okunacaktır. 
Doymadıktan ve susuz kaldıktan sonra kentler ne yazık 
ki hiçbir işimize yaramayacaktır. Kurulacak dünyayı 
Anadolu’daki ekoloji mücadelesi gösterdiği gibi ancak 
ve ancak dayanışma ve yârin yanağından gayri dünyayı 
paylaşmakla mümkün olacaktır; tabii sadece insanla 
değil tüm canlılarla, cansızlarla… Bir gün sel geldiğin-
de, bir gün erozyon vurduğunda, fırtına koptuğunda 
kapitalistlerin fildişi kulelerinde, yaşayacak tek bir insan 
kalmadığında dünyada insanoğlu için geç değil, çok geç 
olacaktır. Doğanın da umurunda olmayacaktır.

neden olmaktadır. 2000’li yıllarla birlikte artan mem-
nuniyetsizlik ve şatafatlı yüzyılın çöküşü ile birlikte kü-
reselleşmenin etkisiyle birlikte yereldeki değerlerinde 
yitirilmesi insanlara yeniden bir yolun oluşturulması 
gerekliliğini doğurmuştur. Bu nedenle yerellerde daha 
fazla ekoloji temelli örgütlenmelerin ortaya çıktığı yapı-
lanmalarda tam bu zamana rastlamaktadır.
Aydın Çevre ve Kültür Derneği  (AYÇEP) bu süreçlerin-
de içinde barındırdığı bir ortamda kuruldu. Artan doğal 
tahribatlar Aydın İlini de vurmuştur. Kapitalist krizin 
doğurduğu enerji ihtiyacı uluslararası sermayenin neo-
liberal yaklaşımları doğrultusunda yenilebilir ve ucuz 
hammadde/işgücü kaynağına sahip olan Aydın iline 
akıl almaz şekilde tüm kentsel ve kırsal alanları parsel 
parsel paylaşıma sunulmasıyla başladı. Hatta projeler 
rant çevrelerince masa başında Aydın topraklarının 
%80’den fazlasının paylaşılarak gerçekleştirildi. Nite-
kim küresel sermaye ve yerel franchise ortakları bu du-
rumu yasa ve kural tanımaksızın gerçekleşti. Aydın ili 
genelindeki tarımsal araziler hızla kente göç etmek iste-
yen umutsuz işsiz halk tarafından elden çıkarılmaya 
başlandı. Tam da bu süreçte yerelde hareketlenmeler 
başladı ve doğası tahrip olan köylüler, duyarlı vatandaş-
larda örgütlenme ihtiyacı doğdu. Bugün Aydın'ın nere-
sinde olursa olsun en küçük bir gelişmede haberdar 
olan, refleks gösteren ve yine mi siz dediren bir güçtür 
AYÇEP. AYÇEP’in taban gücü ne halkla ilişkiler ve 
reklam malzemesi için kurulan çevre derneklerine 
benzer ne de siyasal alanda ve egoları şişkin yeşil 
hareketlere benzerdir. 
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Yangının oluşması için gerekli olan unsurlar “ yanıcı 
madde, ateş ve oksijen” bu üç unsur olduğu sürece or-
man yangınları ebediyen olacaktır. Ancak bizi endişe-
lendiren tarafı yangının boyutunun büyümesi ve do-
ğada yaptığı tahribat. Ne yazık ki küresel iklim krizinin 
etkisini daha fazla hissettiğimiz  son on yılda tahribatın 
boyutları  da belirgin bir şekilde artmıştır. 2019 yılında 
Avustralya'da meydana gelen orman yangını günlerce 
(20 gün) sürmüştür. Ülke ve kıta tarihinin  en büyük 
yangınında yaklaşık  beş milyon hektar alan zarar gör-
müştür. Bu yangında ayrıca 28 kişi hayatını kaybetmiş 
ve 1,1 milyar hayvan telef olmuştur. 
Dünyanın değişik yerlerinde her yıl ortalama beş mil-
yon hektar orman alanı yangınlardan zarar görmek-
tedir. Ülkemizde ise yaklaşık 10 bin hektar orman alanı 
yanmaktadır. Ülkemizdeki orman yangınlarının son on 
yıllık seyrini Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre  
değerlendirdiğimizde maalesef durumun hiç iyiye git-
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mediğini görebiliriz. Son on yılın birinci beş yılında her 
yıl ortalama 2492 orman yangınına karşılık yanan alan 
miktarı 6.372 hektardır. İkinci beş yılda ise her yıl çıkan 
ortalama 2741 orman yangınına karşılık 11.819 hektar 
orman alanı yanmıştır. Yangın sayısındaki %11,2’ lik 
artışa karşılık yanan alan miktarında %85 ‘lik bir artış 
kaydedilmiştir. Bu veriler bile bizi tedirgin ederken 
özellikle 28 Temmuz 2021 tarihinde ülkemizin değişik 
yerlerinde başlayan  orman yangınlarında ülke tarihinin 
rekorları alt üst olmuş ve sadece bu dönemde altı 
önemli bölgede 130 bin hektarın üzerinde orman alanı 
yangınlardan zarar görmüştür. 
Orman yangınları sonrası yanan alanlar büyük ölçüde 
doğanın kendisini yenileme iç güdüsü ile yenilenebil-
mektedir. Ancak son yıllarda hissedilen küresel iklim 
krizi ile birlikte özellikle kıyılardan uzak alanlarda rutu-
bet ve sıcaklık ilişkilerinin bozulması ile tahrip olan  
ekosistemin kendisini tamir etmesi zorlaşmaktadır. Bu   
 

Orman Yangınları ve Gelecek
SABAHATTİN BİLGE*

*Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube YK Başkanı
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nedenle insan eli ile bu alanların restorasyonu bir başka 
ifade ile yeniden ormanlaştırılması gerekmektedir. Sa-
dece Türkiye de değil tüm dünyada yanan alanların 
mutlaka eski haline döndürülmesi insanlığın geleceği 
için şarttır. Dünyada oksijen üretiminde bir sorun bu-
lunmamaktadır. Ancak bilindiği gibi 1997 yılındaki 
Kyoto Protokolü  ile gündeme gelen havaya salınan kar-
bonlu bileşiklerin (kloroflorokarbon gazları) artması ile 
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oluşan sera etkisi. Bunu önlemenin birinci yolu karbon 
salınışını durdurmak, ikinci önemli yolu ise dünyanın 
en önemli karbon yutakları olan orman alanlarının ko-
runması ve geliştirilmesidir. Görüldüğü gibi ormanlar 
insanların ve yaşamın en önemli teminatıdır. Ormanları 
yasal ve toplumsal sorumluluk  gereği elbirliği ya hep 
birlikte koruyacağız ya da hep birlikte yok olacağız. 
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Dünyada kendi kendini temizleyen üç körfezden biri 
olan Saros Körfezi’nde çevre katliamı devam ediyor. Bi-
lirkişi raporuna rağmen Botaş dış ticaret şirketi ısrarla 
Saros Körfezi kıyılarını tahrip etmeye ve denizi doldur-
maya devam ediyor. Körfezin eski ve yeni fotoğraflarına 
göz atıldığında çevre katliamı açıkça görülebilir.  
Saros Gönüllüleri Dayanışması ise Saros Körfezi’nde ya-
pılmaya başlayan FSRU limanı hakkında yaptığı açıkla-
mada 3 yıldır verilen toplumsal mücadeleye ve açılan 
iptal davalarındaki bilirkişi raporlarına rağmen Botaş 
şirketi Liman ve boru hattı hafriyat ve inşaat çalışmala-
rına başlamasına vurgu yaparak hukukun ayaklar altına 
alındığını ve doğanın sermayenin kâr hırsına feda edil-
diğini dile getiriyor.
Saros Gönüllüleri  tarafından binlerce kişiyi temsilen üç 
ayrı iptal davası açılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
45 bin ıslak imzalı itiraz dilekçesi sunulmuş, ayrıca 117 
bin 500 change. org dan imza toplanmıştır. İlk ÇED 
Olumlu Kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi-
ne açılan iptal davasının için Kasım 2019’da yapılan ke-
şif sonrası on uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin ha-
nnnn
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zırladığı rapora göre Edirne İdare Mahkemesi Botaş’ın 
hazırlattığı Çevresel Etki Değerlendirme raporuna da-
yalı olarak Bakanlığın verdiği ÇED Olumlu kararı iptal 
edilmiştir. Botaş hem mahkemenin iptal kararını Da-
nıştaya temyiz etmiş hem de iptal kararına uyarak 
2009-7 genelgeye dayanarak Botaş’ın aynı projeye dair 
hazırladığı 2. ÇED Raporu’na ÇED Olumlu Kararı ver-
miştir. Saros Gönüllüleri, 2. ÇED Olumlu Kararının 
öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali davasını 
Edirne İdare Mahkemesinde açmıştır.

Saros Gönüllülerinin Açıklaması

“Birinci ÇED iptal davamızda Danıştay bozması sonra-
sı 2020 Kasım ayında yapılan 2.keşif sonucunda hazır-
lanan Bilirkişi raporunda da projenin İnşaat, Ziraat, 
Jeoloji ve Hidrojeoloji, Biyoloji ve Orman bilimlerine 
birçok yönden aykırı olduğu tespit edilmiştir.
ÇED raporu ve ÇED olumlu kararının hukuksuzluğu 
bilimsel ve hukuksal olarak açıkça kanıtlanmıştır. He-
yet raporu bilimsel ve mevzuat açısından 90 civarındaki 

Saros'uma Dokunma!



DOSYA BU

cevap verilmemesi ve her geçen gün inşaatın hızla de-
vam ettirilerek Saros’un daha fazla zarar görmesi bölge 
halkını üzmektedir.
Köylüler tarım arazilerini, ormanlarını, yazlıkçılar de-
nizlerini, balıkçılar ve turizmciler gelecek için hayalleri-
ni kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Trakya da in-
cisini kaybetmek üzeredir.
BOTAŞ A.Ş.'nin bilime ve hukuka rağmen ısrarla kur-
maya devam ettiği bu projenin gerçekleşmesi sonucun-
da İzmit körfezine, Aliağa körfezine dönüşmek kaçınıl-
mazdır. Bu proje sadece Katar’dan gelen doğalgazın 
Avrupa pazarına sevkiyatı amacıyla yani sadece dış tica-
ret için yapılmaktadır.
BOTAŞ Saros’dan çıksın. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Saros turizmini ve Saros Körfezini koruma görevini çer-
çevesinde hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan imar plân-
larını derhal iptal etsin. Çevreyi korumakla görevli Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bilime aykırı ÇED 
Olumlu kararlarını derhal iptal etsin.
Saros körfezinde yaşayan tüm canlılara, topraklarımıza, 
denizimize, ormanlara sahip çıkacağız.Yaşamımızı ve 
doğamızı tüm hukuksuzluklara rağmen korumaya de-
vam edeceğiz.”

Doğa Varlıkları Yok Ediliyor!

FSRU projesi kapsamında, 17 kilometre boru hattı bo-
yunca, yetkililerin açıkladığı kadarıyla 10 bin kadar 
ağaç kesimi yapıldı. Bunlar sadece 1 metreden büyük 
olanlar. Çalı çırpı, bitki toplulukları, 1 metreden alçak 
fidanlar bu sayıya dahil değil. Yani bir tüm orman var-
lıklarıyla bir habitat yok edildi.
Deniz tabanına liman için kazıklar çakıldı ve bunun için 
tonlarca beton döküldü. Bu betonun doğadan temiz-
lenmesi mümkün değil. Deniz dibinin bitki örtüsü olan, 
denizlerin akciğeri, oksijen kaynağı deniz çayırları, ilkel 
bir yöntemle yerlerinden koparılarak, güya tekrar yeri-
ne ekilmek üzere taşındılar. Deniz çayırlarının şu anki 
akıbetleri ve nereye taşındıklarının koordinatları bilin-
miyor. Dolayısıyla hem inşaat artıklarından hem de or-
tamın oksijen kaynağı kesildiğinden deniz canlıları ya-
vaş yavaş ölüyor. Balıkçılık eskisi gibi yapılamıyor, can-
lılar kendilerini nefes alamadıkları için kıyılara vuruyor. 
Tarım arazileri, ÇED raporunda, yazılanlardan daha 
fazla zarar gördü. Köylüye sonradan tutanaklar imzala-
tılıp arazilerinden yol geçirildi. Milyonlarca insanın fay-
dalandığı turizm alanları tam bir inşaat ve sanayi alanı-
na dönüştürülüyor.

hukuksuzlukları kesin olarak ortaya koymuştur. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı büyük bir idari garabete imza at-
mıştır. Şu an ortada BOTAŞ’ın sunduğu birbirinden 
farklı iki ayrı ÇED raporu vardır. Bakanlık birbirinden 
farklı her iki rapora da ÇED olumlu kararı vermiştir. 
Tek bir proje için iki ayrı ÇED raporu, tek bir proje için 
iki ayrı ÇED olumlu kararının varlığı görülmemiş bir 
skandaldır.
Saros körfezine, orman ve tarım alanlarımıza, bölge tu-
rizmine yıkım getiren BOTAŞ’ın dış ticaret projesi olan 
Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesinin Saros Kör-
fezi Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesinde kurulması 
için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının İmar Plânla-
rının planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına uygun 
olmadığı Edirne İdare Mahkemesinde açtığımız iptal 
davasına sunulan 40 sayfalık bilirkişi heyet raporu ile 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kültür ve Turizmi ko-
rumak ve geliştirmekle görevli davalı Bakanlığa ve Saros 
Gönüllerine  mahkemece tebliğ edilen ortak bilirkişi 
raporuyla BOTAŞ’ın sadece dış ticaret için ısrar ettiği 
projenin körfezimize ve bölgemize zararları, bilime, 
planlama hukukuna ve ilkelerine aykırılıkları bilimsel 
olarak açıklanırken Saros Gönüllüleri’nin ve Keşan Kent 
Konseyi’nin bu planlara yaptıkları itirazların haklılığı ve 
bu projenin ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.

BOTAŞ Saros Körfezi'nden Çıksın!

Botaş’ın hukuksuz imar plânlarının iptali davasına su-
nulan akademik bilirkişi raporu ile projenin dava konu-
su plânlarının plânlama ilkelerine ve şehircilik esasları-
na uygun olmadığı yönünde bilirkişi heyeti ortak rapor 
vermiştir. Bilimsel Bilirkişi Raporu karşısında bir kamu 
kurumu olan BOTAŞ şirketi ve bu hukuksuz plânları 
onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu plânları 
derhal iptal etmeli ve arazilerimizdeki ve denizimizdeki 
tüm inşaat ve hafriyat çalışmalarını hukukun ve bilimin 
üstünlüğü ilkesi çerçevesinde derhal durdurmalı ve 
arazilerimizi eski haline getirmeli, tüm arazi sahipleri-
nin zararlarını derhal gidermelidirler.
Hukuksal süreç tamamlanmadan ve arazi sahiplerine 
bilgi verilmeden, ata topraklarına Acele Kamulaştırma 
ve el koyma yoluyla girilerek inşaata başlanması nede-
niyle Edirne İdare Mahkemesine yapılan yürütmeyi 
durdurma başvurumuza uzun süre geçmesine rağmen 
bb
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Elbistan Ovası 2 milyon 700 bin dönümlük arazisiyle 
Türkiye'nin 4 büyük tarım alanıdır. Buğday, arpa, mısır, 
fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi tahıl ürünle-
rinin yanında şeker pancarı, ayçiçeği, domates, biber, 
karpuz gibi ürünlerde bol miktarda yetiştirilmektedir. 
Ayrıca kayısı ve elma üretimi de yapılmaktadır. Son 
zamanlarda bölgeye yapılan baraj ve göletler sayesinde 
tarım alanlarının yüzde yetmişe yakın bölümü sulu 
tarıma elverişli Hale gelmiştir. Ne yazık ki bu mümbit 
ovanın  toprak altında 1970'li yıllarda  düşük kalorili 
linyit kömürü tespit edilmiş olup elektrik enerjisi üret-
mek üzere değerlendirilmesi düşünülmüştür. Maden 
teknik arama Kurumunun tespitleri sonucu 4 milyar 
500 bin tona yakın rezervin Termik santrallerde kulla-
nılması programa alınmıştır. Bu bağlamda bölgede 6 
adet termik santral yapımı plânlanmıştır. 

1- Afşin – Elbistan A Termik Santrali

1974 yılında yapımına başlanan termik santral, her biri 
340 megavat gücünde 4 üniteden oluşmaktadır. İnşa 
süreci Yaklaşık 10 yıl sürmüş 2004 yılında deneme 
üretimine 2005 yılında ise tam kapasite çalışmaya baş-
lamıştır. Çoğulhan ve Alemdar köylerine 300 metre 
mesafede yapılan termik santralin yakın çevresinde 
Kışla, Berçenek, Doğanköy, Karahüyük, Kuşkayası, gibi 
köyler bulunmaktadır. Elbistan'a ve Afşin'e yaklaşık 15-
20 kilometre mesafede bulunan termik santral, Elbis-
tan'ın Kuzey Afşin'in güneybatı yönünde İşletme sahası 
ile birlikte 200 bin dönümlük bir arazi üzerine kurul-
muştur. Yapım aşamasında çevre sakinlerine termik 
santralin götürecekleri değil, daha çok getirecekleri 
hususunda bilgi verilmiş gerçekçi bir bilinç oluşmasına 
izin verilmemiştir. Yapımını üstlenen yabancı firmalarla 
maliyet artı kar gibi uçuk bir rakamla sözleşme yapılmış 
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Afşin – Elbistan Termik Santralleri
Ölüm Saçıyor!
İBRAHİM YALÇIN*

*Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu



sadece alt yapı çalışmalarına 4 büyük santral yapacak 
kadar para harcanmıştır. Afşin ve Elbistan da 2 adet 
memur site, Çoğulhan ve Doğan köye 2 adet işçi sitesi 
yapılmış, bugün harabe halinde bulunmaktadırlar. Bu 4 
site bile yeni bir santral yapacak kadar yüksek bir 
maliyet tutmuştur. Azami 30 yıl çalışma kapasitesi ulan 
bu termik santral 2014 yılında kapatılması gerekirken 
halen çalıştırılmaktadır. Teknik altyapısında Sülfür 
dioksit, karbondioksit, kükürt ve benzeri kimyasal gaz  
filtresi olmayan termik santralin,  Elektronik kül filtresi 
ise ilk yıllarında dışında çalıştırılmamıştır. Termik sant-
rallerin uzun vadede çevreye vereceği zararlar  bölge 
halkına bildirilmediği için ancak sonuçları ortaya çık-
tığında  bölgede yaşayan insanlar termik santrallerin 
çevresel etkilerini anlamış olsalar da, bu çok geç kalın-
mış bir uyanış ortaya koymuştur. 2014 yılından sonra 
bakım ve onarıma alınan termik santral zar zor da olsa 
2018 yılına kadar devlet tarafından çalıştırılmış, 2018 
yılında özel bir firmaya devredilmiştir. Özel firma ise 
şart koşulan hiçbir filtre çalışması yapmamış zaten 35 
yıldır kül ve zehirli gaz altında yaşamak zorunda kalan 
bölge halkını bezdirmiştir. Afşin Elbistan A Termik 
Santrali halen hiçbir denetime tabii tutulmadan filtresiz 
olarak çalışmaktadır. Bunun üzerine bölge halkı gönül-
lülerinden oluşan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu 
mahkemeye başvurarak filtre tespit davası açmışlardır.

2- Afşin – Elbistan B Termik Santrali

1999 yılında ihale edilen termik santral 2004 yılında 
deneme üretimine 2005 yılında da Tam kapasite üreti-
me alınmıştır. Her biri 400 megavatlık 4 üniteden olu-
şan termik santral A Termik Santraline Yaklaşık 5 kilo-
metre mesafede olup açık işletme sahasıyla birlikte 200 
bin dönüm arazi üzerindedir. Yapım aşamasında yine 
çevre Sakinlerine gerçekçi bilgiler verilmeden sadece 
avantajlarıyla bölge halkı kandırılmış sanki büyük bir 
ikramiye gibi halka arz edilmiştir. Kahramanmaraş İli 
Afşin İlçesi sınırları içerisinde, EÜAŞ (o zaman ki 
TEAŞ) tarafından kurulup, işletilmesi plânlanan Afşin-
Elbistan B Termik Santrali hakkında ÇED çalışması ya-
pılmış olup, proje ile ilgili olarak 19.10.1999 tarihinde 
ÇED olumlu kararı verilmiştir. Afşin-Elbistan A Ter-
mik Santrali ile ilgili olarak Santralin Rehabilitasyonu 
ve Baca Gazı Arıtma Ünitesi’nin tesisi projesi kapsa-
mında da bir ÇED çalışması yaptırılarak, proje hak-
mmmm

kında 08.09.2005 tarihinde ÇED olumlu kararı veril-
miştir. B Santralinin faaliyeti, A Santraline çevre yatı-
rımlarının yapılması şartına bağlanmıştır. Afşin-Elbis-
tan B Santraline ait Nihai ÇED Raporunda yer alan 
çevresel önlemlere ve taahhütlere uyulmaması duru-
munda B Santralinin kapatılması ya da idari yaptırım-
ların uygulanması gibi sonuçlar doğurabilir. Yukarıdaki 
ifadelerden de anlaşılacağı üzere Afşin-Elbistan A Ter-
mik Santrali’nde gerekli rehabilitasyonların yapılma-
ması ÇED açısından her iki santrali de olumsuz yönde 
etkilemektedir. ÇED’in varlığı ile yokluğu arasındaki 
farkı ortadan kaldıran bu durum çevreyle ilgili yasal 
mevzuat açısından her iki santralin de bir anlamda 
“ruhsatsız” çalıştırılması anlamına gelmektedir.
Halen devlet tarafından işletilen B Termik  Santralinin 
kömür işletme sahası 2007 yılında özel bir firmaya dev-
redilmiştir. Özel firma Maliyeti düşük tutmak için açık 
işletme sahasında usulüne uygun çalışma yapmamış 
bundan dolayı Çöllolar bölgesinde meydana gelen 
çöküntüden dolayı 9 işçi binlerce ton toprak altında 
kalmış ve halen cenazelerine ulaşılamamıştır. Onlarca 
teknik donanım toprak altında çürümeye terk 
edilmiştir. B Termik Santrali her ne kadar A Termik 
Santrali kadar Kirli çalışıyor olmasa da zaman zaman 
oda filtresiz olarak çalıştırılmaktadır. A ve B termik 
santrallerinin birlikte çalışması sonucu bölgede hayat 
yaşanmaz hale gelmektedir.

Afşin – Elbistan Termik Santralleri 
Bölgeye Yıkım Getirmiştir!

Bırakalım yeni termik santralleri, hali hazırda var 
olanların santraller bölgeye telafisi mümkün olmayan 
hasarlar vermektedir. Afşin-Elbistan A Termik Santralı 
32 yıl, B Termik Santrali ise 15 yıl boyunca Elbistan ile 
Afşin başta olmak üzere, Ekinözü ve hatta Nurhak'ta 
dahi yaşamı çekilmez hale getirmiştir.
Devletin verilerine göre, Afşin-Elbistan A ve B Termik 
santrallerinde 30 yılı aşkın sürede  405 milyon ton kö-
mür yakılmıştır. 
Bunun sonucunda atmosferde 200 milyon ton karbon-
dioksit salınmıştır.
2.7 Milyon ton uçucu kül bacalardan verilerek çevreye 
yayılmıştır.
270 bin ton civarında kükürt içeriği zehir olarak çevre-
ye dağılmıştır.
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Yakılan kömürden çıkan, kadmiyum, kurşun, demir, 
bakır, kobalt, çinko, cıva vb. element ve ağır metallerin 
PM (partikül madde) olarak çevreye yayılması ve hava 
kalitesi ölçümlerinde sürekli insan sağlığını tehdit eden 
sınır değerleri aşılmıştır.
Kömür susuzlaştırması için Kışla köyü civarında binler-
ce kuyudan yılda 100 milyon tondan fazla su çekilerek 
Ceyhan havzası zayıflatılmaktadır. Ceyhan Nehri'nin 
ana kaynağından 24 km mesafeye tribün soğutması için 
bir santral için saatte 7.200 ton su çekilmektedir. Bu da  
A ve B Santralleri için yılda ortalama 100 bin ton su de-
mektir.Toplam da ise yılda 200 milyon ton su demek-
tir.
Bütün bunların üstüne, geri dönüşü olmayacak şekilde 
100 bin dönüm civarında birinci sınıf ekseriyeti sulu ta-
rım arazisi yok olmuş durumda.  Alemdar, Çoğulhan 
gibi 10 bin nüfuslu belediyelik nahiyeler ve Sinekli, Kış-
la, Berçenek, Çomu, Doğanköy gibi köyler tamamen 
tahrip olmayla yüz yüze kalmış durumdadır.
Sağlıksız ortam, Kirli hava, hastalıklar, kanser hastalı-
ğından artan ölümler ve geleceksiz bir Elbistan karşılı-
ğında ne elde edilmiştir? İstenilen enerji, istenilen ve-
rim sağlanmış mıdır? Gerçekler, veriler ve rakamlar or-
tada...
Afşin – Elbistan A ve B Termik Santralleri 365 gün ve 
günde 24 saat çalışmak üzere plânlanmış,bütün fayda 
ve üretim hesapları buna göre yapılmıştır.Yani üretim 
yıllık ortalama 8760 saat çalışmak üzere hesaplânmıştır. 
Lakin bu santraller yıllık ortalama 2400-2500 saat çalış-
tırılabilmişlerdir.
A Santrali yılda 11.9 MWh, B santralı ise yılda 12.6 
MWh olmak üzere. İkisinin ortalama yıllık 12.25 MWh 
elektrik üretmesi için plânlanmış, lakin 2 santralin üre-
timi yıllık ortalama 5.MWh'i geçmemektedir.
Hesap ortada, bu santraller iddia edildiği gibi ülke eko-
nomisine katkıdan çok yük getirmiş; iddia edilen fayda-
lardan ziyade geri dönüşü olmayan tahribatlar getirmiş-
tir.
Durum böyleyken 30 yıllık plânlanmış ömrünü fazla-
sıyla tamamlamış olan ve hiçbir filtreleme sistemi bu-
lunmayan A Termik Santrali özel firmalara satılarak ye-
niden üretime dâhil edilmiştir.

3- Afşin – Elbistan C Termik Santrali

Devlete ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından 
şş

her biri 450 megavatlık 4 üniteden oluşacak olan C 
Termik Santrali A ve B termik santrallerine 8-10 
kilometre mesafede Altın Elma, çobanbeyli, Tanır, 
Berçenek Emirilyas köylerinin tam orta yerine 200 bin 
dönümlük bir arazi üzerine yapılmak istenmektedir. 
ÇED aşaması 2018 yılında başlayan proje üzerinde 
Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu  gönüllüleri çok 
büyük mücadele vermiş olsalar da 2019 Temmuz 
ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye ÇED 
onayı vermiş bulunmaktadır. Hayatı ve Doğayı Koruma 
Platformu  ve bölge sakinleri ÇED iptali için  mahke-
meye başvurmuşlardır. Mahkeme hazırlık aşamasında 
olup bilirkişi  tayini için talepte bulunmuştur.
*Sadece Afşin C'de yılda 23 Milyon ton kömür yakılıp, 
7 milyon ton kimyasal atık depolanmak istenmektedir. 
ÇED raporundaki bu veriler bölgenin küle maruz kala-
rak, tarım ve hayvancılığı, insan yaşamını ve doğasını 
tehdit edeceği açıkça ortadadır.
*Bölgenin en önemli su kaynağı olan Hurman Çayı'nın 
yatağının değiştirilerek, suyunun da  tribün soğutma 
maksadı ile kullanılması, doğanın dengesini bozarak, 
birçok köyü ve tarım alanlarını susuzlaştıracaktır.
*Kömür susuzlaştırmak için, çekilecek yer altı suları, 
yıllar içinde diğer santrallerle birlikte değerlendirilince, 
Ceyhan ve Afşin alt havzasının su kaynaklarını etkileye-
cektir.
*Yerleşim yerlerinin hemen yanında depolanacak 7 
milyon ton kimyasal atık, insan sağlığının yanında, böl-
ge toprağının geçirimli olması nedeni ile yıllar içerisin-
de yer altı su havzalarını kirletecektir.
*Bölgede artan hastalıklara ve özellikle de kanser 
hastalığına rağmen, yapılacak Afşin C Santrali toplu 
ölümleri gündeme getirebilecektir.
*Afşin ile Elbistan, yalnız Türkiye'nin değil, Avrupa'nın 
havası en kirli ilçeleri olma yolunda ilerlemektedir.
*Yeni Termik Santraller, sera gazı salınımı nedeni ile 
dünyada iklim değişikliğine neden olmaktadır.

4- Akbayır Termik Santrali

Elbistan'ın 13 kilometre güneydoğusunda bulunan 
Akbayır, Bakış, Çiçek, Ambarcık köylerinin arazisi 
üzerine kurulması düşünülen Termik Santrali için 
ÇED  çalışması 2015 yılında Diler Enerji Anonim Şir-
çç

30

BU DOSYA 



keti tarafından başlatılmıştır. 300 megavatlık 3 ünite-
den oluşacak olan termik santrale ilk aşamada Devlet 
Su İşleri karşı çıkmış 100 bin dönümlük arazi üzerinde 
sulama projesi bulunduğuna  dair bildirimde bulun-
muştur. Daha sonra siyasi mülahazalarla mahkemelik 
olan davadan devlet Su İşleri vazgeçmek zorunda bıra-
kılmıştır. Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu  gönül-
lüleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki  ÇED toplân-
tılarına katılarak projenin iptali için çok çetin mücadele 
içinde olsalar da bakanlığın onayına engel olamamışlar-
dır. Bunun üzerine Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu 
gönüllüleri bölge halkının da katılımıyla onaylanan 
ÇED raporunu mahkemeye taşıyarak iptal kararı almış-
lardır. Ancak Danıştay bilirkişi raporunu yetersiz bula-
rak davanın yeniden görüşülmesini istemiştir. Son geli-
nen aşamada şu günlerde dava yeniden görüşülecektir.
Durum böyleyken 30 yıllık plânlanmış ömrünü fazla-
sıyla tamamlamış olan ve hiç bir filtreleme sistemi bu-
lunmayan A Termik Santrali özel firmalara satılarak ye-
niden üretime dâhil edilmiştir. Bu santral ömrünü  ta-
mamlamış, artık metal yorgunu konuma geçmiştir. Yet-
kililer  bu santralın tüm faaliyetlerini derhal durdurma-
lıdır. Çünkü her şey gibi bu işletmeninde plânlanan 
ömrü bitmiştir.
Bu gerçekler ortada iken Elbistan'a 13 km mesafede, 
Akbayır'da Diler Enerji tarafından yeni bir santralin ya-
pılması Elbistan'a felaketler getirecektir.
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Batılı ülkelerin enerji üretiminde vazgeçtiği termik santraller, canlı sağlığını ve yaşam kalitesini oldukça 
olumsuz etkiliyor!

-Akbayırda kurulacak santralde, Kükürt için Baca Gazı 
Difürizasyon (DGB) Ünitesi olacaktır. Ama Ünite %90 
verimli çalışsa, kükürdü tutsa da yılda 240 bin ton kü-
kürt dioksit çevreye yayılmaya devam edecektir. Elek-
trostat Kül Tutucu da aynı şekilde çalışsa da, yılda 20 
bin ton kül çevreye yayılacaktır.Baca Gazı Difürizasyon 
Ünitesi Yaklaşık üretilen Elektriğin %3'ünü, Elektrostat 
Kül tutucu ise  yaklaşık %1.8'ini harcamaktadır.Bu yüz-
den genellikle maliyet düşürmek ve daha fazla kâr et-
mek için,bu sistem gerektiği gibi çalıştırılmamaktadır.
-Kömüre ulaşmak için ortalama 43 metre kazıldıktan 
sonra, Kömür 73 metreye kadar kazılmaya devam 
edilerek çıkartılacaktır. Yani 572 milyon metreküp kazı 
yapıldıktan sonra,145 milyon metreküp kömür çıkartı-
lacaktır. Esasında 5 kamyon kömür için 20 kamyon haf-
riyat çekilecektir.
-Yanma sonucunda yılda 1 milyon 350 bin ton yatak 
külü, 2 milyon ton da uçucu kül oluşacağı raporlarda 
belirtilmiştir. Ayrıca sistemde 112 ton da kireç taşı kul-
lanılacağı eklenirse, toplamda 3.5 milyon ton atık olu-
şacaktır. Bu atıkların depolanması yıllar içerisinde yakı-
cı sorunlar oluşturmaktadır.
-Raporda Endüstriyel atık ve kül depolama alanı geçi-
rimli ve yarı geçirimli olarak tanımlanmıştır.Bu duru-
mun telafi edileceği belirtilmiş, ama nasıl kontrol edile-
ceği belirtilmemiş.Nitekim yer altı su akım yönünün El-
bistan istikametinde kuzeydoğu  yönünde olduğu belir-
tilirken, Kimyasal atıkların Ceyhan havzasına karışma 
ris   kinden söz bile edilmemiştir.



-Tesiste saate 550 metreküp suya ihtiyaç duyulmakta-
dır. Yani yılda yaklaşık 6 milyon metreküp suya ihtiyaç 
olacaktır. Bu su bölgedeki yer altı sularında temin edile-
cektir.
Peki, bu su nereden alınacak nereleri etkileyecektir?
Öncelikle Akbayır da bulunan henüz geri ödemeleri 
devam eden 21 kuyunu tamamı susuzlaşacak.
Çiçek, Ambarcık, Demircilik ve Çıtlıktaki su kuyuları 
yıllar içinde kuruyacaktır. Dahada kötüsü çekilecek bu 
sular Ceyhan'ı vuracaktır. Zaten şu anda Afşin Elbistan 
A ve B Santrallerine tribün soğutmak ve kömür susuz-
laştırmak için çekilen sular  Ceyhan'ın Pınarbaşı göze-
lerini kurutmuştur.
Kaynarca dediğimiz kaynaklar ise Akbayır istikametin-
de Kevgirli deresi yönünden beslenmektedir. Çekilecek 
bu 6 milyon metreküp suda Ceyhan Havzası'nı zayıflat-
maya yıllar içerisinde Kaynarca gözelerinin de kuruma-
sına neden olacaktır.
Yıllardır Ceyhan'ı termik santrallerinin kuruttuğunu 
bağırıyoruz. Dün sesimizi duyamayanlar, bu gün 
Ceyhan için Acil Müdahale çağrıları yapmaktadırlar. 
Buradan onlara tekrar diyoruz ki; Akbayır da yapılacak 
termik santraline karşı çıkmadan Ceyhan Nehri'ni 
koruyamazsınız. Gelin hep birlikte bu davaya sahip 
çıkalım. Bu davaya sahip çıkmak Ceyhan'a sahip 
çıkmaktır, Elbistan'a sahip çıkmaktır.
Diğer can alıcı bir konuda hava kirliliğidir. Elbistan 
hava kirliliğinden boğulurken, ÇED hazırlayanlar her 
şeyi yolunda göstermekteydiler.
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı hava kalite 
raporunda, 28.08.2018 tarihinde  Elbistan da PM 
(Partikül Madde ) oranını 104 olarak açıkladı.Elbistan 
da dışarıda dolaşmanın,piknik yapmanın ve bisiklete 
binmenin tehlikeli olduğunu belittiler. Oysaki Diler 
Enerji onaylanan ÇED raporunda, PM oranını normal 
değerlerin altında 35 oranında olduğunu  belirtilmişti. 
Ve bu ÇED raporu aynı Bakanlık tarafında 29 haziran 
tarihinde onaylanmıştı. Şimdi bu durumu anlamak ve 
tarif etmek çok kolay değildir.                                            
Bahsi geçen Diler Termik Santralı ÇED raporu Bakanl-
ıkça onaylanmasından bölge halkı seslerini mahkeme-
ler kanalı ile duyurma yoluna gitmişlerdir. Açılan Dava 
sonucunda mahkeme bilir kişilerin görüşleri doğrultu-
sunda ÇED raporunu “Kamu yararı görülmediği” için 
iptal etmiştir. Böylece bölge halkının bu ÇED raporunu 
mahkemeye vermekle doğru yaptığımız tescillemiş olu- 
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yor. Ayrıca hazırlanan ÇED raporlarının Elbistan Ger-
çekleri ile hiç bir ilgi ve alakasının olmadığı da ortaya 
çıkmış oluyor. Bakanlık ve Diler Enerjinin itirazı ile da-
ha geniş bir bilir kişi incelemesi yaptırmak için mahke-
me kararı Danıştay tarafından bozulmuştur. Bölge halkı 
bu termik santralın bölgeye zarara vermediğini söyleye-
cek bir bilim insanının bulunamayacağı fikri ile, davayı 
takip etmektedir. Bu yüzden bölge insanı, topluma 
gerçek raporlar hazırlayacak bilirkişi olan bilim insan-
ları istiyor. Mahkeme marifeti ile onların gerçekleri or-
taya çıkarmalarını sağlamalarını hedefliyor.

4- Elbistan Termik Santrali

2015 yılında Elbistan'a 5 kilometre mesafede Aşağı  Ya-
palak, Yukarı Yapalak, Akören,  Eldelek, Hasanköy, 
Alembey köylerinin arazisi üzerine Anadolu Enerji 
Anonim Şirketi tarafından yapılması düşünülen Elbis-
tan Termik Santrali 2 üniteden ibaret olup her biri 300 
megavat gücünde düşünülmektedir. Henüz ÇED aşa-
masında bölge halkının aşırı tepkisiyle karşılaşan proje 
4. defa ertelenmiş olup ÇED aşaması halen sonuç-
lanmamıştır. Hayatı ve Doğayı Koruma Platformunun 
şiddetli muhalefeti ve bilimsel itirazlarıyla bir türlü 
sonuç alamayan ÇED firmasının bu projeden vazgeç-
mesi beklenmektedir. Onaylanması halinde Hayatı ve 
Doğayı Koruma Platformu  gönüllüleri bunu da mahke-
meye taşıyacaklarını bildirmektedirler.
Afşin Elbistan A ve B santrallerine rağmen, Diler 
(Akbayır), Anadolu A.Ş. (Elbistan Termik Santrali) 
projeleri hazırlıklarını sürdürüyor. Elbistan halkı   ilk 
defa yeni termik santrallere doğrudan karşı çıkarak,. İlk 
aşamada 6 bin imza toplayarak Elbistan’ın gündeminde 
olduğunu ortaya koydu. Aralık 2015’de ise Anadolu 
Enerji Elbistan KES  ilk ÇED toplântısını yaptı. Elbis-
tan halkının itirazına rağmen Anadolu Enerji Elbistan 
KES ÇED süreci devam ediyor. 4 Ocak 2018 tarihinde 
yapılan ilk toplântısından sonra ÇED süreci 4 kez uza-
tıldı Öte yandan çevre köylerinin tamamı, Elbistan hal-
kının çoğunluğu ise  bu santralleri istemiyor. 
Elbistan havzası kömür kaynakları düşük kalori değeri, 
yüksek kül oranı ve açık madencilik nedeniyle ciddi 
miktarda hafriyat ile çıkartılabilen bir rezerv. Zaten 
mevcut iki santral ise elektrik üretiminden çok iklimi 
değiştiriyor. Kömürün kalitesizliği nedeniyle üretimde 
sıkıntılar yüzünden, 2 santralin toplam 8 ünitesinin ça-
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lışma süresi 2014’de 2422 saate düştü. Teorik olarak 
bunun 7-8 bin saat olduğu düşünüldüğünde, çalışama-
dığı ortadadır.
m
Kömürün özelliği:

Kömür hem yerli, hem ıslak hem de enerjisi çok düşük! 
Rapor kömürün üçte birinde su (%33,85) verirken, ısıl 
değeri olarak 916.50-1198.50 KCal/Kg olduğu söylü-
yor. Yani topraktan bir boy daha enerjik!. 
Enerjiden çok kükürt üretecek! Kükürt için Baca Gazı 
Desülfürizasyon (BGD) Ünitesi olacak. Ünite %90 
verimle çalışırsa ve kükürdü tutsa bile yılda 28 bin ton 
kükürt dioksit çevreye yayılacak.
Elektrik faturası yüzünden baca gazı filtresi çalışmazsa: 
Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesi elektrik tüketiyor. 
Ünite elektrik üretiminin yaklaşık %3’ünü harcıyor. 
Şirket üniteyi çalıştırmak yerine elektriği satmayı tercih 
ederse, 300 bin ton civarı kükürt dioksit çevreye 
yayılacak. 
 “Elbistan Termik Santrali Kahramanmaraş Bölgesi‘nde 
ciddi bir kirletici kaynaktır. Santralin çevresindeki 
tarım arazilerinde yoğun şekilde şeker pancarı yetiştiri-
ciliği yapılmakta, tesisten çıkan atık sular uygun şekilde 
arıtılmadan tarım arazilerinin sulanması amacıyla kulla-
nılmaktadır. Santralden kaynaklanan emisyonlar sebe-
biyle bölgede hava kirliliğinin de var olduğu gözlen-
miştir “ 
Kaynak : Tübitak MAM, Havza Korma Eylem Plân Ra-
porları /Ceyhan Havzası

Kömür Nasıl Çıkartılacak?

Basamaklama yapılarak  hafriyat yapılacak: 2011’de 
Çöllolar kazası, Kasım ayında Siirt Bakır Madeninden 
kamuoyunun da duymuş olduğu basamaklar şeklinde 
kazılarak, şevler oluşturarak ortama 130 metrede kimi 
yerde 380 metreden daha derinde olan kömüre ulaşı-
lacak. (Sf. 225)
1 Kamyon kömür için 4 kamyon toprak çıkartılacak. 50 
kimi yerde 100 metreden fazla kazılıp kömür damarına 
ulaşılacak. Linyit çıkartıldıktan sonra 380 metreye 
bulan derinliklere inilecektir.  
3,5 milyon ton atık! Yanma sonucunda yılda  en az 1 
milyon 200 bin ton uçucu kül, 1 milyon 860 bin ton  
yatak külü oluşacak.!

Bölgenin Susuzlaştırılması!

Santral kuraklığın etkilerini arttıracak! Tesis saatte 
1412 metreküp suya ihtiyaç duyuyor. Yani yılda 12 mil-
yon metreküp suya ihtiyaç var. Bu miktarda su bölge-
deki su kaynaklarından karşılanacak. Aşırı bir kurak-
lıkta doğa ve halk suyunu termik santral ile paylaşmak 
zorunda kalacak.
Bölgeyi Kurutacak! DSİ’nin Adatepe Barajı ile yapacağı 
sulama 317 bin dekar arazi suya kavuşacakken, santral 
bu suyun bu bölgeye gelecek kısmını engelleyerek ken-
disi kullanacaktır (ÇED Hidrojeolojik Etüt Raporu, 
Şekil-5.1). Yani hem bölgenin sulu tarıma geçmesini 
engelleyecek, hem de 49 bin dekarlık santral bu sulana-
bilecek alanın ortasına kurulacak ve kalan toprakları da 
zehirleyecektir. Böylece DSİ’nin bu yatırımı engellene-
cektir.

Yerel Isı Adası:

Mevcut santraller ovayı zaten 6°C ısıttı, Anadolu KES 
daha da ısıtacak! 2014’de sunulan “Afşin – Elbistan 
Termik Santrali Çevresinde Yer Yüzey Sıcaklıklarının 
Değişimi” başlıklı bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 
1984’de A, 2006’da B santralinin devreye alınması ile 
Elbistan ovasında ise Yeryüzü sıcaklık değerleri, 
1984‘ten 2010 yılına kadar geçen zamanda ortalama 
60C‘lik bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

4- Afşin -Elbistan D Termik Santrali

Henüz ÇED aşaması başlamayan ancak proje olarak 
varlığından haberdar olduğumuz D Termik Santrali 
Afşin'e 20 kilometre C termik santraline 8 kilometre 
mesafede yapımı düşünülmektedir ÇED raporu hazır-
lanmamış olduğu için ayrıntılarından haberdar olma-
dığımız D Termik Santrali Afşin-Tanır kasabası yakın-
larında ki arazi üzerine yapılacağı sanılmaktadır.

Bölgeye Yapılması Plânlanan Termik 
Santrallerin Bügünkü Gözüken Çevresel 
Etkileri ve Gelecekteki Muhtemel Sonuçları 

Afşin Elbistan bölgesinde halen aktif olarak çalışan A ve 
B termik santrallerinin hayatı ve doğayı nasıl olumsuz 
etkiledikleri görünür hale gelmiştir. Bu durum bölgede 
yaşayan halkın termik santrallere karşı bilinçlenmesine 
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sebep olmuş ve bundan sonraki termik santraller için 
nasıl davranacakları konusunda Kesin kanaat oluştur-
muştur. Var olan 2 termik santralin 35 yıldır çevreye 
verdikleri zarar gelecekte kurulacak olan termik santral-
ler içinde bir işarettir. Ve işte 35 yıldır çevreyi yaşan-
maz kılan Afşin – Elbistan A ve B Termik Santrallerinin 
çevresel etkileri:

1) İnsan Sağlığı ve Yaşamsal Değişimler:

35 yıldır bölgeye kül ve gaz bırakan A ve B termik 
santrallerinin öncelikle 5-7 km yarıçaplı dairesel bir 
alan içine gözle görülür bir biçimde kül yağdırdığı ve 
tüm canlı yaşamı yok ettiği görülmüştür.
Yakın çevrede yaşayan insanların üzerine yağan kül ve 
gaz salınımları maalesef sağlıklı insan bırakmamıştır. 
Yaşayan insanların tamamı üst solunum yolları rahat-
sızlıklarından muzdariptirler. Yüzde yüzü 70 yaşlarına 
gelemeden astım, KOAH, akciğer kanseri, solunum 
yetmezliği rahatsızlıklarından vefat etmektedirler. Aynı 
zamanda termik santralde çalışarak emekli olmuş tüm 
çalışanları da aynı akıbete uğramaktadırlar. Bu ise ter-
mik santrallerin yaklaşık olarak 15-20 yıl erken ölüme 
sebep olduğu anlamına gelmektedir. Uzun yıllar tedavi 
görmek zorunda kalmaları ise hem kendileri için hem 
de sağlık teşkilatı için ayrı bir sıkıntı yaratmaktadır. 35 
yıllık süreç içerisinde tekrarlanan bu rahatsızlıklar 
neredeyse genetik bir forma dönüşme eğilimi göster-
miş çocuklar henüz doğum aşamasından başlayarak 
kanser hastası olarak yaşamak zorunda kalmaktadırlar. 
Sağlık teşkilatından bu konuyla alakalı olarak herhangi 
bir istatistikî bilgi alınamamaktadır. Şu ana kadar da 
sağlıklı bir bilimsel araştırma yapılmamıştır. Ancak 
görünen köy budur…

 ● Bölgedeki mevcut kömürlü termik santraller (Afşin 
A ve Afşin B), bugüne kadar PM2.5 ve NO2 maruziye-
tine bağlı 17.000 erken ölüme neden olmuştur. Afşin B 
Santralinin 2040 yılında ekonomik ömrünü tamamla-
masıyla bu rakam 19.600'a çıkacak.
   ● Bölgede plânlanan 6 ek kömürlü termik santral 
(Afşin C, D, E, G, Akbayır ve Yapalak) ekonomik 
ömürleri boyunca toplam 12.400 erken ölüme neden 
olacak.
   ● Plânlanan santraller iptal edilmezse, 1984'ten sant-
rallerin plânlanan işletme ömrünün sonuna kadar, kö-
mürden elektrik üretimi 32.000 erken ölüme nedenol-
muş olacak”
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13 km çaplı birinci dereceden etkilenen bölgenin 
dışında kalan yaşam alanlarında ise insanlar gaz salını-
mından etkilenmekte kükürt dioksit, sülfür dioksit, 
karbondioksit gazları 100 km kadar bir alan üzerinde 
kanser ve yine üst solunum yolları enfeksiyonları dâhil 
çok çeşitli hastalıklara kapı aralamaktadır. Öyle ki Afşin 
– Elbistan ciğeri sağlık teşkilatlarında marka olmuş du-
rumdadır.
Afşin Asliye Hukuk Mahkemesi, 2015/231 dava 
dosyası bilirkişi raporunda şöyle yazmaktadır:
“Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinde 
(Termik Santraller) kaynaklanan hava kirliliği insan 
sağlığını da ciddi ölçüde etkilemektedir. Bu etkilerin 
derecesi emisyon miktarına da bağlı olarak, genel olarak 
akciğer kanseri, bronşit, kronel bronşit, raşitizm, eklem 
romatizması, kalp hastalıkları, göz yanmaları, nefes 
darlığı, ruhsal bozukluklar şeklinde sıralanabilir [İlhan ve 
ark. Chen ve ark. (2008) ve Genç ve ar. (2012)] da hava 
kirliliğine mazuriyetin hospitalizasyona ve mortalite 
düzeylerinin artışına, özellikle miyokardiyal iskemi, kalp 
yetmezliği, aritami, astım ve akciğer kanseri gibi 
hastalıklara neden olduğunu bildirmektedir (Cankavtar 
ve ark, 2013)”

Kömürlü termik santrallerinin hava kirliliğine ve bu kir-
liliğin insan sağlığına etkisi ortada olup bilirkişi rapo-
runda çok açık bir şekilde ortaya konmaktadır.

Tarım, ziraat ve hayvancılık: 
Yakın çevrede yapılan toprak analizlerinde radyasyon 
ve cıva dâhil birçok zararlı maddelerin var olduğu labo-
ratuar sonuçlarıyla tespit edilmiş olup mahkeme kan-
alıyla toprak sahipleri devletten zarar tazmin etmişler-
dir. Meyve bahçelerinde kül yağmuru gözle görülür 
biçimde meyvelerin üzerini kapladığı için pazarlaması 
yapılamamış bahçe sahipleri maalesef meyve yetiştirici-
liğini bırakmak zorunda kalmışlardır. Sebze üretimi de 
aynı akıbete uğramıştır. Bırakın sebze yetiştirmeyi böl-
gede yaşayan insanlar çamaşırlarını bile açık alana asa-
mamaktadırlar. Açık alanda bıraktıkları her şey kül yağ-
muru altında kullanılamaz hale gelmektedir. Kurutluk 
sebze, meyve, salça, tarhana, biber salatalık, kabak, ka-
yısı gibi erzaklarını kül yağmuru dışında kalmış uzak 
mesafelere taşıyarak ancak kurutabilmektedirler. Geri-
ye sadece rekoltesi düşük şeker pancarı, arpa, buğday, 
mısır, ayçiçeği gibi çok sınırlı ekimler yapılmaktadır. 



13 km çaplı yakın çevrede hayvanların hastalanması 
yüzünden besicilik yapılamamaktadır. Doğal yaşamda 
ki birçok bitki ve ağaç türü yapraklarına biriken kül ve 
gaz etkisinden solunum yapamaz hale gelerek kuru-
maktadırlar.
2012’de yapılan "Afşin – Elbistan Enerji Sahası’ndaki 
Uygulamaların AB Çevre Ve Enerji Mevzuatı Açısın-
dan Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmaya göre yöre 
topraklarının uçucu külden ve termik santral bacasın-
dan salınan kükürt dioksitle kirlendiği ve bu topraklar-
da insan sağlığını tehdit edecek miktarlarda krom ve ni-
kel bulunduğu ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalar-
da Afşin – Elbistan'da pek çok çiftçi toprak kirlen-
mesinden şikâyet etmekte; ürün veriminin eskiye 
oranla çok düştüğünü ifade etmektedir. Çalışmada yer 
alan bu bilgiler toprak kirliliğinin geldiği noktayı ortaya 
koymaktadır:

“Kül tabakası toprakları kaplamaktadır. Yağan yağmur-
larla birlikte toprak kirlenmesi doruğa ulaşmaktadır. Kö-
mürün yanması sonucu açığa çıkan SO2, yapraklara ve 
oradan köke ulaşmak suretiyle bitkilerin dengesini boz-
maktadır. Meyvelerdeki belirtiler SO2’ye bir yıl maruz 
kaldıktan sonra belirginleşmektedir. Topragın asitleşmesi 
nedeniyle bitkilerin ve meyve agaçlarının direnci azalmak-
tadır. Bu direnç zayıflıgı zararlı böcek ve mantarların üre-
mesi için gerekli ortamı oluşturmakta; bu böcek ve man-
tarlar bitki örtüsünü ve kalitesini giderek yok etmektedir. 
(Ekici, 2004: 34). Topragın kirlenmesi sebze ve meyvele-
rin kirlenmesine yol açmaktadır. Yem kalitesi etkilendigi 
içi hayvancılık zarar görmektedir. Sonuçta da en büyük 
bedeli bölge insanı ödemek zorunda kalmaktadır.”
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2-) İklimsel ve Bitkisel Değişimler: 

Özellikle 2005 yılında B termik santralinin de faaliyete 
geçmesiyle bölgede belirgin bir iklim değişikliği yaşan-
mıştır. 8 bacadan çıkan sıcak buhar salınımının toprağı 
6 derece ısıttığı ölçümlerle sabittir. Isınan hava çevreye 
kar yağışı takvimini değiştirmiştir. Bu nedenle bölgenin 
ekolojik dönüşüm dengesi bozulmuştur. Kar suyuyla 
beslenen bağ ve bahçeler kurumuş, doğal bitki örtüsü 
şekil değiştirmiştir. Buna bağlı olarak yaban hayatında 
var olan birçok hayvan bölgeyi terk etmiş, göçer hay-
vanlar güzergâhşlarını değiştirmiştir.
4990 Sayılı Kanun Madde 5.f’de “İklim değişikliğini 
azaltmak ve değişikliğe uyum sağlamak amacıyla alınan 
önlemler ve uygulanan projelerin ekonomi, halk sağlığı ve 
çevre kalitesi üzerinde zararlı etkilerini en aza indirmek 
amacıyla, örneğin ulusal düzeyde hazırlanacak etki değer-
lendirmeleriyle, uygun metotlar uygulamak suretiyle, iklim 
değişikliği mülahazalarını kendi sosyal, ekonomik ve çev-
resel politikalar ve eylemleri çerçevesinde mümkün olan en 
geniş şekilde dikkate alacaklardır." ifadesi ile taraflar za-
rarlı etkileri en aza indirmek için dikkate alacaklarını 
kabul etmişlerdir.
5836 sayılı kanun 2. Maddesinde “Ulusal politikalara 
uygun olarak aşağıdaki politika ve önlemleri uygulayacak 
ve/veya daha da geliştirecektir. “ ifadesi ile taraf olan 
Türkiye de iklim değişikliğine karşı savaşımda ve sera 
gazlarının azaltılmasında önlemleri geliştirmeyi kabul 
etmiştir.”

Birinci dereceden etkile-
nen 13 km lik alan dışın-
da kalan en az 100 km'lik 
geniş bir alanda ise meyve 
bahçelerinde bilinmeyen 
hastalıklar zuhur etmekte 
çaresi bulunamamaktadır. 
Zehirli gazlardan etkile-
nen bir çok sebze ve mey-
ve türü üretimi bırakıl-
makta tahıl üretiminde 
rekolte düşüklüğü yaşan-
maktadır. Geçmişte mar-
ka olan Afşin – Elbistan 
ayçiçeği artık alıcı bula-
mamaktadır.
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Sele Verecek
Neyim Kaldı?

SEVİNÇ AKÇİÇEK*
Pencerenin kenarındaki küfler yavaş yavaş kurumaya 
başladı. Kuzine sobaları içeri alıp yakmaya başlayalı ev-
lerdeki yoğun nem ve eşyalardaki küflenmeler nispeten 
azaldı. Karşıda çay bahçesinde üçüncü sürüm hasadı 
yapan mevsimlik Gürcü işçi kardeşim giydiği alt üst ye-
şil yağmurlukla bir yandan sislerin tüttüğü bir yandan 
ara ara şiddetini arttırarak yağan yağmurda bazen gö-
rünmez oluyor. Evin penceresinden görünen geniş 
manzaranın en az yarısı çay bahçesine dönüşmüş. Çay 
iyi para getiriyor. Bizim köydeki nüfusun neredeyse 
yüzde sekseni ilçede betonarme ev almış. Köyde iki üç 
katlı apartmanımsı binalar manzaranın üzerine bir çı-
kartma gibi yapışık duruyor. Köylüler yılın büyük bir 
kısmını kasabada yaşaracak geçiriyor. Genellikle çayları 
Gürcü veya diğer yabancı uyruklu mevsimlik işçilere 
toplattırıyor. Aslında çok fazla para kazandıklarından 
değil fakat ülkenin diğer tarım üreticilerinden daha 
avantajlı olduğunu düşünüyorlar ve çay tarımını kârlı 
buluyorlar. Birçoğunun öncelikli hayali yeni çay tarlala-
rı açmak.

Karşıdaki bahçede çay toplayan mevsimlik Gürcü işçi 
yine buharlaşıp görünmez oldu yoğun yağmur ve sizle-
rin içinde. Aslında görünmez olan sadece o değil. Kriz-
ler silsilesi içinde hepimiz yitip kaybolduk. Pandemi 
krizi, ekonomik kriz, iklim krizi...
Üçü de birbirinden merdane üç büyük kriz çıktı mey-
dana! Ama biz insanlık ortadan kaybolduk.
Sanki bütün bunlar bizim yaptıklarımızın bir sonucu 
değilmiş gibi çekildik kenara. Bazılarımız bazılarımızı 
suçlayıp yargılarken kaybolduk. Bazılarımız göremediği 
için bazılarımız görmezden geldiği için kaybolduk ve 
kendimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Ülkemizin or-
manları alev alev yanarken ülkemiz insanları KİM 
YAKTI?.. SEN YAKTIN!.. O YAKTI... KİM SÖN-
DÜRMEDÍ... NEDEN SÖNDÜRMEDİ?.. KİM SEÇ-
Tİ?.. SEN SEÇTİN... BEN SEÇTİM... BEN SEÇME-
DİM... KİM SUÇLU?.. ONLAR SUÇLU... ASIL SİZ 
SUÇLUSUNUZ... BÜTÜN SUÇ BİZDE…İşte böyle 
anlamsız tartışmaların içinde kaybolduk. Bütün bir yaz, 
denizi doldurarak yapılacak yeni havaalanı için hunhar-
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sele kapıldı kayboldu... Ya ileride, burada da benzer 
ölümler olursa
-Allah ne yazdıysa o olur, dedi ve koşar adımlarla uzak-
laştı kayboldu.
…………………………..
-Bunca mısır serildi dünkü fırtınada. Bir aydır yağan 
yağmur kabak ve fasulyeleri de çürüttü.
-Evet, bizim memlekette böyle oluyor en iyisi fasulye 
mısır ekmeyi bırakıp her yere çay ekelim. Çay    parasıy-
la mısır fasulye lahana alırız her bişeyi.
-Başka çözüm arasak mesela seralar yapmayı denesek? 
Ya da başka çözümler arasak?
-Dünya düzeni bozuldu. Kıyamet alâmeti evladım.
O gün çarşıya indi. Aldığı çay parasını ziraat kartı ile 
çekip pazara girdi.
Fasulye on beş lira, mısır tanesi iki buçuk lira. Şeftali 
dokuz, sarımsak kırk lira. Boynunu büktü. Markete 
girdi. Dalgın ve umutsuz reyonlardan birine yöneldi 
kayboldu.
…………………………………
-Bu derenin ıslah edilmesi ve beton duvarlar yapılması 
için cimere kaç kez başvurmuşsun? Neden?
-Muhtar öyle söyledi!
-Neden?
-Çoklarımız başvurursa DSİ yaparmış beton kanalı.
-Ama beton kanal olursa derede alabalık olmaz hayvan-
lar su içemez karşıdan karşıya geçemez. Hem beton du-
var ve demir parmaklıklı trabzanlardan sonra insanlar 
da dereye giremez. İçinde taşlar kenarında dallar ağaç-
lar bitkiler olmayınca su daha hızlı akar. Kasabadaki de-
re kenarındaki mahallede bulunan evini su basabilir!
-Bir şey olmaz. Hayvanlar başka yerden bulup içer suyu 
sen meraklanma. Hem ben bu derenin kenarına duvar 
çektiklerinde kenarındaki alanda en az iki yüz metreka-
re bahçe yapacağım burada. Otuz dönüm toprağı var-
ken iki yüz metrekare bahçenin hayalinde kayboldu. 
…………………………………
Heyecanlı heyecanlı anlatıyordu.
- Sel felaketinden sonra bazıları zararından çok fazla 
yardım almış kimi ise hiçbir destek alamamış. Haber-
lerde güneybatı illerinde ormanların cayır cayır yandı-
ğını yangınların diğer illere sıçradığını söyleyen spike-
rin sesi ile irkilip dündü. Televizyona bakıp haberleri 
dinledi bir süre. Sonra geri dönüp -Bu yangınları terö-
ristler çıkarıyor, dedi. Sosyal medyada resimlerini gör-
düm.

ca işletilen onlarca taş ocakları HES’ler, dereleri anlam-
sızca birer beton kanala dönüştürecek dere ıslahı proje-
leri, düzinelerce maden ruhsatı verilen eşsiz meralar 
yaylaları, uyguladığı kota ve kontenjanla üreticiyi özel 
sektörün düşük ücretli alımına mecbur bırakan çay ku-
rumunu konuşup tartışarak geçti.
Konuşmalar koşuşturmalar içinde sürekli yağan sağa-
nak yağmurlarla sellerle geçip gitti yaz kayboldu!
-Remziye teyze dün yeşermiş fasulye lahana ve mısırla-
ra çay gübresi attığını gördüm.
-Ne yapayım kızım artık hiçbir şey olmuyor. Eskiden 
herkesin ineği vardı. Onun Iazmasını (gübre) kullanı-
yorduk. Her şey çok güzel oluyordu. Şimdi köyde inek 
besleyen kalmadı. Ot olmuş dünya parası. Hayvan bak-
mak artık çok zor. Doğal gübre nerede bulalım?
-Ama bu şekilde ekip biçtiğimiz ürünler doğal ve sağlık-
lı değil ki!
-E değil tabi değil, hiç olur mu? Heeey gidi hey, diye 
tarlanın içine daldı kayboldu.
………………………..
-Neden her yere çay bahçesi yapıyorsunuz? Zamanla 
buranın doğası değişip iklim krizinden etkilenerek he-
yelanlar olabilir. Evler köyler kayabilir.
-Ne yapalım? Çay tarımı iyi para getiriyor? Hem bizim 
memlekette başka bir şey olmuyor ki. Çay üç sürüm ve-
riyor. Kârlı iş.
-Havalar o kadar yağışlı ve serin geçti ki üçüncü sürüm 
çay bazı yerlerde hiç gelmedi gelenler de çok düşük ve-
rimli geldi. Bazı yerlerde heyelanlar oldu. Mesela Rize 
de bir çay bahçesi kaydı koptu arazi mahvoldu.
Heyelan bizim memlekette hep olur, dedi... Çay ile ne 
alâkası var tze tze tze diye söylenerek ırmağa doğru yü-
rüdü gitti gözden kayboldu....
………………………….
-Bu binanın temeli geçen aylardaki büyük selde zarar 
görmedi mi?
-Bişey olmaz sağlam bizim bina!
-Ya yine sel olursa ya gelecek yıl daha fazla yağış ve da-
ha büyük sel olursa!
-Ben bu evi almak için yıllarca çay topladım. Evimden 
vazgeçmem. Dereye duvar çekecekler yetkililer
-Ama dere yatağına imar vererek bu mahalleyi kuran 
yetkililer değil mi ?
-Olsun bütün zararlarımızı ödediler. Yeni eşyalar aldık. 
Devletimiz sağ olsun.
-Evet ödedi ama başka bir ilçede yüzlerce insan öldü 
mmm
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-Küresel ısınmanın iklim krizinin etkisiyle önümüzdeki 
yıllar bu tip yangınlar artacak devletlerin acil önlem al-
ması yangın söndürme araç ekipmanlarına ağırlık ver-
mesi tedbir alması... Sözümü kesip hiddetlendi
-Teröristleri mi savunuyon? Devlet ne yapsın?.. Ağzın-
dan saçılan tükürükleri görünce birkaç metre daha 
uzaklaşıp baktım öylece. Maskemi kontrol ettim. Pek 
çok şey anlatıyordu... Bölücü vatan hainleri    filan diye 
bir şeyler anlatıyordu… Hemen her şeyden şikâyet etti. 
Hayvan hakları savunucusu ve av karşıtlarını da unut-
madı.
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Sonra bütün yaz boyunca memleketimin insanlarıyla 
yaptığım yüzlerce konuşma diyalog kafamda hep bir 
ağızdan yankılanmaya başladı. Arada sırada KÜRESEL 
İKLİM KRİZİ... ACIMASIZCA YAPILAN DOĞA 
TALANI... HÜKÜMETLER... ŞÍRKETLER diyerek 
yutkunuyordum.
Sisler iyice bastırırken Gürcü işçi hepten gözden kay-
boldu... Yağmur şimdi çay bahçelerini pataklarcasına  
yağıyor karmakarışık düşüncelere dalıp kayboldum...

Arhavi Kamilet Vadisi yolu. İşletilen taş ocağındaki patlamalar
Kavak köyü sakinlerini bir hayli rahatsız ve tedirgin ediyorken 
yolu da tümüyle kapatmış. (Ocak 2021)

Oysa, doğa ne kadar cömert! Arhavi coğrafyasından...
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İnsan ve doğa ilişkilerini yeniden gözden geçirmemizin 
zamanı geldi, hatta geçiyor bile. Küresel ısınma, iklim 
krizi, müsilajlar ve COVID-19 salgını; doğa tahribatı-
nın başlıca sonuçları! Yeryüzü evimiz, şehirlerimiz de 
evimiz! Başka Bir Eğitim Hikâyesi¹  adlı kitabımda geliş-
tirdiğim düşünceleri doğayı gözeten bir eğitim anlayışı-
nın ilk esinlenmeleri olarak siz okuyucularla paylaşaca-
ğım.
Hem düşünce hem de pratik açısından bakıldığında, in-
san-doğa ilişkisi her ikisinin de varlıklarının ortaya çıkı-
şından beri var. İnsan ilk çağlardan beri yeryüzünün 
içinde doğa ile ilişkilenerek yaşamıştır. Ancak ilk çağda 
insanların doğaya yönelişlerinin nedeni doğaya egemen 
olma değil, onu anlama çabasıdır. Doğayı anlamaya ça-
lışan düşünür ya da pratik insan doğayla bütünleşme-
nin değerini anlamıştır. 
Yaklaşık beş yüz yıllık tarihi olan kapitalizmin doğduğu 
yüzyıllar olan 16. ve 17. yüzyıllara gelindiğinde, doğa ile 
ilişkilenme biçimi değişmiştir. Özellikle Gül’e göre², 
Bacon ve Descartes’la başlayan ve aklın tek ölçüt olarak 
kabulü ile formüle edilen bu anlayış, mekanik bir doğa 
tasarımına yol açmış ve artık doğanın insan aklı yoluyla 
tasarlandığı ve dönüştürüldüğü yeni bir döneme giril-
miştir. Süreç içinde ortaya çıkan ve Rousseau ile ro-
mantiklerin de etkisiyle olgunlaşan ekolojik görüşler, 
insanla doğa arasındaki ilişkinin niteliğini ve yönünü, 
insanın doğayla olan duygusal bağına da önem vererek 
yeniden ele almışlardır. Bu gelişmeye karşın, insanın 
doğa ile ilişkisinde ‘insanın doğanın efendisi’ ilan eden 
görüşün egemenliği bugüne dek gelmiştir. Bugün yaşa-
dığımız sorunlardan anlıyoruz ki doğanın efendisi de-
ğil, onun bir parçasıyız. Bu nedenle yeryüzünü evimiz 
olarak görmemizin değerini ortaya koyacak bir eğitime, 
doğa temelli bir eğitim anlayışı ile oluşturulmuş öğret-
men yetiştirme süreçleri ve eğitim programları yapılan-
masına ve ders kitaplarına gereksinme vardır. 
İnsan ve doğa ilişkilerini iktidar ilişkileri, sınıf ve sö-
mürgeleştirme ilişkileri bağlamında inceleyecek bir bü-
tünsel yaklaşıma gereksinmemiz var. İnsanın doğa ile 
nn

ilişkileri ne zaman neden ve nasıl değişti de doğaya bu 
kadar zarar verir ve bu zarardan etkilenir olduk insanlık 
olarak? Karl Marx ve Friedrich Engels’in düşünceleri-
nin bütünü aslında bize iki şehrin insan ve doğa arasın-
daki ilişkilerin hikâyesini anlatmaktadırlar. 
Birinci şehirde özgürlüklerin barındığı düşünülür; ama 
durum hiç de öyle değildir; her şeyin bir bedeli vardır; 
bu bedel çoğunlukla bunlara muhtaç kişilerin ödeyebi-
leceğinden çok fazladır. Bu şehrin sakinlerinin pek ço-
ğu için “özgürlük” bir türlü erişemedikleri nesnelere 
(eşyalara – insanlara) erişebilmek için birbirleriyle re-
kabet edebilme serbestîsine sahip olmaktır. Birinci şeh-
rin hükümdarları, yani kapitalistler, üretim, bölüşüm ve 
mübadele araçlarının mülkiyetine ve denetimine sahip 
olanlardır. Bunlar şehri temel olarak kâr maksimizasyo-
nu ilkesine dayanarak yönetirler. 
Öyküsü anlatılan ikinci şehrin sakinleri ise, herkesi kap-
sadığı için adına sosyalizm diyelim, insan olmaktan ge-
len insani güç ve yetilerini, demokrasiyi, barışı ve kar-
deşliği geliştirme özgürlüğü için kullanırlar. Bu insanla-
rın özgürlüğü, kapitalizmde olduğu gibi, sahip olamaya-
cakları şeyleri arzu etme özgürlüğü değil, gerçekten is-
tedikleri şeyi yapma ve istedikleri gibi olma özgürlüğü-
dür. Bu şehri haritada bulamazsınız, çünkü bugüne ka-
dar hep birinci şehrin gölgesinde kalmıştır.3 
Bu iki şehirdeki yaşama ilişkin esastan sorular, yaşanan 
öyküler arasındaki farkı, çok açık biçimde ortaya koy-
maya yöneliktir. Bu sorular, gerçek bir şehir kurgusun-
dan hareket eden Harvey’den4 esinlenerek aşağıdaki gi-
bi formüle edilebilir:

1. Doğa ile İlişki: Bu iki şehirde doğayla nasıl bir ilişki 
kurulacaktır?
2. Teknoloji ile İlişki: Bu iki şehirde ne tür teknolojiler, 
niçin hayata geçirilecektir?
3. Üretim Tarzları: Bu şehirlerde ne tür üretim ve yeni-
den üretim sistemleri kullanılacaktır?
4. Toplumsal İlişkiler: Bu iki şehirde, ne tür toplumsal 
ilişkiler hayal edilecektir?
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İki Şehrin, İki Okulun Öyküsü

NEjLA KURUL*

*Prof. Dr., EĞİTİM-SEN Genel Başkanı



5. Gündelik Yaşam: Bu şehirlerde gündelik hayat nasıl 
olacaktır ve bizler ne tür gündelik hayatlar istiyoruz?
6. Dünya Hakkındaki Zihinsel Tasarımlar: Bu şehirler-
de simgesel ve başka türlü zihinsel kavrayışlardan han-
gileri ağır basacaktır?

Yukarıdaki soruların her birinde, insanlığın eşitlik ve 
özgürlük taleplerinin doğaya saygıyı dikkate alacak bir 
şekilde gündelik hayata içerilebileceğini unutmamak 
gerekir. Her bir soruya ilişkin iki şehrin açığa çıkardığı 
yanıtlar birbirinden oldukça farklıdır. Bu makalede 
kendimizi ilk üç soruyla sınırlandıralım ve kalan sorular 
hakkında tartışmayı Başka Bir Eğitim Hikâyesi kitabını 
ve referans kitapları okumaya erteleyelim. 

İki Şehir ve İki Yaşam Hikâyesi

Birinci şehre, “kapitalizm”  adı verilmiştir. Birinci şehir-
deki kapitalist üretim tarzı, insanlığı ve yerküreyi kendi-
siyle birlikte yok oluşa sürüklemeye devam etmektedir. 
Kapitalizm emek gücüne ve canlı emeğe nasıl davranı-
yorsa doğaya da öyle yani ‘kötü’ davranmaktadır. 
Kapitalist üretim tarzının doğayla kurduğu ilişki, kapita-
list bir miyopluk içerir ve “benden sonra tufan” tarzın-
mm

40

BU BAKIŞ 

da yok etme üzerine kuruludur. Kapitalizm doğayı, 
kendini yeniden üretme ve yenileme kapasitesinden 
daha büyük bir güçle tahrip etmeye götürmektedir. Ka-
pitalist üretim tarzının bugünkü işleyişi, yeryüzünde 
canlı yaşamın sürekliliğini ve varlığını tehdit etmekte-
dir. Bununla birlikte yükselen ekolojik mücadeleler, in-
sanı doğanın bir parçası olarak görme ve oburluğa son 
vermeye ilişkin farkındalık ve duyarlığın geliştiğini orta-
ya koymaktadır.
Bu şehirde teknoloji ile kurulan ilişki, kârlılığı artıracak, 
gözetim ve güvenlik ile savaş teknolojilerini geliştirmek 
üzerinedir. Bilim ve teknoloji faaliyetlerinin büyük bir 
kısmı, küresel rekabet, iç güvenlik ve dış güvenlik sis-
temlerini kurmaya ve korumaya yöneliktir. Üretim dı-
şında, teknolojinin insanların ihtiyaçlarını manipüle 
eden ve insanın toplumsal doğasını etkileyen bir nitelik 
kazandığını da anımsamak gerekmektedir. Teknoloji, 
sınırlı düzeyde sağlık, eğitim ve gündelik yaşam içinde 
özgürleşmek amacıyla kullanılmakla birlikte, genel ola-
rak yeni ve geniş pazarlarda kârlı satışlar ve güvenlik 
teknolojisini üretmeye hizmet etmektedir.
Kapitalist şehirde üretim tarzı, sermaye ile emek arasın-
daki çelişki zemininde, sermayenin kârlılığı için üretim 
anlayışına yöneliktir. Ne var ki kâr için üretim ile top-
lumsal ihtiyaçlar için üretim arasındaki çelişki gittikçe 
şiddetlenmektedir. Sermaye, kâr oranlarının düşmesi 
eğilimiyle başa çıkma kaygısı içinde, geçmişte alışveri-
şin konusu olmayan bütün alanları piyasanın istilasına 
uğratmaktadır. Bunun sonucunda kamu hizmetleri ti-
carileşmekte, kapitalizm çok değil sadece elli yıl önce 
parayla alınıp satılması düşünülmeyecek her şeyi, eğiti-
mi, sağlığı, iletişimi, ulaşımı, sosyal güvenliği, metalaş-
tırmaktadır.

***
İkinci şehrin adı, “gelmekte olan şehir”dir. Ne var ki bu 
sistemin öncülleri, 1914-1918 savaşıyla, 17 Ekim Dev-
rimini de kapsayan savaşla başlamış, SSCB’nin çöküşü 
ve soğuk savaşın sonuyla ortadan kalkmıştır. Bu, birle-
şik, küçük bir yüzyıldır (yetmişbeş yıl).5  Sovyet yüzyılı. 
1980’lerde, SSCB’de açıklık politikasına geçilmiş; 
Glastnost ilan edilmiştir ve bu politikanın gerçek örgüt-
lenme özgürlüğüne karşılık gelmemesi nedeniyle, sos-
yalist demokrasiyi tarihselleştirecek toplumsal güçlerin 
ortaya çıkması mümkün olmamıştır. Türkiye tarihinde 
de sıkça gözlenen ileri düşünce ve eylemlere, demokra-



tik geleneklere sahip olmayan ve hak mücadelelerini sı-
nıf tabanından gelen zorlamalarla yürütememiş ülkeler-
de demokrasi güçleri kolayca ortaya çıkamamaktaydı.
Kapitalizmin 500 yıllık ve sanayi kapitalizminin 200 yıl-
lık tarihine göre, oldukça kısa bir süre yaşamış bu top-
lumsal deneyimin, insanlığın bir ufku olarak tartışılması-
na devam edilmektedir. Ne var ki bu şehrin nerede oldu-
ğu ve oraya nasıl ulaşılacağı pek az insan tarafından bilin-
mekle birlikte öğrenildiğinde, karşısındakini tahakküm 
altına almak ve sömürmek istemeyen herkese, kabul edi-
lebilir eşitlikçi ve özgürlükçü bir kent olarak görünmek-
tedir.
Bu şehir, gerçek özgürlüklerin cömertçe sunulduğu bir 
yerdir. Bu şehrin sakinleri, insan olmaktan gelen potansi-
yelini, Spinoza’nın diliyle kudretini (potentia) barış ve 
kardeşlik içinde geliştirme özgürlüğünün tadını çıkarır-
lar. Bu Deleuze’ün şimdinin içinde düşündüğü yaşamdır. 
May’e göre Deleuze için “yaşam, farktan ve onun edim-
selleştirmesinden oluşur. Fark bir şey değil bir süreçtir. 
Fark açılır, daha doğrusu kıvrımların (katlanması, yeni-
den katlanması) açılmasıdır. Fark canlıdır, hücrelerle ya 
da solunumla değil, yaşama gücüyle hayattadır. Yaşamın 
neyden oluştuğunu sormak, şeylerin kalbindeki bu yaşa-
ma gücü hakkında soru sormaktır.”7  Farklanan insanla-
rın özgürlüğü kapitalizmde olduğu gibi sahip olamaya-
cakları şeyleri arzu etme özgürlüğü değil, gerçekten iste-
diklerini yapmak ve istedikleri gibi olma özgürlüğüdür. 
Bu şehrin vaadi şudur:
Kapitalist sömürü ve bütün tahakküm biçimleri, bütün 
eşitsizlikler, bütün hiyerarşik ve dışlayıcı toplumsal ilişki-
ler tasfiye edilir. İşbölümü aşılır, dayanışma ve ortaklaş-
manın insanın varoluşunun içselleştirilmiş bir özelliği 
haline geldiği bir kent inşa edilir. Kır/kent ve kafa/kol 
emeği çelişkisinin çözüldüğü, cinsler arasındaki egemen-
lik / bağımlılık ilişkilerinin son bulduğu, bütün toplum-
sal ilişkilerin yanı sıra insan-doğa ilişkilerinin de sürdürü-
lebilir bir ortaklaşa evrim ve ekolojik döngülerle uyumlu 
bir üretim ve tüketim perspektifi ile dönüştürüldüğü; 
burjuva özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı; “herkese 
emeğine göre” normunun geçerli olduğu bir evreyi izle-
yen “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar” 
şiarı yazılı olan bir toplum kurulur. 
İkinci şehirde, doğa ile ilişkiler, uygarlığın doğa ile barışa-
rak ilerlemesi zemini üzerine kuruludur. İnsanın doğanın 
bilincine sahip olması, doğanın kendisi üzerine düşünme 
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etkinliğini artırması, doğadan taleplerini ekolojik denge-
yi gözeterek ‘ihtiyacı kadar tüketim’ düzeyine çekmesi, 
bu şehirde canlı yaşamın sürekliliği ve varlığını sürdür-
mesi için temel koşullardır.
Teknoloji ile toplumsal ihtiyaçlar temelinde bir ilişki kur-
mak esastır. Teknoloji, gerçek insani ihtiyaçlar ve doğa-
nın sürdürülebilirliği dikkate alınarak geliştirilir. Bilim ve 
teknoloji faaliyetleri, insanların çalışma süresinin kısaltıl-
ması, zor ve kirli işlerin makinelere devri, dünyanın her 
yerine düşük maliyetli ve doğayla barışık toplu ulaşım ve 
ısınma hizmeti, kolektif sağlık hizmeti, bilgi edinme ve 
öğrenme olanakları, kolektif yeme-içme hizmetleri, ko-
lektif bakım, temizlik, enerji, temiz suya erişim, iletişim 
vb. faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacına dönük olarak 
hazırlanır. Tüm süreçlere, sadece belli sürelerle üretimi 
eşgüdümleyen kişiler değil, işyeri, kent ve mahalle mec-
lisleri ortaklaşa karar verirler. Bu şehirde kararlar kolektif 
faaliyetlerden ötürü yavaş alınmakla birlikte, insanlar 
buna aldırmazlar; yavaş bir kenttir burası. Çünkü aşırı 
hız, rekabetçi baskı, acımasız yarış gibi insanın duygu 
dünyasını bozan, karakterini aşındıran, onu hasta eden 
ilişkilenme biçimleri bireylerin sürekli yaşayabileceği bir 
dünyayı yansıtmaz.
Gelmekte olan şehirde, üretim toplumsal olarak gerçek-
leştirildiği için, üretim araçları da toplumsallaştırılır. Üre-
tim kararları, kâr için değil temel toplumsal ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik olarak alınır ve planlanır. Planla-
ma sürecine, tüm değerleri yerel düzeyde yaratan emek-
çilerin demokratik katılımı esastır.
Bu şehirde insanlar sadece evlerini güzelleştirmeye çalış-
mazlar. İnsanlar, öteki şehirde olduğu gibi, sıkıcı ve tüke-
ten çalışma koşulları, çirkin sokaklar, kirlenmiş ve çok 
gürültülü kentten bir an evvel kendi gelirlerine göre gü-
zelleştirdikleri evlerine kaçmak istemezler. Bu kentte, 
May’den esinlenerek, “içinde yaşayan insanların sayısına 
değil, sokak yaşamının niteliğine bakılır.”8

Bu kentte sokak bir sahne, insanlar ve sokakta yaşayan 
canlılar da özgürleşmiş oyuncular ve seyircilerdir. İnsan-
lar vakitlerinin önemli bir kısmını, açık havada, doğal ko-
şullarla, müzeler ve sergilerde, kütüphanelerde, sinema-
larda, konserlerde, bilim ve sanat söyleşilerinde geçi-
rirler. Bu şehir, çok çeşitli, kültürel çokluğa uygun insan 
emeği zihinsel tasarımlarla, müzeler, kültür merkezleri, 
açık alanlar, konserler, kafeler, heykeller ve kent mobil-
yaları ile doludur. İnsanlar, çok soğuk ve sıcak havalarda 
ev dışında vakit geçirebilecekleri ucuz mekânlar aramak 
zorunda kalmazlar.



İki Şehrin İki Okul Hikâyesi

Birinci şehir, ikinci şehrin özgürlüğün mekânı olduğu-
nu kimsenin öğrenmemesini sağlamaya çalışır. Bu ne-
denle ikinci şehrin gerçek özgürlükler şehri olduğunu 
bilen az sayıda insan, birinci şehrin insan ve doğa karşı-
sındaki suçlarını ve ikinci şehrin özgürlük imkânlarını 
ancak mikrofonlarla duyurmaya çalışırlar. Gelmekte 
olan şehrin fideliği, kapitalist yaşam koşullarının sürdü-
rülemezliği ve bu yüzden reddidir.
Kapitalist yaşam alanlarında, eğitim ve sağlık gibi ko-
lektif hizmetlerin sürdürüldüğü görece ayrıcalıklı alan-
lar vardır. Hizmetlerin ortaklaşa üretildiği bu alanlar, 
insanların metalarla ilişkilerinin kısmen sınırlandırıldığı 
ve en insani ve toplumsal hallerin yaşandığı mekânlar-
dır; doğayı, kendini ve ötekini öğrenmek, sağlıklı olmak 
ve sağlıklı yaşamak, bunun için bilmek ve eylemek. An-
cak içinde yaşanılan üretim tarzı ve toplumsal ilişkiler 
bu alanları da etkileri altına almaktadır. Örneğin sistem, 
eğitimi ve sağlığı ticarileştirmekte ve meta düzenine ek-
lemlemektedir.

***
İki şehrin hikâyesi, eğitimcilerin üretken faaliyetini ve 
bu etkinlik içindeki amacını da büyük ölçüde etkiler. 
Öğretim müfredatı, öğrencilerimiz, diğer meslektaşları-
mız ve kendimiz ile ilgili anlam dünyamız ve eylemleri-
miz, farkında olalım ya da olmayalım bu iki şehrin hikâ-
yesinden birine uyar. Okul alanlarına ilişkin olarak aşa-
ğıdaki soruları sorup öğretme/öğrenme deneyimimizi 
sınayabiliriz:

1. Doğa ile İlişki: Bu iki şehrin okulunda ve sanal ve 
yüz yüze öğrenme alanlarında doğayla nasıl bir ilişki 
kurulacaktır?
2. Teknoloji ile İlişki: Bu şehrin okulunda ve sanal ve 
yüz yüze öğrenme alanlarında ne tür teknolojiler niçin 
hayata geçirilecektir?
3. Üretim Tarzları: Bu şehrin okulunda ne tür üretim 
ve yeniden üretim sistemleri kullanılacaktır?
4. Toplumsal İlişkiler: Bu iki şehrin okulunda ve 
öğrenme alanlarında, ne tür toplumsal ilişkiler hayal 
edilecektir?
5. Gündelik Yaşam: Bu şehrin okulunda ve öğrenme 
alanlarında gündelik hayat nasıl olacaktır ve bizler ne 
tür gündelik hayatlar istiyoruz?
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6. Dünya Hakkındaki Zihinsel Tasarımlar: Bu şehrin 
okulunda ve öğrenme alanlarında simgesel ve başka 
türlü zihinsel kavrayışlardan hangileri ağır basacaktır?
Yine ilk üç soruya odaklanalım ve buradan devam ede-
lim.

Birinci şehrin öğrenme mekânları olan okullar, 
“insanı merkeze alan” bir yaklaşımla doğayı araçsallaştı-
rır. İnsan, doğanın bir parçası olarak görülmez ve ço-
cuklar ve gençler, doğanın hâkimi olarak ve onun üze-
rinde her türlü tasarrufta bulunmayı hak olarak görecek 
biçimde yetiştirilirler. Ormanlar insan ihtiyaçları için 
yok edilebilirler, hava ve su umursamazca kirletilebilir, 
çünkü bu yönlü etkinlikler insan için gereklidir. İnsan-
lar arası savaşta yok edilen çeşitli canlı türleri, yaylalar, 
ormanlar, dereler, meralar ve ovalar dert edinilmez. Na-
sılsa her şey insan içindir. Okulların bahçelerinde hay-
vanlara, bitkilere, çiçeklere ihtiyaç duyulmaz, ders ki-
taplarında canlılara araçsallaştırıldığı ölçüde yer verilir. 
Tavuklar ders kitaplarına et ve yumurta olarak, inekler 
et ve süt olarak, köpekler “koruma işlevi” ile girerler. 
Ders kitaplarında kedi imgesi var mıdır bilinmez! Öyle 
ya kedilerin ne etinden ne de sütünden yararlanılır? 
Belki sadece hoş bir nostalji olarak girerler sayfalar ara-
sına: evin bir kenarında kırmızı bir yumakla oynayan 
sevimli bir kedi. Bu tür canlıların insan için bir işlevi 
yoksa “yok sayılırlar.”
Birinci şehrin insanlarına göre, teknoloji, “yaşamı ne ka-
dar anlamsız kılarsa kılsın, hayatı kolaylaştırır ve bu 
yüzden şart”tır. Teknoloji, hem üretim aracı hem de 
hızla üretilen metalar olarak kapitalist şehrin her yerin-
dedir. Okullarda teknoloji kullanımı öylesine abartıl-
maya başlamıştır ki, teknolojik ürünlerin fiyatları, onları 
üreten ve kullanan bireyler arasındaki ilişkilerin yerine 
geçirilmeye başlanmıştır. Bu da teknoloji fetişizmi olarak 
değerlendirilebilir. Okullar, teknolojik donanım konu-
sunda birbiriyle yarışırken, okullardaki en insani ilişki 
ve süreçler adeta buharlaşmaktadır. Kuşkusuz teknolo-
jiler kendi zıddını da içinde taşımaktadır. Eğitim dün-
yası daraltıldıkça teknolojik imkânlar yaşamın ufkunu 
genişletecek gizilgücü de içerinde taşımaktadır. Eğitim 
ve üretim sürecinde “robotları mı kullanalım yoksa in-
sanları mı robotlaştıralım?” sorusu üzerine düşünülme-
ye başlanmıştır.
Birinci şehrin okullarındaki üretim tarzı, her ne kadar 
özgün kolektif bir toplumsal alan olmasına karşın, genel 



üretim tarzı tarafından koşullanmaktadır. Bir hak olarak 
eğitim hizmeti, piyasa koşullarında üretilmek ve pazar-
lanmak üzere hazırlanmaktadır. Okullardaki teknoloji 
ve fiziksel olanaklar, satılmak istenen eğitim metasının 
ambalaj paketi/hediye paketi işlevi görmektedir. Ortak 
yaşam ve kültür alanı olması beklenen okullar, 
piyasanın arz ve talep; üretim ve tüketime göre nitelik 
üreten mekânlar olarak yeniden tasarlanmaktadır. 
Öğretmenler, esnek üretim ve güvencesiz çalıştırılmak 
üzere ve mesleki özerkliğini yitirmiş, merkezden 
denetlenen çalışanlara dönüştürülmek istenmektedir. 
Okulun içerisindeki işletmeci bakış, bu mekânlardaki 
üretici güçleri boğmakta ve tüm yaratıcılığı ortadan 
kaldırmaktadır.
Marx ısrarla, gelmekte olan toplumun kapitalizmin 
içinde, diğer bir deyişle ikinci şehrin birinci şehir içinde 
 “gizlenmiş” bir şekilde yattığını ifade etmektedir. Baş-
ka bir yerde de Marx “eskinin eleştirisi ile yenidünyayı 
bulmak istiyoruz” ifadesini kullanmaktadır.9 Yenidünya 
eskinin içinde henüz harekete geçirilmemiş büyük bir 
potansiyel olarak var olur. Diyalektik düşüncede bu po-
tansiyel merkezi bir konuma sahiptir. Benzer biçimde 
kapitalist işbölümüne dayanan, ırkçı ve cinsiyetçi bir 
eğitim, içinde “yeni eğitim” potansiyelini taşımaktadır. 
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Bu nedenle eleştirel eğitim yoluyla getirilen eleştiriler 
ve bu süreci tersine çeviren tüm olumlu önermeler, gel-
mekte olan kentin eğitim süreçlerinde oluşabilecek eği-
limlerdir. 
İkinci şehirde diyalektik bir eğitim önce bütünle, sis-
temle ve bütünden ne anlaşılıyorsa onunla başlar. Öğ-
rencilerin dış dünya ile ilişkisini, insan, doğa ve toplu-
ma dair ilişkiyi bütünsel olarak kuracak biçimde bilgi 
kategorileri, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte oluştu-
rulur. Kapitalist işbölümüne göre, eğitimde parçalan-
mış bilgi yerini bütünün görülebildiği anlamlı parça / 
bütün kategorilerine bırakır. Öğrenciler, parçayı, onun 
bütün içinde nasıl bir yer tuttuğunu, nasıl işlediğini an-
lar ve sonunda buradan da başlangıç noktası olan bütü-
ne ilişkin daha net tarihsel bir kavrayışa yönelir. 
İkinci şehrin hikâyesine göre, eğitimcilerin birinci ama-
cı, çocukların ve gençlerin dünyayı ve kendilerini öz-
gürce ve tüm yönleriyle anlamaları, yorumlamaları ve 
mümkünse eşitlik ve özgürlük ufku ile dönüştürmeye 
hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımı benimsemiş 
eğitimci de değişen nesnel koşullar nedeniyle kendini 
öğrenmeye ve dönüştürmeye vakfetmiş olmalıdır. Bu 
tarz bir eğitim etkinliği, öğretmen ve öğrencinin, hayatı 
birlikte anlamlandırmak ve dönüştürmek olarak diya-
ççç



logcu etkinliğe dönüşmektedir. Öğreten ve öğrenen 
arasındaki ilişki demokratikleşmiş; aradaki hiyerarşi 
sarsılmıştır. Eğitici ve öğrenen arasındaki bu ilişkide, 
her iki öznenin de varoluşunun derinleşmesi, insan-
laşma, yeteneklerin çok yönlü gelişmesi amacı vardır.
İnsan, toplum ve doğa fikrini ilerleten bir toplumsal sis-
temin okulları ya da öğrenme mekânları, sadece okul 
olarak dört duvarla sınırlandırılamaz. Tüm yaşam alan-
ları, öğrenme alanları olarak inşa edilebilir. İnsanın 
dünya ile ilişkisinin insanı geliştirici bir niteliğe sahip 
olması, onun kendini, dünyaya ve diğer insanlara yö-
nelme ve etkileme aşamasında kendisini yaratıcı bir güç 
olarak görebilmesi ile ilişkilidir. Reel sosyalizmin çökü-
şünün nedeni olan etkenlerden birisi, bunun yapılama-
mış olmasıdır. Bu nedenle insanlığın yeni arayışında ya-
bancılaşma duygusunun aşılması çok önemli olacaktır. 
Bu nedenle yeni öğrenme alanları, kişinin dünyayı ve 
kendisini olumlayarak etkin ve verici bir biçimde kabul 
etmesini sağlamak üzere inşa edilebilir. Bu da özne ile 
nesnenin birlikte oluşu gerçeğinin fark edilmesi, yani 
dünyanın bir bütünsellik olarak algılamasını gerektirir. 
İkinci şehrin insanı, doğa ile ilişkiler  karşısında dediğim 
dedik ve başına buyruk bir efendi değildir. Doğa mil-
yarlarca yıl alan kimyasal ve biyolojik evrimle oluşmuş 
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karmaşık bir üretim örüntüsüdür, bu olgu her türden 
toplumsal üretim sisteminin verili önkoşuludur. Bu ne-
denle insanlık “Benden sonra tufan!”  diyemez. Okullar 
ve tüm öğrenme alanlarının temel görevlerinden biri, 
insanı uzağı görmek ve doğanın bilincini farkettirmek 
olmalıdır. Bu şehirdeki uygarlık doğa ile barışarak iler-
lemelidir. Okullar, toplumsal tarihimizi doğanın tarihi-
nin bir bileşeni olarak gören daha derin bir tarih bilinci-
ni öğrencilerle paylaşmanın yollarını aramalıdır. Dün-
yanın neresinde olursa olsun, ortak topraklardaki dağ-
lar, ormanlar, dereler, ovalar ve ortak denizlerdeki yu-
nuslar, balinalar ve balıklarla, öğrenci ve öğretmenlerin 
ilişkisi bir barış ilişkisidir. 
Doğa karşısında kapitalizmin suçları ile yüzleşen ço-
cuklar ve gençler, bunların bir kez daha yaşanmamasını 
sağlayacak bir pedagojik bir yaklaşımla bilinç kazanır-
lar. 
Toplumda ve bir toplumsal kurum olarak okullarda, 
ilişki, iletişim ve bağlantı akışlarının çeşitlenip güçlen-
mesine, zaman ve mekan algısının bir kez daha köklü 
biçimde dönüşmesine, enformasyonun dolaşımın me-
kâna bağımlılıktan büyük ölçüde kurtulmuş olmasına 
bakarak, herkesin birbiriyle çok yönlü temas, etki ve 
etkileşim içinde olduğu, birbirinin derdiyle dertlendiği 



ve sevincini paylaştığı yeni toplumsal ilişkilerin imkanları 
teknoloji yoluyla geliştirilir.
Hayatın anlamlı hale getirilmesi ve kolaylaştırılması 
için okullar, insan ve doğanın ihtiyaçlarını dikkate alan 
bir yerden teknoloji ile ilişki kurarlar. Teknoloji, Büyük 
Diktatör filminde belirtildiği gibi “… Uçaklar, trenler 
ve otobüsler, kâr amacıyla değil, doğaya zarar verme-
den, birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini seven insanları 
buluşturan makineler olarak üretilir ve herkesin kulla-
nımına sunulur.” Okul ve diğer eğitim alanlarındaki 
teknoloji, öğretmenin özerkliğini elinden almaz, tekno-
loji aracılığıyla onun ve öğrencilerinin yaratıcılığını 
güçlendirecek makineler olarak kullanılır. Teknoloji fe-
tiş değil, ihtiyaca karşılık üretilen ve dağıtılan ürün ola-
rak değerli görülür. Sanal ve yüzyüze öğrenme ortamla-
rında teknoloji, ilgi ve yeteneklerini çok yönlü olarak 
geliştirmek isteyen tüm insanlara ayrımsız sunulur. 
Üretim araçlarının ortak mülkiyeti koşulları altında, 
okullar; öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerin ortak 
üretim ve bölüşüm kararlarıyla yönetilir. Okullar, tüm 
komünlerden çocuklar ve gençlere açık olarak eğitim 
faaliyetini sürdürürler. Her çocuğun ve gencin, hatta 
öğretmenlerin özgürleşme alanı olarak okullarda bin-
lerce yıldır var olan erkek egemen, ırkçı, homofobik ve 
zekâ ırkçısı yaklaşımlara son vermek için çaba gösterilir. 
Okullar ve kentteki tüm öğrenme alanları, insanların 
özneleşmesini, öznellik üretimlerini kısıtlayan her tür 
etkenden uzak tutulur.
Öğreniyoruz ki doğa ile başka bir ilişki kurmak müm-
kün! Doğayı gözeten bir eğitim anlayışı, ancak insan ve 
toplum ilişkilerinde geliştirici, güçlendirici ve özgürleş-
tirici bir bakış açısı ile birlikte yürütülebilir. Kendisini  
mm
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insanların efendisi görenler, doğanın da efendisi oldu-
ğunu düşünürler ve buna göre bir pratik sergilerler. 
Toplumları sömürgeleştirenler, doğayı da sömürürler. 
Okullar ve üniversiteler, insan ve toplumun doğa ile 
kurduğu ilişkileri nasıl geliştirecekleri üzerine daha çok 
düşünmeli, düşünmekle yetinmemeli eylemelidir. Baş-
ka Bir Eğitim Hikâyesi, öğrenciler, öğretmenler ve veli-
lerin insan ve doğa ilişkileri üzerine yeni düşüncelerini 
ve yeni uygulamalarını beklemektedir.

1 Nejla Kurul  (2020) Başka Bir Eğitim Hikâyesi Bireyin Geli-
şimi Toplum ve Doğa Etkileşimi Üzerine Sorgulamalar Anka-
ra: Siyasal Kitabevi.
2 Fikri Gül (2013) “İnsan ve Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre 
Sorunları ve Felsefe” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 2013, Sayfa 17-21. 
3 Bertell Ollman,  Diyalektiğin Dansı Marx’ın Yönteminde 
Adımlar. (Çev: Cenk Saraçoğlu) Ankara: Yordam Kitap, 
2003, s.13-14.
4  David Harvey, Marx’ın Kapitali İçin Kılavuz. (Çev: Bülent 
O. Doğan) İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 210.
5 Alain Badiou, Yüzyıl (Çev: Işık Ergüden) İstanbul: 
6 Mahir Sayın, Komün’den Ekim’e, Ekim’den Bugüne Sosyalist 
Demokrasi. İstanbul: Erginbay Yayıncılık, 2008, s.79.
7 Todd May,  Deleuze. Bir Birey Nasıl Yaşayabilir?  2. Baskı, 
(Türkçesi: Sercan Çalcı, İstanbul: Kolektif, 2017, s.42.
8 May, a.g.e., s.213.
9  Bertell Ollman, Diyalektiğin Dansı Marx’ın Yönteminde 
Adımlar.  (Çev: Cenk Saraçoğlu) Ankara: Yordam Kitap, 
2006, s.195.



Yazımıza bir tabloyla başlayalım. (Tablo, yan sayfada.)
Finlandiya; bataklıklar ülkesi olarak bilinir, toprakları 
verimsizdir, 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanır, 1917 yılın-
da bağımsız olmuştur.
Almanya; 1945 yılında 2. Dünya Savaşı ve Hitler’in yı-
kımından çıkmıştır.
Japonya; 1945 yılında 2. Dünya Savaşı, Nagazaki bom-
bardımanı ve Hiroşima’ya atılan atom bombası yıkı-
mından çıkmıştır.
Türkiye; Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası 
Kurtuluş Savaşından çıkarak 1923’te kurulmuştur.
Tabloda örnek gösterilen ülkelere göre Türkiye; yeraltı 
ve yer üstü zenginlikleriyle, iklimiyle, eğitimli genç nü-
fusuyla, stratejik konumuyla çok daha iyi durumda ol-
masına rağmen neden benzer gelişmeyi gösterememiş-
tir.  Bilim, teknoloji, tarım, sanayi, ekonomi neden iste-
nilen düzeyde gelişmemiştir. Feodalite, toprak sorunu, 
bölge, ulus, mezhep, inanç sorun ve çatışmaları neden 
bir türlü çözülmemiştir. Demokratik, laik, eşit, özgür, 
çağdaş, doğaya ve insana değer veren bir toplum neden 
kurulamamıştır.

Tabloda görüldüğü gibi asgari ücret ve aylık gelirimiz 
diğer ülkelerin yarısından daha az iken, temel tüketim 
maddelerinde; ekmek, et, süt, akaryakıt, elektrik, doğal-
gaz, otomobil fiyatları bu ülkelerin 2 katı civarını geçe-
rek dünyanın en pahalısı haline ulaşmıştır. Tablodaki 
ülkeler 60-80 yılda bataklığı cennete çevirirken, bizim 
cennet ülkemiz bataklığa dönüşmeye yüz tutmuştur.
Bu duruma yol açan sebeplerden biri de; Osmanlıdan 
gelen koltukların babadan oğula geçme geleneğinin, 
günümüzde seçkinler siyaseti olarak; partilerde, sendi-
kalarda, derneklerde, vakıflarda, odalarda, meslek ör-
gütlerinde bir şekilde devam etmesidir. Dikkat edilirse 
bu örgütlerde üst düzey yönetici, milletvekili, belediye 
başkanı vb. çoğunluğu birbirini tanır ve benzer aileden, 
çevreden, okuldan vb.dendir. Örgütlerin yapısını ince-
lediğimizde, temelden, alaylı,  kendi gücü,  emeği, çaba-
sı, çalışması ve mücadelesi ile yükselen çok az insan ol-
duğu görülür. Çoğunluğunun bir yakını, çevresi vardır, 
ya da o konuma gelebilmek için üstlerine yalakalık yap-
mıştır. Çünkü ister iktidar, ister muhalefet olsun hiç bir 
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Günümüzün Sorumlusu, İktidar mı, 
Muhalefet mi?
DENİZ HAN
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kuruluş ve ortaya çıkış gerekçe ve amaçlarından uzakla-
şarak, bütün vaatlerini unutmuşlardır. Etkileşimli de-
mokrasi, denetim, yönetim ve karar süreçlerinin çoğul-
culuğu, hesap sorma, hesap verme zorunluluğu olmadı-
ğından, rahat bir şekilde iktidar imkânlarını halk için de-
ğil, kendisi ve çevresinin imkânları olarak görmeye ve 
kullanmaya başlamıştır. Bu döngü uzun yıllardır bu şekil-
de devam etmektedir. Bu anlamda iktidarın ve muhalefe-
tin bakış açısıyla bugüne bakarak ve yarın neler yaşanabi-
leceğini görmeye çalışalım.

İktidar Nasıl Görüyor?

Başkanlık sistemiyle birlikte çok başlılık ortadan kalkmış, 
sistem sorunsuz işlemektedir.
Ekonomi de çığır açılmış, uçuşa geçilerek, işsizlik azal-
mış, istihdam, gelişme artmıştır. Açlık, işsizlik bitirilmiş, 
fahiş fiyat artışları önlenmiştir. Ekonomide Avrupa bizi 
kıskanmaktadır.
Kürt sorunu başta olmak üzere bütün sorunlar çözül-
müş, terörle mücadelede başarı sağlanmış, demokrasi, 
insan hakları, adalet, eşitlik her alanda sağlanmıştır.
Dış politikada oyun kuran itibarlı ülke durumuna gelin-
miştir.
Eğitim, sağlık sistemi iyileştirilmiş, hastanelerde sıra kal-
mamıştır.
Memur ve işçimiz enflasyona ve zamlara ezdirilmemiştir.
Yerli otomobil, köprü, yol, nükleer santral, şehir hastane-
si, yerli uçak gibi birçok yatırım ve üretim yapılacak, kısa 
sürede uzaya çıkılacaktır.
Asgari ücret ve emekli maaşı insanca yaşayacak duruma 
çıkartılacaktır. 

örgütte üyelerin gerçek anlamda hâkimiyeti ve örgüt içi 
demokrasi yoktur. Bu durum “yok aslında birbirimiz-
den farkımız ama biz Osmanlı Bankasıyız!” reklamını 
hatırlatmaktadır. Var olan örgütlerden ve yöneticiler-
den mevcut kaynakların önceliğinin kendileri için değil 
tabanları  veya halk için olmasını beklemek saflık ola-
caktır. Bu nedenle kaynaklar halktan yana değil, iktida-
rın ihtiyaç ve önceliklerine göre kullanılmıştır. Yine ka-
rarların tek başına yöneticiler tarafından değil de kolek-
tif alınıp uygulanmasını beklemek, bu örgütlerden ger-
çek anlamda mücadele beklemek hayalden öteye git-
meyecektir. Tıpkı sarhoş kumarbaz bir babanın kumara 
içkiye parasını harcayıp çocuklarına yiyecek almaması 
gibi yönetilmiştir ülke. 
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan sora, çok partili 
rejimin oturduğu günden bu güne kaç kuşak, kaç nesil 
geçti ancak ne yazık ki iktidar ve muhalefetin söylemle-
ri de yaptıkları da değişmedi. İktidar hep kendi bildiğini 
okudu, yaptı. Muhalefet ise “az olsun benim olsun" 
mantığıyla hep değişime az kaldı, dayanın biz geldiği-
mizde her şey değişecek umudunu pompalayarak, ikti-
darın istediği şeyleri istediği şekilde yapmasına mü-
saade etti, halka zaman kaybettirerek iktidarın elini 
güçlendirdi. İktidar da, muhalefet te; halktaki tepkiyi 
kendi sınırları içerisinde tutarak, kendilerine bağımlılı-
ğın devam etmesini sağladı ve elindeki imkânları halk 
için değil, kendileri için kullanmaya devam etti. İktidar 
değiştiğinde, enkaz devraldık söylemiyle birlikte halka 
acı reçeteler sunulmaya devam edildi.
Kısa süre içerisinde her şeyin değişeceği, güzelleşeceği 
propagandasıyla iktidarı devralanlar, süre uzadıkça kendi



EYT, 3600 ek gösterge vb sorunlar en kısa sürede 
çözülecektir…
Sonuç olarak muhalefet bu gelişmeleri görmemekte, hal-
kı kandırmaya çalışmaktadır.

Muhalefet Nasıl Görüyor? 

Ekonomi, tarım, hayvancılık çöküşe doğru giderken, dışa 
bağımlılık artmıştır. İşsizlik artmış, istihdam azalmıştır. 
Kaynaklar halka değil, yandaşlara aktarılmış, ihaleler ve 
yatırımlar gelirin yandaşlarda merkezileşeceği şekilde 
düzenlenmiştir. Kamu malları yok pahasına özelleştirile-
rek, satılarak, yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Rüşvet, tor-
pil, yolsuzluk, hırsızlık, talan, kara para, haksız kazanç, 
birçok kurumdan maaş alma, rant ekonomisi, hızla arta-
rak normalleştirilmiştir. Gelir garantili köprü, yol, hasta-
nelerle gelecek ipotek altına alınmıştır.
Maaşlar ücretler yerinde sayarken, iğneden ipliğe her şe-
ye zamlar sağanak şekilde otomatiğe bağlanmış, işsizlik 
büyümüş, gelir dağılımı uçurumu artmıştır. Enflasyon ve 
döviz kurlarının artması zengini daha zengin yaparken, 
dış borçların artmasına, alım gücünün düşmesine, iş gü-
cünün ucuzlamasına, zamlara ve hayat pahalılığına yol 
açmıştır. 
Bilimsel teknolojik gelişme durma noktasına gelirken, 
beyin göçü artmış, genç işsizlik %25 civarına gelmiştir.
Geçici vergiler  kalıcı hale getirilmiş, vergi ve cezalar her 
yıl arttırılmış, ÖTV halkın boyunduruğu haline gelmiş, 
emekçiler vergi dilimi adaletsizliğiyle soyulmaya devam 
edilmiştir.
Doğa; maden, HES, RES, termik ve nükleer santrallarla 
talan edilmiş, kirlilik, müsülaj, iklim değişikliğiyle yangın, 
sel gibi afetler önlenemez boyutta artmıştır. Katar ner-
deyse topraklara ortak haline getirilmiştir.
İktidar; din, mezhep inancı, milli duyguları halkı 
kandırmak, kendi yanlışlarına perde çekmek, halkın 
yapılanlara karşı çıkmayarak kaderine boyun eğmesini 
sağlamak için kullanılmıştır.
Dış politikada itibar yerlere serilmiş, tüm ilkelerle 
didişme politikası sonucu dost ülke kalmamış, Amerika 
ve Rusya’nın oyuncağı olunmuştur.
Atama, yükselme, işe alma, iktidara yakınlık ve torpilin 
derecesine bağlı hale getirilmiştir. Liyakatin yerini yala-
kalık, sadakat, partizanlık ve torpilin  alması sonucu, iş 
bilmeyenler hak etmedikleri yerlere getirilerek kurumlar 
zarara uğratılmıştır. 
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Anayasa Mahkemesi, AHİM, kararları uygulanmamış, 
yargı siyasallaştırılarak, yandaşlara cezasızlık, muhaliflere 
baskı ve ceza uygulama aracı haline getirilmiştir. 
Şeffaflık, güven, adalet, hukukun üstünlüğü, eşitlik 
kalmamıştır.
kalmamıştır.
İnsan hakları ayaklar altına alınarak en ufak bir eleştiri, 
protesto, hak arama eylemi gibi demokratik tepkiler kol-
luk kuvvetlerinin zoruyla bastırılmış, dikensiz, sessiz gül 
bahçesi yaratılmaya çalışılmıştır. İstanbul Sözleşmesi'n-
den çıkılmış, kadın, çocuk, öğrenci, emekçi, muhalif, 
LGBTİ+ bireylere karşı şiddet ve baskı arttırılmış böyle-
ce polis devletine doğru hızlı bir dönüşüm sağlanmıştır.
Çözüm süreci bitirilerek, çatışmalı sürece girilmiş, terör 
bitirilememiş, baskı ve şiddet artmıştır.
Sonuçta demokrasi, şeffaflık, hak, hukuk, adaletten uzak-
laşılarak, baskı ve yasakların arttığı, tüm yetkilerin mer-
kezîleşerek tek adamda toplandığı, denetim ve şeffaflığın 
ortadan kaldırıldığı, mafyavari bir sistem oturtulmuştur. 
Ancak iktidar ilk seçimlerde gidecek, yerine güçlendiril-
miş parlamenter sistem ve demokrasi gelecektir.

Bu Döngü Kader mi?

Kaç nesil, kuşak bu ninnilerle doğduk, büyüdük, yaşlan-
dık, öldük. Daha ne kadar sürecek bu durum?
Yıllardır her istediğini yapma gücünde olan iktidar değil-
miş gibi, vadedip yapmadıklarını, yeni yapacakmış gibi 
vaatler ve uçuk hayaller pompalamaktadır topluma.
İktidar kendi elindeki imkânları kendisi için kullanırken, 
muhalefet te kendi elindeki imkânları kendisi için kullan-
maya devam etmiştir.
İktidar ve muhalefet partisi isimleri değişse de bu söy-
lemler ve bu döngü yıllardır devam etmektedir. Merkezi 
iktidarı eleştiren muhalefet, benzer eleştirilere iktidarda 
olduğu yerellerde uğramaktadır. 
Muhalefet; iktidar olduğu belediyelerde işe alma, atama, 
yükselme, ihale vb işlemlerde iktidardan farklı davran-
mamıştır. Milletvekilliği, danışmanlık, belediye başkanlı-
ğı, yöneticiliği, parti başkanlığı, yöneticiliği gibi ayrıcalık-
lardan ve olanaklardan vaz geçmemiş ve bu konumlara 
en yakınlarını getirmekten kendi yakınlarını işe almaktan 
geri durmamıştır. 
Bu haliyle iktidar da muhalefette halinden memnundur 
aslında. Ta  ki halk her ikisinden de memnun olmayıp, 
değişime zorlayacağı zamana kadar. Bu zorlama olana 



kadar kendi konumlarını sağlamlaştırmak ve devamını 
sağlamak için ağız dalaşına devam edeceklerdir.
Muhalefet; iktidarın uygulamalarından zarar gören, ezi-
len toplumun tüm kesimleri, sendikalar, dernekler, oda-
lar, sivil toplum kuruluşları, partiler, meslek örgütleri ile 
birlikte örgütlenip cesaretle demokratik mücadele, di-
renme yöntemleri ve eylemlerle, gösteriler, yürüyüşler, 
grevler, boykotlarla, bu uygulamalara karşı koyarak, geri 
adım attırabiliyor mu? İktidarı, keyfi karar alamaz, aldık-
ları kararları uygulayamaz, zam yapamaz,  liyakate uygun 
olmayan atama yapamaz, torpille işe alamaz hale getire 
biliyor mu? Halkın haklı taleplerini mücadeleyle iktidara 
uygulatabiliyor mu?
Yoksa iktidar her sıkıştığında onu kurtaracak hamleler 
mi yapıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması, kayyum-
lara ses çıkartmamak, sınır dışı operasyon teskereleri, 
Yenikapı mitingi vb.
Muhalefet bunları hayata geçirmek yerine sadece sözde 
eleştiri yapmaktadır. İnsanları, bu günlerini kurtarmak 
için mücadele etmek yerine, “geliyor gelmekte olan”, 
“her şey çok güzel olacak”, “ilk seçimde iktidarız ve iste-
diğiniz her şeyi sizin adınıza biz yapacağız” söylem-
leriyle, edilgen bir şekilde beklentiye sokmaktadır. Bu 
durum Nasrettin Hoca'nın şu sözünü anımsatmaktadır. 
“Ölme eşeğim ölme, yaz gelirse çayır, çimen bol olur”. 
Böyle bir muhalefet iktidarında işine gelmekte, istediği 
şeyleri istediği şekilde yapma zamanı ve fırsatı bulmakta-
dır. İktidara bu fırsatları tanıyan, halkla bütünleşmeyen, 
örgütlü yapısını güçlendirmeyen, mücadele azmi ve ce-
sareti olmayan muhalefetin, bir tek seçimle gerçek an-
lamda iktidar olması, bunların hepsini düzeltmesi müm-
kün mü?

Sonuç Olarak 

Halkın değişimden yana olmadığı, mücadelede ve ör-
gütlülükten uzak olduğu, kurtarıcı beklediği söylemleri-
nin gerçekten uzak olduğu yaşananlarla ortaya çıkmıştır. 
7 Haziran 2015 seçimlerinde iktidara seçmen dersini 
vermiştir. Ancak muhalefet sonuca sahip çıkarak halka 
öncülük etmeyi becerememiştir. Böylece süreç tam tersi-
ne doğru gelişmiş, baskı, şiddet, patlamalar, ölümler, ça-
tışmalarla yaratılan kaostan iktidar faydalanarak iktidarı-
nı sürdürmeyi başarmıştır. Sonrasında çeşitli şaibelerle 
anılan seçimlere rağmen iktidar kendi isteği doğrultu-
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sunda, anayasa ve hükümet sistemi değişikliğini kabul 
ettirmiştir. Bu günde iktidar muhalefeti her fırsatta tehdit 
etmekte, “bunlar iyi günleriniz, iktidar olmayı aklınızdan 
bile geçirmeyin vb.” Peki, muhalefet benzer bir duruma 
hazırlıklı mıdır? 
Kitleler 7 Haziran ve sonrasında iktidarın değişmesini is-
tediğini her fırsatta dile getirmiş eyleme dökmüştür. Ek-
meleddin  İhsanoğlu’na bile oy vermiş, Muharrem İnce 
ve Selahattin Demirtaş mitinglerine milyonlar katılmış-
tır. Ancak bu kitleleri örgütleyerek mücadeleyi geliştire-
cek cesarette halkla bütünleşmiş önderlik bulunamamış-
tır.
Kitlelerle öncüler arasında organik bir ilişki vardır. Korku 
ve cesaret bulaşıcıdır. Korku, korkuyu, cesaret cesareti 
doğurur. Bu duruma Afganistan da son yaşananlar iyi bir 
örnektir. Afganistan halkının seçtiği, örgütlü olduğu, gü-
vendiği iktidar ve muhalefet partileri ve yöneticileri var-
dı. Ancak bunlar taliban karşısında hiçbir varlık göstere-
medikleri gibi yüklerini yüklenip kaçmayı tercih ettiler. 
Eğer direnmeyi tercih etselerdi, belki de durum tam tersi 
olabilirdi. 
Bütün bu gerçekliklerle hareket etmek, sadece uzun bir 
süre sonra olup-olmayacağı belli olmayan seçime umut 
bağlayarak hayal kurmak, bir kurtarıcı beklemek yerine, 
güncel sorunları gününde çözmek için örgütlülüğümüzü 
güçlendirerek kurtarıcımızın kendimiz olduğu bilinciyle 
birlikte mücadeleyi geliştirmek ve kazanımlar sağlamak 
zorundayız. Mücadele kendi örgütünü, gücünü kendi 
içerisinden yaratarak yolunu çizecektir. Bu şeklilde olu-
şacak örgüt, tek kişi, zümre yada çevrenin egemenliğinde 
değil, kollektif kararlar alıp uygulayan, halkın öncelik ve 
çıkarlarından başka çıkarı olmayan mücadeleci, cesur bir 
şekilde gelişecektir.
Bugünü kazanamayan, geleceği hiç kazanamaz!
Sağlıcakla kalın. Sonraki sayılarda görüşmek üzere…

49

 POLİTİKA BU



Ülkemizde iki kesim var; döviz kurlarındaki artışı dış 
güçlerin ve faiz lobisinin oyunu olarak gören, hedefin 
hükümetin başarısızlığa uğraması olduğunu savunan 
bir kesim, bir de bu artışı üretimsizliğe, ülke içinde kay-
nak yaratamamaya,  ithalata ve döviz ile dış borçlanma-
ya bağlayan bir kesim. Aslında konu ekonomi biliminin 
sınırlarında çözümlenecek bir konu iken siyasîleştirili-
yor. Ülkedeki kutuplaşmaya endeksli bir bakış hâkim 
her iki kesimin değerlendirmelerinde de. Bu artışın 
günlük hayata yansımaları ise, ekonomik krizden daha 
büyük bir toplumsal çalkantıyı haber vererek tedirginlik 
yaratıyor. Alım gücü düşen sabit gelirlilerin bu gizli enf-
lasyona (açıklanan enflasyondan kat be kat yüksek!) 
dayanmaları hayli güç. Tüketiciler, bir gün önce satın 
aldıkları mal ve hizmetleri ertesi gün aynı fiyattan satın 
alamıyorlar. Evet, kimse dolarla maaş almıyor ama tü-
ketici fiyatları dövize, altına, akaryakıta bağlı sürekli ar-
tıyor. Basit bir hesapla; yatırım araçları ve tüketici fiyat-
ları karşısında ücretler ve maaşlar eriyor!

Gelelim  artışın nedenlerine. BBC Türk'e göre “Pande-
mi sırasında ekonomiyi canlandırmak için piyasaya nakit 
pompalayan gelişmiş ekonomilerin, enflasyon kaygılarıyla 
para politikalarında değişiklik planlamaları Türk Lirası 
gibi para birimlerini etkiliyor.” Küresel olarak koronavi-
rüs pandemisiyle başlayan bol likidite döneminin artık 
sonuna geliniyor. Yani ABD, ülkesinde yaşadığı enflas-
yona karşı piyasaya sağlanan likiditeyi yavaş yavaş geri 
çekmeye başlayarak gevşek para politikasından daha sı-
kı bir politikaya geçiyor. Bu da küresel piyasalardaki 
dolar rezervini azaltarak doları daha güçlü hale getiri-
yor. Ekonomik kırılganlık düzeyi yüksek ülkelerin para 
birimleri de bu durumdan payını fazlasıyla alıyorlar. Bu 
durumun Türkiye ekonomisi ve Türk Lirası üzerindeki 
etkisini Icrypex'ten Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba 
Özay şöyle özetliyor; "Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, 
net rezervlerin halen ekside olması, faiz indirim beklentile-
rinin devam etmesi, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin 
TL kaynaklı nedenleri."
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Dövizin Önlenemeyen Yükselişi!

AREN BORALIOĞLU

Döviz kurlarındaki artış her gün rekor tazeleyerek sürüyor. Merkez Bankası'nın 100 baz 
puanlık faiz indirimi de Dolar ve Euro'nun hızını kesmeye yetmedi. Artışın nedeni dış 
güçler ve faiz lobisi mi, yoksa dışa bağımlı ekonomik model ile cari açık mı? Nedeni ne 
olursa olsun, kriz en çok emekçi sınıfları etkiliyor. 



Döviz kurlarındaki artışı, son günlerde sosyal medyada 
viral olmuş paylaşımlarda, kutuplaşmış iki kesimden 
hükümet çevresi Amerika'nın oyunu, kıskanç Avrupa, 
faiz lobisi, Masonlar, Siyonistler, İsrail, İmam Hatip ek-
sikliği gibi söylemlerle açıklamaya çalışırken, muhalif 
kesim cari açık ve enflasyon, üretim yapamamak, her yıl 
seçim yapmak, damadı bakan yapmak, Merkez Banka-
sı'nı baskılamak, hukuku yok etmek gibi söylemlere yö-
neliyor. En yetkili ağızdan kur artışının istihdamı artır-
dığı dile getiriliyor. Enflasyonist büyümenin uzun vade-
de yıkıcı etkileri Latin Amerika ülkelerinin deneyimle-
rinden test edilebilir. Burada da Güney Kore örneği 
devreye giriyor. Bir de Japon Yeni'nin Amerikan Doları 
karşısındaki değersizliği son günlerde daha sık dile geti-
riliyor. Japon ekonomisinin gücünü bertaraf eden bu 
algı, ne yazık ki tek başına yeterli bir veri sağlayamıyor. 
Her iki kesimden daha bilimsel açıklamalar ve yakla-
şımlar da yok değil. TBMM'de bir sunum gerçekleşti-
ren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Küresel gelişmele-
re bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığı-
nı görürüz. Ağustos-Eylül gibi faiz indirimine ilişkin yol 
haritamızı belirtmiştik. Para politikasındaki faiz indiri-
mini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söy-
leyebiliriz," diye konuşuyor. Muhalif kesimden ise Bir-
leşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı E. Müdürü, 
ekonomist, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Aday Ada-
yı Bartu Soral, sorunun kaynağına şu cümlelerle iniyor;  
"Sorun ortada. 2002 yılından beri Türkiye aşırı borçlanı-
yordu. Dışarıdan aldığımız borcu tüketime, ithalata ve 
altyapı yatırımlarına harcadık. Tüketim ile büyüyen ülke-
lerin tamamı sonunda uzun süreli krizle karşı karşıya kal-
dılar. Şimdi diyorlar ki 2011 gibi mi? Yok, daha kötü. 
Çünkü bugün 2011’den farklı olarak çok daha büyük ve 
yaygın bir borç yükü var. Bedeli de daha yüksek olacak. 
Hane halkı 2002’de 12 milyar TL borçluydu, bugün 470 
milyar TL borçlu. Borcun yarısı tüketici kredisi ve kredi 
kartı borcu. Reel sektörün kredi borcu 2002’de 52 milyar 
TL’ydi bugün 1 trilyon 154 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca 
reel sektörün döviz açık pozisyonu 223 milyar dolara ulaş-
tı. Korkunç. Doların her yükselişinde, reel sektör bilançola-
rının da kambiyo zararı yükseliyor.”
Bir ülkedeki siyasi belirsizliğin ekonomik belirsizliğe 
yol açtığı ve bunun da orta vadede bir ekonomik krizi 
tetiklediği açıktır. Böyle durumlarda kur artışı politik 
bir araç haline gelir ki hükümet çevrelerinin  tedirginli-
ği, krizden kriz yaratarak çıkma yollarını gündeme geti-
rebilir. Bu durumda emekçi sınıflar, sabit gelirliler ve 

orta sınıflar, enflasyonist ortamın psikolojik baskılarına 
dayanamayıp pozisyon değiştirmek zorunda kalırlar. 
Ecevit Hükümetini deviren böyle bir krizdi. Öte yan-
dan kur artışı devam ederse, ekonomideki canlılık artan 
tüketici fiyatları dolayısıyla yerini durgunluğa bıraka-
caktır.   
Döviz kurlarındaki artış günlerinin popülerleştirdiğ 
isimlerden Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'-
ın "Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü 
kaldırmaktır," sözleriyle Merkez Bankası'na faiz indir-
me tavsiyesinden sonra “Lütfen faiz indirimi yapmayın. 
Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. 
Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile 
malları değerlenen zenginleri daha zengin, fakirleri daha 
fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMA-
YIN.” diye çağrıda bulunmuştu.
Milliyet  Gazetesi ekonomi yazarlarından Selva Demi-
ralp de bu krizden çıkmak konusunda Demirtaş'a ben-
zer öneriler sıralıyor; “TL’nin ne şekilde değer kaybettiği-
ni anladıktan sonra sorulacak soru şu: TL’nin tekrar de-
ğer kazanması için ne yapmalıyız? TL’nin değer kazan-
ması yani 'cazip' hale getirilebilmesi için elinde TL tutan 
kişinin bundan elde edeceği getirinin artması gerekir. Bu 
da faizdir. Yani insanları tekrar TL tutmaya teşvik etmek 
için TL’ye ödenen faizin artması gerekir. Teknik olarak 
kurun yükselmesi karşısında Merkez Bankası’nın yapabi-
leceklerine değindim. Olayın bir de risk boyutu var. Yatı-
rımcıların ellerindeki TL varlıkları satıp Türkiye’den çık-
mak istemelerinin asıl nedeni Türkiye’ye ait belirsizliklerin 
arttığına olan inançları. Bu inancı ortadan kaldırmak ya-
tırımcının önünü görebilmesini sağlamak için siyasi boyut-
ta işlerin en kısa zamanda normale dönmesi gerekiyor. Bu-
nunla birlikte, Merkez Bankası bağımsızlığına olan inanç 
hükümetin desteğiyle arttığı takdirde, kısa vadede çok 
olumlu sonuçlar görebiliriz.”
Sonuç olarak ekonomik krizin yükünün yalnızca emek-
çi sınıfların sırtına  yıkılmaması, tarımsal ürünler başta 
olmak üzere üretime önem verilerek dışa bağımlılığın 
azaltılması, işsizliğin önlenmesi, alt gelir gruplarının 
ekonomik açıdan desteklenmesi, politik iklimin iyileş-
tirilmesi, normale dönme yolunda adımlar olacaktır. 
Yoksa toplumun tüm kesimleri kara bir tablo ile karşı 
karşıya kalacaklardır. Bu yazı yazılmaya başlandıktan 
son nokta koyulana kadar Amerikan Doları tam 23 ku-
ruş arttı. Nokta.
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Kabil'in 15 Ağustos 2021'de Taliban’a geçmesi, Ameri-
kan İmparatorluğu için büyük bir siyasi ve ideolojik ye-
nilgidir. ABD Büyükelçiliği personelini Kabil havaalanı-
na taşıyan kalabalık helikopterler, şaşırtıcı bir şekilde 
Saygon'daki – şimdi Ho Chi Minh Şehri – Nisan 1975’-
teki sahneleri hatırlatıyordu. Taliban güçlerinin ülkeyi 
işgal etme hızı şaşırtıcıydı; stratejik zekâları dikkat çeki-
cidir. Kabil'de bir hafta süren taarruz muzaffer bir şekil-
de sona erdi. 300.000 kişilik Afgan ordusu çöktü. Birço-
ğu savaşmayı reddetti. Hatta binlercesi, hemen kukla 
hükümetin koşulsuz teslim olmasını talep eden Tali-
ban’a gitti. ABD medyasının gözdesi olan Cumhurbaş-
kanı Eşref Gani, ülkeden kaçarak Umman’a sığındı. Ye-
niden canlanan Emirliğin bayrağı şimdi Başkanlık sara-
yının üzerinde dalgalanıyor. Bazı açılardan, en yakın 
benzetme Saygon değil, Mehdi güçlerinin Hartum'a gi-
rip General Gordon'u şehit ettiği on dokuzuncu yüzyıl 
Sudan'ı. William Morris, Mehdi'nin zaferini Britanya 
İmparatorluğu için bir gerileme olarak kutladı. Ancak 
Sudanlı isyancılar bütün bir garnizonu öldürürken, Ka-
vv

bil çok az kan dökülerek el değiştirdi. Taliban, bırakın 
Amerikan personelini hedef almak şöyle dursun, ABD 
büyükelçiliğini ele geçirme girişiminde bile bulunmadı.
‘Terörle Savaş’ın yirminci yıldönümü böylece ABD, 
NATO ve çoğunluğa tırmanan diğerleri için öngörüle-
bilir ve tahmin edilebilir bir yenilgiyle sonuçlandı. An-
cak Taliban’ın politikalarına bakılırsa – uzun yıllardır 
sert bir eleştirmenim – başarıları inkâr edilemez. ABD'-
nin Arap ülkelerini birbiri ardına mahvettiği bir dönem-
de işgalcilere meydan okuyabilecek hiçbir direniş orta-
ya çıkmadı. Bu yenilgi bir dönüm noktası olabilir. Avru-
palı politikacılar bu yüzden mızmızlanıyor. Afganis-
tan’da kayıtsız şartsız ABD'yi desteklediler ve onlar da 
aşağılanmaya maruz kaldılar - İngiltere'den daha fazla 
değil.  
Biden’ın başka seçeneği kalmamıştı. ABD, ‘kurtuluşçu’ 
amaçlarından hiçbirini yerine getirmeden Eylül 2021’-
de Afganistan’dan çekileceğini açıklamıştı: özgürlük ve 
demokrasi, kadınlar için eşit haklar ve Taliban’ın yok 
edilmesi. Askeri olarak yenilmez olsa da küstah liberal-
bbb
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ler tarafından dökülen gözyaşları, kaybının daha derin 
boyutlarını doğruluyor. Çoğu - Frederick Kagan  , için-
de Gideon Rachman - Taliban'ı uzak tutmak için geri 
çekilmenin ertelenmesi gerektiğine inanıyordu. Ancak 
Biden, Şubat 2020'de ABD, Taliban, Hindistan, Çin ve 
Pakistan’ın katılımıyla bir anlaşmaya varılan Pentagon’-
un desteğiyle Trump tarafından başlatılan barış süreci-
ni onaylıyordu. Amerikan güvenlik kurumu işgalin ba-
şarısız olduğunu biliyordu: Taliban ne kadar kalırsa 
kalsın boyun eğdirilemezdi. Biden’ın aceleyle geri çekil-
mesinin militanları bir şekilde güçlendirdiği fikri, haş-
haş gibi.
Gerçek şu ki, yirmi yıldan fazla bir süredir ABD, misyo-
nunu yerine getirebilecek hiçbir şey inşa edemedi. Par-
lak bir şekilde aydınlatılan Yeşil Bölge, her zaman Man-
dacıların anlayamadığı bir karanlıkla çevriliydi. Dünya-
nın en fakir ülkelerinden birinde, ABD askerlerini ve 
subaylarını barındıran kışlaların iklimlendirilmesi için 
yılda  harcanırken, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te-
ki üslerden düzenli olarak yiyecek ve giyecek getirili-
yordu. Yoksullar çöp kutularında yiyecek artıkları ara-
mak için toplanırken, Kabil’in kenarlarında büyük bir 
gecekondu mahallesinin büyümesi pek de şaşırtıcı de-
ğildi. Afgan güvenlik servislerine ödenen düşük ücretler 
onları hemşehrilerine karşı savaşmaya ikna edemedi. 
Modern askeri teçhizatın kullanımı konusunda ücretsiz 
eğitim alan ve Afgan direnişi için casusluk yapan Tali-
ban destekçileri,  yirmi yıldan fazla bir süredir inşa edi-
len ordunun içine sızmıştı.
Bu, “insani müdahale”nin acınası gerçekliğiydi. Kredi-
nin vadesi geldiği yerde kredi olmasına rağmen: ülke 
ihracatta büyük bir artışa tanık oldu. Taliban yıllarında 
afyon üretimi sıkı bir şekilde izlendi. ABD işgalinden 
bu yana önemli ölçüde arttı ve şu anda küresel eroin 
pazarının  - bu uzun süreli çatışmanın en azından kıs-
men yeni bir afyon savaşı olarak görülmesi gerekip ge-
rekmediğini merak ediyor. Trilyonlarca kâr elde edildi 
ve işgale hizmet eden Afgan sektörleri arasında paylaş-
tırıldı. Batılı subaylar, ticareti mümkün kılmak için 
cömertçe ödendi. Her on genç Afganlıdan biri artık 
afyon bağımlısı. NATO kuvvetleri için rakamlar mev-
cut değil.
Kadınların statüsüne gelince, değişen pek bir şey yok. 
STK'ların istila ettiği Yeşil Bölge dışında çok az sosyal 
ilerleme oldu. Ülkenin önde gelen sürgündeki feminist-
lerinden biri, Afgan kadınlarının üç düşmanı olduğunu 
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belirtti: Batı işgali, Taliban ve Kuzey İttifakı. Amerika 
Birleşik Devletleri'nin ayrılmasıyla iki tane olacaklarını 
söyledi. (Taliban'ın kuzeydeki ilerleyişi, Kabil'in ele ge-
çirilmesinden önce İttifak'ın kilit gruplarını hedef aldı-
ğından, bu yazı yazılırken belki bir tane olarak değiştiri-
lebilir.) Gazetecilerden ve kampanyacılardan gelen tek-
rarlanan taleplere rağmen, işgalci ordulara hizmet et-
mek için büyüyen seks işçiliği endüstrisi hakkında gü-
venilir rakamlar açıklanmadı. ABD askerleri sık sık ‘te-
rör zanlılarına’ karşı cinsel şiddet kullanmasına, Afgan 
sivillere tecavüz etmesine ve müttefik milislerin yeşil 
ışıklı çocuk istismarına rağmen, güvenilir tecavüz ista-
tistikleri de yok. Yugoslav iç savaşı sırasında fuhuş ço-
ğaldı ve bölge seks ticareti için bir merkez haline geldi. 
BM'nin bu karlı işe katılımı iyi belgelendi. Afganistan'-
da tüm detaylar henüz ortaya çıkmadı.
Afganistan'da 2001'den bu yana 775.000'den fazla 
ABD askeri savaştı. Bunlardan 2.448'i, yaklaşık 4.000 
ABD müteahhidi ile birlikte öldürüldü. Savunma Ba-
kanlığı'na göre, eylemde yaklaşık 20.589 kişi yaralandı. 
Sivilleri de içeren ‘düşman ölümleri’ sayılmadığı için 
Afgan kayıp rakamlarının hesaplanması zordur. Savun-
ma Alternatifleri Projesi'nden Carl Conetta, ABD'nin 
saldırısı sonucu, hem doğrudan hava bombardımanı 
kampanyasının zayiatı olarak hem de dolaylı olarak 
ortaya çıkan insani krizde, Ocak 2002 ortasına kadar en 
az 4.200–4.500 sivilin öldürüldüğünü tahmin etti. 
Associated Press, 2021 yılına gelindiğinde işgal nedeniy-
le 47.245 sivilin öldüğünü bildiriyordu. Afgan sivil hak-
lar aktivistleri, 100.000 Afgan'ın (çoğu savaşçı olma-
yan) öldüğü ve bu sayının üç katının yaralandığı konu-
sunda ısrar ederek daha yüksek bir toplam verdi.
2019'da Washington Post , ABD federal hükümeti tara-
fından en uzun savaşının başarısızlıklarını özetlemek 
üzere görevlendirilen 2.000 sayfalık bir iç rapor yayınla-
dı:  ABD Generalleri (emekli ve görevde), siyasi danış-
manlar, diplomatlar, yardım görevlileri vb. ile yapılan 
bir dizi röportaja dayanıyordu. Birleşik değerlendirme-
leri lanetliydi. Bush ve Obama dönemindeki 'Afgan sa-
vaş çarı' General Douglas Lute, 'Afganistan hakkında 
temel bir anlayıştan yoksunduk - ne yaptığımızı bilmi-
yorduk... Ne yaptığımıza dair en ufak bir fikrimiz yoktu' 
diye itiraf etti. Yeniden girişim… Amerikan halkı bu iş-
levsizliğin büyüklüğünü bilseydi.' Bir başka tanık, 
emekli bir Donanma Mührü ve Bush ve Obama'nın Be-
yaz Saray çalışanı olan Jeffrey Eggers, muazzam kaynak 

         



israfının altını çizdi: 'Bu 1 trilyon dolarlık çaba için ne 
elde ettik? 1 trilyon dolar değerinde miydi? … Usame 
bin Ladin'in öldürülmesinden sonra, Afganistan'a ne 
kadar harcadığımızı düşününce Usame'nin muhteme-
len sulu mezarında güldüğünü söyledim.' Şunu da ekle-
yebilirdi: 'Ve yine de kaybettik.'
Düşman kimdi? Taliban, Pakistan, hepsi Afgan mı? 
Uzun süredir görev yapan bir ABD askeri, Afgan polisi-
nin en az üçte birinin uyuşturucu bağımlısı olduğuna ve 
diğer büyük bir yığının da Taliban destekçisi olduğuna 
ikna oldu. Adı açıklanmayan bir Özel Kuvvetler honc-
ho'sunun 2017'de ifade ettiği gibi, bu ABD askerleri 
için büyük bir sorun teşkil ediyordu: 'Onlara iyi adam-
ların ve kötü adamların nerede yaşadığını göstermek 
için bir harita ile geleceğimi düşündüler… Onlar için 
birkaç konuşma aldı. Bu bilginin elimde olmadığını an-
lamak için. İlk başta, "Ama kötü adamlar kim, nerede-
ler?" diye sorup durdular.
Donald Rumsfeld 2003'te aynı duyguyu dile getirmişti. 
'Afganistan veya Irak'taki kötü adamların kim olduğuna 
dair hiçbir fikrim yok' diye yazmıştı. "Topluluktan ge-
len tüm bilgileri okudum ve sanki çok şey biliyormuşuz 
gibi geliyor, ama aslında, üzerine bastığınızda, eyleme 
geçirilebilecek hiçbir şeyimiz olmadığını anlıyorsunuz. 
İnsan zekasında feci derecede eksiğiz.' Dost ve düşman 
arasında ayrım yapamama ciddi bir sorundur – sadece 
Schmitteci düzeyde değil, pratikte de. Kalabalık bir şe-
hir pazarında bir EYP saldırısından sonra müttefikler ve 
düşmanlar arasındaki farkı anlayamazsanız, herkese sal-
dırarak karşılık verir ve bu süreçte daha fazla düşman 
yaratırsınız.
Üç generalin danışmanı olan Albay Christopher Kolen-
da, ABD misyonuyla ilgili başka bir soruna işaret etti. 
Yolsuzluk en başından beri yaygındı, dedi; Karzai hü-
kümeti 'bir kleptokrasiye kendi kendini örgütledi'. Bu, 
2002 sonrası işgalden daha uzun süre dayanabile-cek 
bir devlet inşa etme stratejisini baltaladı. 'Küçük yolsuz-
luk cilt kanseri gibidir: onunla başa çıkmanın yolları var 
ve muhtemelen iyi olacaksın. Bakanlıklarda daha üst 
düzeyde yolsuzluk kolon kanseri gibidir; daha kötü, 
ama zamanında yakalarsan, muhtemelen iyisindir. An-
cak Kleptokrasi beyin kanseri gibidir; bu ölümcül.' Ta-
bii ki, kleptokrasinin her düzeyde yerleşik olduğu Pa-
kistan devleti onlarca yıldır hayatta kaldı. Ama Afganis-
tan'da işler o kadar kolay değildi,ulus inşası çabalarına 
işgalci bir ordu önderlik ettiği ve merkezi hükümetin 
yetersiz halk desteğine sahip olduğu bir yer.

Peki ya Taliban'ın bir daha geri dönmemek üzere yön-
lendirildiğine dair sahte raporlar? Milli Güvenlik Kuru-
lu'nda üst düzey bir isim, meslektaşlarının yayınladığı 
yalanları şöyle değerlendirdi:
Onların açıklamalarıydı. Örneğin, [Taliban] saldırıları 
kötüye mi gidiyor? "Çünkü ateş edebilecekleri daha 
fazla hedef var, bu yüzden daha fazla saldırı istikrarsızlı-
ğın yanlış bir göstergesi." O halde, üç ay sonra, saldırılar 
hâlâ kötüye mi gidiyor? 'Taliban çaresizleştiği için, bu 
aslında bizim kazandığımızın bir göstergesi'… Ve bu 
iki nedenden dolayı devam etti, katılan herkesin iyi gö-
rünmesini, birlikler ve kaynakların elden gidiyormuş gi-
bi algılanmasını sağlamak için. Onları ortadan kaldır-
manın ülkenin kötüleşmesine neden olacağı türden bir 
etki.
Bütün bunlar NATO Avrupa şansölyeleri ve savunma 
bakanlıklarında açık bir sırdı. Ekim 2014'te İngiltere 
Savunma Bakanı Michael Fallon, ‘Askeri hatalar yapıl-
dı, o dönemde politikacılar tarafından hatalar yapıldı ve 
bu 10, 13 yıl öncesine dayanıyor... Hiçbir koşulda savaş 
birliklerini Afganistan'a geri göndermeyeceğiz. Dört yıl 
sonra Başbakan Theresa May, kırılgan güvenlik duru-
munun üstesinden gelmek için savaşçılarını ikiye katla-
yarak İngiliz birliklerini Afganistan'a yeniden yerleştir-
di. Şimdi İngiltere medyası Dışişleri Bakanlığını yine-
liyor ve Biden'ı yanlış zamanda yanlış bir hamle yaptığı 
için eleştiriyor ve İngiliz silahlı kuvvetleri başkanı Sir 
Nick Carter yeni bir işgalin gerekli olabileceğini öne sü-
rüyor. Tory destekçileri, sömürgeci nostaljistler, yar-
dakçı gazeteciler ve Blair dalkavukları savaştan zarar 
gören devlette kalıcı bir İngiliz varlığı çağrısı yapmak 
için sıraya giriyorlar. 
Şaşırtıcı olan şu ki, ne General Carter ne de yardımcıla-
rı, 'Afganistan Belgeleri'nde ortaya konduğu gibi, ABD 
savaş makinesinin karşı karşıya olduğu krizin boyutunu 
kabul etmiş görünmüyor. Amerikan askeri plânlamacı-
ları yavaş yavaş gerçeğe uyanırken, İngiliz mevkidaşları 
hâlâ Afganistan'ın hayali bir görüntüsüne sarılıyor. Ba-
zıları, El Kaide yeni İslam Emirliği altında yeniden 
gruplanırken, geri çekilmenin Avrupa'nın güvenliğini 
riske atacağını savunuyor. Ancak bu tahminler samimi-
yetsizdir. ABD ve Birleşik Krallık, Bosna ve Libya'da ol-
duğu gibi Suriye'de de El Kaide'yi silahlandırmak ve 
desteklemek için yıllarını harcadı. Bu tür korku tellallığı 
ancak bir cehalet bataklığında işleyebilir. İngiliz halkı 
için, en azından, kesilmiş gibi görünmüyor. Tarih ba-
xxx
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zen gerçeklerin canlı bir şekilde gösterilmesi veya elitle-
rin teşhir edilmesi yoluyla bir ülke hakkında acil ger-
çekleri bastırır. Mevcut geri çekilme muhtemelen böyle 
bir andır. Teröre Karşı Savaş'a zaten düşman olan Bri-
tanyalılar, gelecekteki askeri fetihlere karşı muhalefetle-
rini sertleştirebilirler.  
Gelecek ne gösterir? Irak ve Suriye için geliştirilen mo-
deli kopyalayan ABD, Kuveyt üssünde konuşlandırıla-
cak, 2500 askerden oluşan daimi bir özel askeri birliğin 
Afganistan'a uçmaya ve gerektiğinde bombalamaya, öl-
dürmeye ve sakatlamaya hazır olduğunu duyurdu. Bu 
arada, yüksek güçlü bir Taliban heyeti geçen Temmuz 
ayında Çin'i ziyaret ederek, ülkelerinin bir daha asla di-
ğer devletlere yönelik saldırılar için fırlatma rampası 
olarak kullanılmayacağını taahhüt etti. Çin Dışişleri Ba-
kanı ile, bildirildiğine göre ticari ve ekonomik ilişkileri 
ele alan samimi görüşmeler yapıldı. Zirve, 1980'lerde 
Afgan mücahitleri ile Batılı liderler arasındaki benzer 
toplantıları hatırlattı: İlki, Beyaz Saray veya 10 Dow-
ning Caddesi'nin muhteşem fonunda Vahabi kostüm-
leri ve düzenli sakal kesimleriyle ortaya çıktı. Ama şim-
di, NATO geri çekilirken,kilit oyuncular Çin, Rusya, 
İran ve Pakistan'dır (Taliban'a şüphesiz stratejik yar-
dım sağlamıştır ve bu onlar için büyük bir siyasi-askeri 
zaferdir). Sovyetlerin geri çekilmesinden sonra ABD ve 
müttefiklerinin tam tersine, hiçbiri yeni bir iç savaş iste-
miyor. Çin'in Tahran ve Moskova ile yakın ilişkileri, ku-
zeyde devam eden Rus etkisinin yardımıyla, bu travma-
tize edilmiş ülkenin vatandaşları için kırılgan bir barışı 
güvence altına almaya çalışmasına olanak sağlayabilir. 
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Afganistan'da yaş ortalamasına büyük önem verildi: 40 
milyonluk bir nüfusta 18! Kendi başına bu hiçbir şey 
ifade etmez. Ancak genç Afganların kırk yıllık çatışma-
dan sonra daha iyi bir yaşam için çaba göstereceklerine 
dair umut var. Afgan kadınları için tek bir düşman kalsa 
bile mücadele hiçbir şekilde bitmemiştir. Britanya'da ve 
başka yerlerde, savaşmak isteyenlerin odaklarını yakın-
da NATO'nun kapısını çalacak olan mültecilere çevir-
meleri gerekiyor. En azından sığınma, Batı'nın onlara 
borçlu olduğu şeydir: Gereksiz bir savaş için küçük bir 
tazminat.

         

Afganistan işgalinin insanî boyutu ve maliyeti göz ardı ediliyor!

* Tarık Ali, Pakistan asıllı Britanyalı yazar ve film yapımcısı-
dır. New Left Review adlı akademik derginin hakemler kuru-
lunda yer alır ve The Guardian gazetesinde düzenli olarak 
yazar. 
Bu yazı, yazar tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlanmış ve  New Left Review dergisinin web sayfasından 
alınmış olup Türkçeye tarafımızdan çevrilmiştir.                         
https://newleftreview.org/sidecar/posts/debacle-in-
afghanistan



“Sözcükler tükenmiş, kalem kâğıda küsmüşken
Şimdi nasıl anlatmalı, insanın insana yaptığını” 
(Birhan Keskin)

Anlatmaya bir yerden başlamak gerekiyor belki bu yazı-
da bir cevap da bulamayacağız bu kadar çok boyutlu 
konuyu ele alırken. İnsanlığın var oluşundan beri karşı-
mıza çıkan olgunun ta kendisi. Kabil'in Habil i öldür-
mesinden tutup, din ve milliyet adına yapılan savaşlara 
kadar hep kendisinden bahsettirmiş. Tanımından yola 
çıkarsak eğer bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik ve eko-
nomik yönden zarar görmesi ya da acı çekmesiyle so-
nuçlanan her türlü hareketi kapsar. Yaşamın her alanın-
da evde, okulda, sokakta, işyerlerinde karşımıza çıkıyor 
ne yazık ki! Belki geçmiş yıllarda yaşanılan büyük sa-
vaşlar günümüzde yok ancak neredeyse dünyanın bir-
çok ülkesinde şiddete rastlıyoruz. Yaşanılan şiddeti bo-
yutu, niceliği arttıkça kanıksamak da peşi sıra geliyor. 
iiii

Bu öyle bir noktaya geldi ki kendi habitatımızdan ne 
kadar uzaksa o kadar çabuk unutuyoruz yaşanılan şid-
det olaylarını. Şimdi bu durumun psikolojik arka planı-
nı iyice anlayarak olaya ilişkin bir portre çizelim.
Psikolojik arka planına göz atmak için sırayla kuramcı-
lara göz atmak bize çerçeve sunacaktır. Psikanalitik gö-
rüş; insanın yaşam ve ölüm eğilimleri ile doğduğunu id-
dia eder. Ölüm eğiliminin kendisi şiddet va saldırganlık 
olarak ortaya koyar. Davranışçılar ise şiddetin öğrenme 
ürünü olduğunu, kişilerin içsel süreçlerinin ölçüleme-
yeceğini, sadece görünenler üzerinden hareket edilme-
sini savunur. İnsanın doğuştan gelen eğilimlerin değil 
aksine toplum tarafından kendisine sunulanları alan 
varlık olduğunu savunur. Adorno ve arkadaşları ise 
“Otoriteryen karakter fikrini ortaya atmıştır. Kişinin 
içinde bulunduğu politik, ideolojik ve ekonomik koşul-
ların ürünü olduğunu savunur. Milgram adlı bilim insa-
nı ise yaptığı çalışmalarda bireylerin otoriteye ne kadar 
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Şiddetin hâlleri!
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boyun eğdiğini, verilen görevleri yerine getirirken ne 
kadar şiddet unsuru sergileyebileceğini çarpıcı bir şekil-
de göstermiştir. Alman faşist askerlerinin yargılandıkla-
rı zaman yaptıkları bütün şiddet içerikli davranışlarını 
otoritenin verdiği emirleri sorgulamaksızın yerine getir-
diklerinin kanıtı olmuştur. Erich Fromm ise kötü huylu 
saldırganlık başlığı altında ele almış ve sadizm ve yok 
etmeyi içererek değerlendirmiştir. Saldırgan kişinin, 
içinde bulunduğu koşullara yanıt veremeyen birey ola-
rak değerlendirmiştir.
Sayılara dönmek çerçeveyi biraz daha somutlaştırma-
mızı sağlayabilir. Şiddetle ilgili ülkemizde yapılan bir 
araştırmaya göre toplumun %72 lik kısmı önemli bir 
sorun olarak belirtmiş.2013-2020 yılları arasında katle-
dilen kadın sayısı artış göstermiş. Aile içi şiddet vakaları 
60 binden 100 binlere sıçramış-ki yargıya intikal etme-
yen olayların daha fazla olduğu tahmin edilebilir-. Ka-
dınların erkek şiddetinden korunma talebi 5 katlık artış 
göstermiş. Mesleki şiddet sayıları da epey ürkütücü! 
Sağlık emekçilerinin %67 si en az 1 defa fiziksel sözel ve 
cinsel şiddete maruz kalmış. Sözel şiddet ilk sırada yer 
alırken ardından fiziksel ve cinsel şiddet gelmiş. Sağlık 
emekçilerinin %84 ü şiddet görme endişesi yaşadığını 
belirtmiş. Eğitim emekçileri açısından da şiddetin 2017 
yılından günümüze kadar arttığını görebiliyoruz. Darp, 
yaralama, hakaret, saldırı ve cinayet olarak şiddetin ya-
şandığı saptanmıştır.
Bütün bunların ışığında çözüm önerilerini şu şekilde sı-
ralayabiliriz;

*Resmi düzeyde şiddetle ilgili kapsamlı bir çalıştay ya-
pılarak şiddete ilişkin bireysel ekonomik, politik, ideo-
lojik vs. Bütün nedenler belirlenip bunların çözümüne 
ilişkin hem yasal hem toplumsal adımlar atılması sağ-
lanmalıdır.

*İnsan merkezli, ataerkil ve cinsiyetçi bakış açısından 
uzak laik ve bilimsel eğitim politikası oluşturulmalıdır.

*Fanatizm, mültecilik ve göçmenlik, dizi – film  ve ha-
ber içeriklerinde kullanılan üslubun kontrol edilmesi, 
ırkçı ve eril söylemlerin engellenmesi, 

*Sağlık ve eğitim emekçilerine ilişkin yasal dokunul-
mazlık sağlanmalı, şiddete uğrayan emekçilerin yanın-
da yer alan hukuki düzenlemelerin sağlanması, şiddet 
nnn

faillerinin adli kontrolle salıverilmesi yerine caydırıcı 
düzenlemelerin yapılması.

*MEB seçmeli ders içeriklerinde iletişim, empati, insan 
hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları,  si-
ber zorbalık vs. başlıklarını içeren derslere yer vermeli-
dir.

*Şiddeti teşvik eden, özendiren bütün söylemlere iliş-
kin ciddi bir aydınlatma, bilinçlendirme çalışması yürü-
tülmelidir.

*İnsanlık tarihi boyunca bizimle var olan şiddetin bir 
yazı ile çözümlenmesi mümkün değildir. Bize düşen 
görev şiddetin ortadan tamamen kalkması için eşit, öz-
gür ve sömürüsüz dünya koşullarının yaratılmasını sağ-
layacak, toplumsal dinamikleri esas alan bir mücadele 
hattı oluşturmaktır. Şiddetin son bulacağı bir dünyanın 
mümkün olabilmesi için küçük adımlarla yola koyul-
mak en iyisi olacaktır.

"Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, 
öldürülüyorsa; o ülkenin geleceği de ölüyor demektir." 
( Sebuhi Quluzade)  
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25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birlik ve Daya-
nışma Günü olarak adlandırılmış bir gün. Bu gün yakla-
şırken tüm dünyada ve ülkemizde, idarelerde, belediye-
lerde, hükümetlerde bugün için bir duyarlılık çabası 
başlıyor. Her yer pankartlarla, söyleşi duyurularıyla do-
luyor ve medya şiddeti yeniden üreten yüzü mosmor 
kadın fotoğraflarıyla, kadına yönelik şiddete dikkat çek-
me yarışına giriyor! Ama bir gün ve etrafında sergilenen 
bu duyarlılık sahte olunca ne hergün en az 3 kadının öl-
dürüldüğü gerçeği ne de  kadına yönelik şiddet verile-
rindeki artış durdurulamıyor. 
Kasım ayının yılın  son aylarından olduğunu düşünecek 
olursak elimizdeki verilere ve yılın tablosuna bakarak 
bir değerlendirme yaparak içinde bulunduğumuz duru-
mun gerçekliğini yeniden saptayarak başlamak müca-
dele ve çizilecek yol haritası için elzem görünüyor. 

2021'de de şiddet durmadı!

2021yılında da kadına yönelik şiddet verileri azalmadı, 
artarak sürdü. Mecliste yine erkek temsili çoktu. Ekran-
larda ekonomi, siyaset, çevre her ne gündem olursa ol-
sun, taş çatlasın nadiren bir kadın konuk zor bulunur-
ken; İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet başlıkları 
dahi tamamı erkek konuklarla tartışılmaya devam etti. 
Kadınlara evlilik, trajik/ acıklı hikayeler, gelin kaynana 
ve yemek yapma içerikli, ürettikleri söz bakımından da 
hiçbir hukuki, psikolojik denetlemeye tabi de tutul-
maksızın; şiddet ve çaresizliği sürekli yeniden üreten; 
kadının yeri evidir ve kadın çocuklarının, eşinin bakı-
mını üstlenen kişidir, yuvayı dişi kuş yapar “mesajları 
da bol bol verilen gündüz kuşağı programları reva gö-
rülmeye devam edildi. Gündelik hayat daha önceki yıl-
lardaki gibi bakım emeğini tamamen kadınlara yıkan, 
onlardan bekleyen; evlenip hayatını kurtarmak, evinin 
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kadını olmak, güvencesiz işlerde erkeklerden daha az 
ücret alarak çalışma ve şiddet görmenin haklı sebepleri 
ve meşruiyeti şeklindeki geleneksel rollerle ve beklenti-
lerle dört bir elden sürdürülürken; pandemi yasaklarıy-
la  ağırlıkla güvencesiz olarak yemek, temizlik, hizmet 
sektöründe çalışan kadınların işten çıkarılmasına, daha 
yoksullaşmalarına, evdeki yüklerinin iki katına çıkması-
na, evde hem öğretmen hem aşçı hem pek çok şey ola-
rak yaşanan strese, şiddete iki kat maruz kalmalarına 
yol açtı. Türkiye 2012'de imzaladığı ve 2014'te yürür-
lüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ni hiç uygulamadığı için, 
yasal olarak tutulmuş resmi veriler elimizde olmasa da; 
çetele tutan platformlardan elde edebildiğimiz rakam-
lara göre yıl bitmeden 285 kadın öldürüldü. Bu rakama 
şüpheli kadın  ölümleri dahil değil. İstismar ve cinsel 
saldırı verileri de bu suçların genelde saklanması, şikâ-
yet edilmemesi sebebiyle tam olarak verisel olarak kayıt 
altına alınabilmiş değil. Kadına yönelik şiddet verileri 
ve gündelik yaşamın ayrımcı, eşitlikten uzak akışı orta-
dayken; tüm bunlara ilişkin önlem alması, toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırması gereken hükü-
met; 1 Temmuz itibariyle, dünyada kadına yönelik şid-
detle mücadele için yazılmış en kapsamlı sözleşme olan 
İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını geri çekti. Sözleşmeyi 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “sadece  ilk biz imza-
ladık” diye övünme kaynağı ve reklam malzemesi ya-
pan, ancak uygulamasına dönük hiçbir şey yapmayan 
hükümetin; bu talihsiz ve üstelik hukuksuz kararıyla;  
bundan böyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair 
siyasî irade göstermeyeceğine dair beyanı olduğu da 
açık.
Cumhurbaşkanının bu hukuksuz çekilme kararnamesi 
ve hükümetin tavrı  açık ki; şiddetin kaynağı olan top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini tanımayan, aksine kadınları 
geleneksel rollere hapseden açıklamalarıyla; İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmek başta olmak üzere tüm bu 
politika ve uygulamaların kadınların menfaatinden 
uzak, hatta kadınlara karşı bir saldırının parçası haline 
gelmiş durumda. 
Daha birkaç gün önce; Cumhurbaşkanı Erdoğan :”Her 
kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başla-
yan bir cümle kurarsa onlara en başta, en çok kadınları-
mız tepki göstermelidir.” diyerek sözleşmeyi ve savu-
nanları yine hedef gösterdi. Oysa yine birkaç gün önce 
İstanbul Ataşehir’de Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz 
adlı tanımadığı bir kadını samuray kılıcıyla katletti. 

Boz’un evden çıkarken bir kadını öldürmeye karar ver-
diği, “kendilerini savunamayacaklarını düşündüğü için 
öldürmek üzere kadın seçtiğini” söylediği  haberlere 
yansıdı.  Erkek şiddetinin hedefinde neden kadınların 
olduğu gerçeği; akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia 
edilen bir saldırgan için bile bu kadar basit bir şekilde 
ifade edilirken; gözümüzün önünde kadınlara dönük 
bir cinskırım yaşanırken; bizim hala Sözleşmeden çık-
mayı, yetersiz sığınak sayılarını, 6284 sayılı tedbir yasa-
sı gereği alınmayan önlemleri, koruma tedbirine rağ-
men korunamayan kadınları konuşuyor olmamızın tek 
açıklaması da kadınları desteklemek, güçlendirmek, er-
kek şiddetine karşı yeterince önlem almayan, kadınları 
eşit görmeyen hükümet ve politikalarıdır.
Yukarıdaki tablonun karanlığına karşın; kadınlar, mü-
cadele ve kadın hareketinin kazanımlara sahip çıkan 
politik sözünün aydınlığının bizi gelecek güzel günlere 
taşıyacağı da açık. Bugüne kadar hep olduğu gibi bu 25 
Kasım’da da; sadece 25 Kasım'da değil; kadınlar olarak 
yine sokakta olacağız. 
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Yine kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin gerçek-
ten yapılabilmesi için; kadın hareketinin somut ortak 
taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz: 

*Sadece kadına yönelik şiddet alanında başvuru alan 
Acil Yardım Hattı olması; kadın örgütlerinin şiddet hat-
tına ilişkin önerilerine de danışılarak kapasitesi ve per-
sonelin niteliği artırılmalı, kolayca ulaşılabilir hale geti-
rilmesi; kamu spotları hazırlanarak etkili mecralar ara-
cılığıyla kadınlara duyurulması taleplerini;

*Sığınak ve acil barınma ihtiyacının karşılanması için sı-
ğınak sayısı ve kapasitesi artırılmalı,  gerektiği takdirde 
bunun için uygun kamu binaları ve özel yerleşkeler 
devreye sokulmasını;

*6284 sayılı Kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin etkin 
ve eksiksiz şekilde uygulanmasını; 

*Kadınların şiddet sonrası destek mekanizmalarına eri-
şimi için hastane, karakol ve adliye süreçlerinde gerekli 
önlemler alınmasını;

*Kadına yönelik şiddete karşı sosyal, hukuki ve psikolo-
jik desteklerin online ve yüzyüze  tüm platformlarda 
gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yapılmasını;

*Kamu spotları aracılığıyla kamuoyuna, bilgilendirme-
ler  yapılmasını;

*Sosyal yardımlar/desteklerin öncelikle erkek şiddetine 
maruz kalan kadınlara ulaştırılmasının önü açılmalı-
dır. Ekonomik sorunların kadınları, şiddetle yaşamaya 
mahkûm etmesi engellenmesine yönelik politikalar ge-
liştirilmesini; kadına yönelik şiddetle mücadele için 
bütçe ayrılmasını;

*Yerel yönetimler tarafından hazırlanan acil eylem 
planlarında kadına yönelik şiddet faktörü dikkate alın-
masını, stratejik plan revizyonlarında kadınlara yönelik 
hizmetlere yer verilmesini,

*Türkiye’de kadınların 10. hafta sonuna kadar gebeliği 
sonlandırma hakları fiili olarak erişilebilir olmasını;

*Şüpheli kadın ölümleri mutlaka titizlikle incelemeye 
alınmasını,

*Çocuk istismarına karşı Çocuk İzlem Merkezleri’nin sa-
yılarının artırılmasını, her ilde ve büyük ilçelerde hayata 
geçirilmesini ve etkin biçimde çalışmasının sağlanması-
nı;

*Mülteci kadınlara yönelik anadilde destek 
verilebilmesi dahil, şiddetten korunmalarına dönük 
önlemlerin alınmasını yine talep edeceğiz.

Bu en basit önlemlerin dahi yerine getirilmiyor oluşu-
nun; en temel olarak hükümetin bir politik bir bütün-
lük içinde konuya yaklaşmamasından, kadın erkek eşit-
liğine fıtratı gereği inanmamasından, kadınları zaten ev-
de, bakım emeğinin sorumlusu olarak gören ayrımcı 
politikalarından kaynaklandığını söylemek için hükü-
metin söylem ve eylem çizelgesine bakmak yeterli.
Bugüne kadarki tüm kazanımlarımızı mücadele ederek 
kazandığımızın bilincinde olarak;  daha önce defalarca 
kere söylediğimiz gibi ; “Tüm bunlar olurken, bizler, 
yıllardır bu alanda mücadele eden feministler , kadın 
örgütleri biliyoruz ki kadınların mücadelesinin, diraye-
tinin ve direnişinin geri dönüşü yok. Bugün kadınların 
hayatlarını erkeklerin ellerine bırakanlara öfke duymak-
la yetinmiyoruz. Birbirimize umut veren, bizlere değiş-
tirme, yeniden kurma, dünyayı yerinden oynatma gücü 
veren dayanışmamızla güçlenmeye devam ediyoruz, 
edeceğiz.
İstanbul Sözleşmesi  ve sunduğu değerler bizim için yü-
rürlüktedir.   İstanbul Sözleşmesi  bizim. Vazgeçmiyo-
ruz!”
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Mevsimler değişti diyorlar; erguvanlar pembeye bo-
yamıyor doğayı, o gür yeşil ormanlar yok,   ağustos 
böceklerinin kanatları üşümüştür bir gece vakti,  ken-
di düşünde düşe dalmış bir çocuk gibi  örtsen üstünü,  
ipek tozu uykulardan paramparça ve un ufak uyanırlar 
şimdi.
İnsanların  düşten istediği, hayatın kendisine vereme-
diğidir muhakkak.  Çocuklar düş kurmaya  karanlığı 
azaltarak başlamak ister. Karanlıkta bulunamayan bir 
şeydir o.  Gözlerini dikti karanlığa, baktıkça aydınlanır 
sanıyordu. Düşünü ararken doğruldu çocuklar zama-
nın gerçekliğinden, boyunları  tutulmuştu.   Buz kes-
miş odaları  rutubet kokuyordu. “Güneşimiz yok, üşü-
mezsiniz siz!” Titrek koca benli yaşlı ellerimiz çene-
mizde,  gözlerimiz  karanlıkta yüzsüz ve  bomboş... 
Boşlukta sırıtıyorduk hepimiz... Son sözümüz bu ol-
du. Çünkü yüzümüz yoktu,  bu çocuklara  düş  oldu-
ğunu bilmeyen doğanın düşünü anlatmaya. 
Yel değirmenlerinin kendi payına umudunu kestiği 
rüzgârlar nerede şimdi? Gözyaşlarını saklamak iste-
yen kızın perçemini alnına düşüren rüzgarın düşünü 
anlatmak isteyen dilimiz nasıl söyleyebilirdi ki bir 
yangın yerinde delice estiğini. Güneş ve ayaz arasında 
çırpınıp dursak bir ömür boyu , bir kelebeğin kanat 
çırpışındaki eşsizliği  yaratabilir miyiz ki?  Ya da bir ır-
mağın çağlayışındaki müziğin ritmini hangi notalarla 
ezgiye dönüştürebiliriz? Doğa suskun konuşmuyor 
artık, sincaplar ebedi barış için yemin mi ettiler, bu 
yüzden mi kavga etmiyorlar? Kuşlar da sessiz ...  
Apansız bir göç mevsimi başladı şimdi. Börtü böcek-
ler allar yeşiller ve dahi aşklar da göçüyor şimdi izsiz 
ve sessiz.   Orhan Veli’nin maviye boyadığı göğün al-
tından,  başka türlü anlatılmaz biliyorum;  toplaşıp tü-
mü birden  bir düş mevsimine gidiyorlar.
Karanlıkta uzayan, uzaklarda karışan  anlaşılmaz, alı-
şılmaz  karanlık, kapkaranlık bir göç mevsimi başladı 
şimdi. İklimler göçüyor karanlığa, göçler bitimsiz, ay-
rılıklar ölüm  gibi gelir insana.  Tüm dünyaya yayılmış 
dehşeti yok etme arzusuyla doluyuz hepimiz. O halde 
neden her göçte her ayrılıkta yeni bir ben’imizle kar-
şılaşıyoruz? Göç edenler mi incitiyor yüce benliğimi-
zi?  Peki ya ölüm, peki ya aşka ne demeli?  Bizim tanı-
şık olduğumuz hangi  yüzleri!  Göç gibi ölüm gibi aşk-
ta da  başka bir yüz ile mi karşılaşıyoruz iki yüzlülüğü-
müzün birinde  kendi derinliğimizi  tasdik edebilme 
cesaretini gösterebiliyor muyuz gerçekten?  Aşkı arar 
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ken çöllere düşmüş Mecnun ‘un ahı mıdır yağmuru 
arzulayan çorak topraklar? Doğada olan ne varsa,  aşk 
yerine, yeni dökülmüş ziftin genzi yakan kokularıyla 
yıkanıyor gecenin karanlığında. Tükettiğimiz her şey-
den sorumluyuz hepimiz.  Suçlulukla karışmış bir dü-
şünce anında tohumlar kabaran yüreklerimize ekilme-
li diyor fısıltılar. Aşk ve toprak  yanık kokuyor çünkü.
Mevsimler değişti diyorlar, güvenemiyoruz hiçbir bu-
luta, yağmur sularının altında ayak dirediğimiz toprak 
kayıyor bastığımız yerlerden,  bizi de  sürüklüyor ardı 
sıra. Ancak yağmur sonrası güneş yakınca anlıyoruz 
aldatıldığımızı, kavruk bir hava dolduruyor ciğerleri-
mizi. Toprak gibi aşk yağmur ve hava da yanık koku-
yor çünkü. 
Yağmur yağmalıydı diyorlar,  çoktan durmuş saatle-
rini kurcalarken,  ince bir yakarış gibi  geliyor sesleri 
“Mevsimler değişiyor, yine gecikti yağmurlar...”  
Döllenmiş rahmin kanamasını geciktiren  muştu değil 
ki bu!  Hiç neşe yok seslerinde. Yorgun bir ağıt gibi 
yankılanıyor dağlarda. Ve yine sancılanan yerlerinden 
kanıyor topraklar.  Bu derin yankıdan ürkmüş olmalı 
bulutlar,  kendi ilkelerince  dokunuyorlar birbirlerine, 
sarılıp kucaklaşıyorlar. Belli ki günümüz ateşli bir aşk 
çarpışması bu, hakikatın sınırı hangi ötekinde ihlal 
edilir,  saklananların ahlaksal yüküdür bu bulutlara 
çarpan. Uzaklardan kıskanç kara trenlerin ıslığı işitili-
yor, tren gidiyor maviliklerle dolu  gökyüzünü  kap-
kara bir duman kaplıyor. Kokularla isli bir tablo asılı 
kalıyor belleğimizde, son kez çarpışıyor bulutlar ve ar-
dından ince bir yaz yağmuru başlıyor. Başkalarına 
öğretemediğimiz başkalarından öğrenemeyeceğimiz 
şeydir yanılgı. Onca gürültüye İncecik bir yağmur ya-
ğıyor, yanıltıyor bizi.  Gökyüzünde yalnız gezen yıl-
dızlar gibi  yağmurlar da  yalnız yağıyor artık ve bun-
dan böyle  gökten cılız  yağmurlar yağacak diye fısıldı-
yorlar. “Çekilen acılar dayanılmaz olunca duyulmaz 
artık hiçbir çığlık. Çığlıklar da yaz yağmuru gibi ya-
ğar” diye daha gür bir sesle  tekrarlıyor Bertolt Brecht. 
Kuşların asla geri dönmediği Auschwitz’e  ölüme 
giderken toprak çatırtıları işitiliyor. Çatırdayan ölüm 
yerine içimizde boyveren erke yönel diyor fısıltılar. 
Çünkü  ölüm odalarına gönderen de Hiroşima külle-
rini savuran  bizi umutsuzluğa sürükleyen de  aynı 
güç.  Seven ve öldüren “Erk”  Bir tatlı bakış, bir söz, 
bir  gül ile  barıştığımız bizi öldüren bu “erk” ek değil 
mi? Nerede başlar bu erk’in sınırı nerede biter?  İnan-
malıyız  artık  yarattığı imtiyazlardan, hayata  bir tek  
ölümün kaldığına. Ve anlatmalıyız karanlığı aydınlat-
mak adına...n
“Her kimin içinde boy verip büyürse Erk  onu öldü-
rün”  diye buyurur bilge  kadın. “Sonbahar yaprakları 
gibi ayrılıp düşerken  dallarınızdan gelecek baharlara  
yeşillikler sürmeli... ” diye de  devam eder.   Ve  sonu-
na da hiç esirgemediği  “Mutlaka” sözünü yerleştirir. 
n



Doğaya sözüdür yaşlı kadının ”.... düşerken dallarınız-
dan, gelecek baharlara  yeşillikler sürmeli  Mutlaka!” 
O mutlaklıktır korkutan iktidarları ve de  aşkı yaratan 
kadındır büyüten  bu korkuları. İktidarların  en zayıf 
olduğu iki alandır aşk ve ölüm. O nedenle  bu ikisinin 
adını, titreyerek ağzına alır. Karanlığın karanlığını 
aşan kadındır düşman olan.  İktidarların teslim alama-
dığı özgürlüğe duvarları ören kimdir öyleyse? Aşk bi-
ze güç veren en büyük özgürlük yitimi mi gerçekten! 
kopup  düşen yaprağın özgürlüğünü  hangi kelimeler, 
hangi gizemli sözcükler  ile açıklayabiliriz o zaman. 
Aşkın bellekte yer edişinin değişmez kuralı mı kavuşa-
mamak! Mutsuz aşklar kervanına kendini gerçekleş-
tirmek isteyen doğanın  mutsuzluğunu da  eklemek 
gerek şimdi.  Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre,  Kerem 
ile Aslı Mem-u Zin’den, Romeo ve Jülyet’e  Heloise 
ve Abelardus’a Beatrice’nin Dante’sinden Makber’in 
şairine, Nerval’ın Sylvie’sinden Halid Ziya’ya de-
ğişmez bu gerçeklikler. Düş olan doğanın kendi düşü 
olmuştur  artık doğa ...  Bunca değişim  ne zaman baş-
ladı, bu kötüye gidiş nerede bitecek soramıyoruz ken-
dimize. Korkuların gölgesinde korkularla yüzleşmek 
kolay olmuyor çünkü. Bizim kavgalarımızda cılız ot 
parçacıkları eziliyor çıtırtılarla, ayağımıza battıkça ka-
ra dikenler,  yeşil otların tendeki ürpertisini nasıl be-
timleyeceğiz düşsüz kalanlara  hele de  çiy damlacıkla-
rının okşayışını çıplak ayaklarımızı ve de aşktan anla-
mayanlara. Aşk yerine şimdi bedeni zevkleri mi koy-
malı , nerde başlar tutkunun bu halleri nerede biter 
belli mi ?  Kirlenmiş bir doğada aşk temiz kalır mı ki!
Bir gece vakti kokusunda yoğrulmuşluğun düşünde  
hani çatal memelerin şebneminde tüm susuzluğun 
geçer sanmıştın. Karanlıkta seçilememişti sahi öldür-
meden  önce miydi? Yoksa duyunca bu edebi sözleri, 
siz öldürmeden önce mi  ölmüştü sevgili.  Bu sözü 
söyleme cesaretini gösteren biri  aşkı unutur mu yok-
sa gün gelirde  kaldıramayacağı bir ölüm ile  ayrılacağı 
korkusuyla  kendisi mi öldürür sevdiğini?  Baktığı her 
aynada sevgilinin yüzünü mü görür yoksa!  Narkissos 
söylesin bana Ekho’mudur aşık olan. Yoksa!  Biri aşkı 
için ölürken diğeri aşkı için öldürür gerçeği  o mito-
lojik  mirasın  kanlı izi mi?
“Ayrılık ölümün kardeşidir“ diyen bir adama “Hayır” 
der, beriki “doğrusu ölüm ayrılığın kardeşidir.” Ayrılık 
ölüme  ölüm de ayrılığa  kardeş olmuşsa ölüm de aşkı 
çağırmaz mı o zaman. Çağlar boyu iki trajik odak 
belirlemiştir bireyin yaşam akışını, “Aşk ve Ölüm”.
Aşk, kişiye varoluşunun uçlarını anımsatır ve ölüm 
güdüsünü devreye sokar. "Aşk ve ölüm. İkisi de her 
seferinde baştan başlar, geçmişin ve geleceğin, bütün 
özlem ve hatıraların anlamsızlığını çırılçıplak ortaya 
koyar der Bauman. Aşk için de, ölüm için de geçmişin 
ve geleceğin hükmü yoktur artık. Öleceğini bilen bir 
nn

64

BU DENEME



65

DENEME BU

insanla âşık olan insan arasındaki müthiş benzerlik 
budur işte. Ölümü aşktan, aşkı doğadan ayırmak ne 
büyük bilinç karası. Karanlığın o yadsınamaz gücü ve 
de vur emri veren komutanın yalnızlığı, karanlıkta 
uzayan uzaklarda karışan bir renk yitimi yansıyor 
mevsimlere de... 
Şimdi hangi yüzle bakacağız doğanın yüzüne, bir kez 
de biz soralım Levinas’a neden oluşur neye yarar bu 
yüzün fenomenolojisi, yani ben başkasının yüzüne  
baktığımda olan biten nedir? Çoğu zaman rahatsız 
eder karşısındakini zira rahatsız olan  zaten bakamı-
yordur karşısındakinin gözlerine. Hep kaçamaktır ba-
kışlar da yüzünüze bakıyor görünse de uzakları görür. 
Yüzün fenomenoloji’sinden söz edilebilir mi, çünkü 
fenomenoloji belireni betimler aynı şekilde, acaba yü-
ze dönük bir bakıştan söz edilir mi diye de  kendi ken-
dine sorar Levinas. Yüz ile olan temasımız algımızın 
hatta önyargılarımızın egemenliğinde olabilir, ama 
özgül olarak yüz olan buna indirgenemeyendir.  En 
savunmasız olanımızdır yüz. Sevinci, korkuyu, hoş-
nutsuzluğu en kolay ele verendir çünkü. Çıplaktır 
yoksundur ve savunmasızlığı ile tehdit altındadır, san-
ki bizi bir şiddet eylemine çağırır aynı zamanda,  bize 
öldürmeyi yasaklayandır da.  Savaş anlatılarında göz-
lerinin içine bakarak öldürmenin çok zor olduğu söy-
lenir hep. O son bakışın acı çığlığını düşünmek bile 
ürpertir bizi. Ölümde de aşkta da  yanıtların  yoklu-
ğudur  bizi çeker içine, öldüresiye  kazınır yüzümüze,  
öyle ki baktığımız her  yerde önce bu yüzümüzle kar-
şılaşırız ve belki de sonsuza dek arar dururuz bu yanı-
tı.  
Peki şiddete çağıran ve öldürmekten alıkoyan bu iki 
yüzümüzden hangisi ile bakacağız doğaya? Kendimi-
ze baktığımız yüz ile  sevgiliye ya da başkalarına doğa 
da dahil buna baktığımız yüz aynı mıdır? Yüz 
savunmasız bir ayna gibi doğurur tüm gerçekleri. Bu 
yüzden sorulur sık sık hangi yüzle? Ne kadar bitimsiz 
ne kadar acı bir kelime! Yıllar yılı süregelen dostluklar 
hangi tahammülsüzlük anında biter ki! Eski sevgililer 
neden anlatılır ki bir yenisine!  Doğadaki mahremiyet 
ihlâli öldürdüyse doğayı bu ihlâl de öldürür  sevgiyi. 
Neden çabuk tüketiyoruz her şeyi kendimizi ve doğa-
yı tükettiğimiz gibi. Tekbaşınalıkların sarmalında 
kokladıkça solgunlaşan sevda çiçeğini yolu düşsel sev-
gilerden geçenlerin bu yaşam gezginlerinin değiştiri-
lemez yazgısı gibi yalnızlıklarla örülen gecelerin sonu 
yalnızlıklarla örülecek gündüzlere açılıyor yine. 
Eksik kalmıştır mutlaka söyleyeceklerimiz ama doğa-
da olduğu gibi edindiğimiz bilgilerin boşlukları boş-
luk olarak kalmıyor hiçbir zaman. O  boşlukları biz 
doldururuz ister ölüm ile ister sevgi  ile  ister müzik 
ile...  tatlı bir ezgi çalıyor kulaklarıma, siz de işittiniz 
mi? “Uyusun ayrılık mevsimler  boyu, bir tek sevdaya 
uyansın “  Ve dileyelim ki sim işlesin aşkı mevsimler.



Ay ışığının aydınlattığı gece boyunca Doktor Yefimıç’in 
yanında kalmış, sabah olunca da Altıncı Koğuş’tan ay-
rılmıştım. Onun oldukça fazla okuduğunu ve okudu-
ğundan büyük keyif aldığını dahası maaşının yarısını ki-
taba yatırdığını sağlık memuru Sergei Sergeiç’ten öğ-
renmiştim. Akla ve doğruluğa aşırı değer veren Yefimıç, 
sanki hiçbir zaman sesini yükseltmeyeceğine, emir kipi 
kullanmayacağına yemin etmişti. “Ver” ya da “Getir” 
demek onun için çok zor bir durumdu. Canı bir şeyler 
yemek istediğinde kararsız bir şekilde öksürerek aşçı 
kadına: “Bir çay içseydim...” yahut “Bir şeyler yeseydim...” 
derdi. Akıl hastanesinin eğitimli hastası İvan Dmitriç, 
maruz kaldıkları adaletsizliğe ve içinde yaşadıkları ber-
bat koşullara karşı çıkarken, Yefimıç bunları hep gör-
mezden gelir, kılını bile kıpırdatmazdı... Çehov’un Al-
tıncı Koğuş  adlı novellasının sonunda Yefimıç, kayıtsız-
lığı yüzünden akıl hastası yerine konulmasının bedelini 
aklını kaçırarak yaşama veda ederken ben de altmış se-
kizinci sayfada onun yanındaydım. Yefimıç son nefesini 
vermeden önce hastane görevlisine “Açık bırak pence-
reyi, örtme perdeyi bu gece.” demişti. Güzel bir bahar 
akşamıydı ve dışardan boyuna kurbağa sesleri geliyor-
du. Birden “Ötsene sevgili bülbül!” diye bir ses duyuldu.   
                                                                                                             
                                      

Bu bir çoban olmalıydı. “Ah!” dedi bülbül, “Kurbağalar 
o kadar çok gürültü çıkarıyor ki, şarkı söyleme hevesim 
kaçtı. Sen duymuyor musun onları?” “Elbette duyuyo-
rum,” dedi çoban. “Ama benim onları duymamın tek se-
bebi senin suskunluğun.”   
Yeri gelmişken Mısır Firavununun, Pers Kralı’na esir 
düşmesini anlatan bir hikâyeden söz edelim.   Savaşın 
sonunda zaferini kutlamak isteyen Pers Kralı, düşmanı-
na son bir acı verip aşağılamak için, bir gösteri hazırlar. 
Kralı zafer alayının geçeceği yola götürmelerini ister. 
Firavun burada, önce kızını hizmetçi olarak elindeki 
testiyle giderken görür. Firavun hiç tepki vermeden öy-
lece izler kızını. Ardından cellatlar tarafından idam seh-
pasına götürülen oğlunu yine bir tepki vermeden izler. 
Bir süre sonra esirler arasında itilip kakılarak götürülen 
yaşlı hizmetkarını görünce kendini tutamaz ve ağlama-
ya başlar. Montaigne bu hikâyeden yaklaşık iki bin yıl 
sonra, firavunun neden sadece hizmetkarını görünce 
dövünüp ağladığını, “O kadar kederliydi ki, kederindeki 
ufacık bir artış duygularını zapt edememesine yetmişti,” 
diye açıklar. Walter Benjamin ise, “Gerçek hayatta kayıt-
sız kaldığımız şeyleri sahnede görmek etkiler bizi. Firavun 
için hizmetkârı yalnızca bir oyuncudur,” der.  Hans Erich 
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Kader Çizgisi
METİN ALİ KUMBAROĞLU

Suriyeli sanatçı Nizar Ali Badr'ın taşlarla oluşturduğu çalışma.



Nossack, Hamburg bombalandıktan birkaç gün sonra 
şehre döndüğünde moloz yığınlarının ortasında, tek 
başına, ayakta kalmış evinin camlarını silen bir kadın 
gördüğünü anlatır... Voltaire, Konfüçyüs üzerine konu-
şurken, “Bütün Çin hükümdarların, mahkemelerin ve 
ayaktakımı olmayan herkesin, Çin’deki dürüst insanla-
rın dini nedir?” diye sorar ve şu tespiti yapar: “Tanrıya 
tapın ve adil olun. Hiçbir imparatorun bundan başka bir 
dini olmamıştır.” Konfüçyüs hiçbir zaman kendimize 
yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapma-
mamız gerektiğini söylemez. Bu kötülüğü saklamaktan 
başka bir şey değildir. Konfüçyüs bundan daha fazlasını 
yapar ve iyiliği öğütler; “Sana nasıl davranılmasını isti-
yorsan başkalarına da öyle davran.”
İrlandalı şair Seamus Heaney şaire gücünü veren şeyin 
yer duygusu olduğunu söyler. Nurdan Gürbilek, “Bir 
yerin havasını solumuş olmak, bir ovaya ya da tepeye bağ-
lanmış olmak, taşı toprağı işlemiş olmak, şaire güç verir,” 
diye tamamlar Heaney’i. “Yerin” bir zamanlar taşıdığı 
kutsal haleyi yitirdiğini ve şairin yitik yeri şimdi şiirinde 
yaratmak zorunda olduğunu da öğreniriz Heaney’den. 
”İnsan Yurda Ne kadar İhtiyaç Duyar?” Bu soruyu yedi 
yıl Auschwitz ve Buchenwald toplama kamplarında kal-
dıktan, yurdu sandığı Almanya’nın hiçbir zaman yurdu 
olmadığını anladıktan sonra sorar Amery. Yanıtın, insa-
nın yurdun yerine koyabilecek bir şeyi olup olmadığına 
göre değiştiğini söyler Amery. Nurdan Gürbilek, “Para, 
itibar, şöhret, din. Bunların hepsi yabancı topraklarda 
yurdun yerine geçebilecek ikâme yurtlardır. İnsan yanında 
ne kadar azını taşıyabiliyorsa yurda da o kadar ihtiyaç 
duyar. İnsan ne kadar az parası, ne kadar az şöhreti, ne 
kadar az itibarı, ne kadar az inancı varsa, yurda o kadar 
ihtiyaç duyar. Proust, Beckett, Sartre manevî yurttaşlarım 
olabilir, ama onlardan zevk alabilmem için sokakta kendi 
yurttaşlarıma rastlamam gerekir. Kültürel enternasyo-
nalizm ancak yurdun güvenli topraklarında serpilebilir. 
Benim böyle bir yurdum yok artık.” Kendini Alman Hans 
Mayer’den kulağa Fransız gibi gelen Jean Amery’ye dö-
nüştürme çabasının da ona yetmediğini söylemeden 
geçmeyelim.  Yurt denildiğinde akla gelen saçmalıklar 
bir yana bırakıldığında Edward Said: Topluluğa duyu-
lan kör sadakat ile kişiyi yalnızlaştıran entelektüel duruş 
arasında bir seçim yapmak gerektiğinde ikincisini seçe-
ceğini söyler.         
Foucault, bilginin belli iktidar biçimlerini nasıl olanaklı 
kıldığını analiz etmişti. Michel Young’un meritokrasi 
ççç                                                                                        
                                                 

terimini üretmesinin asıl amacı, az sayıda vasıflı insanın 
bütün bir toplumu nasıl denetimi altına alabildiğini 
gösterme çabasıydı. Foucault bunu, kitleleri kendilerini 
anlamadığına inandırarak, onlara kendi yaşam dene-
yimlerini yorumlamada yetersiz kaldıklarını hissettiren 
seçkinlerin tahakkümü olarak açıklar. Bugün içinden 
geçtiğimiz süreci Bauman, “Büyük Kopuşun İkinci Per-
desi” olarak açıklar. Sermaye, ulus devletin başvurduğu 
hukuki/ahlaki gardiyanlığın çok daha kısıtlayıcı, eziyet-
li ve rahatsız edici çerçevesinden yeni bir “tarafsız böl-
ge”ye, yani varsa bile çok az kuralın ticari girişimlerin 
özgürlüğünü sınırladığı, kısıtladığı veya engel olduğu 
bir alana kaçmayı başarmıştır. Yeni işletmelerin göç et-
tiği yeni alan, geçen iki yüz yılın standartlarıyla değer-
lendirildiğinde gerçek anlamda sınırlar üstü bir alandır. 
Tüm pratik niyetleri ve amaçlarından ötürü bir tür “dış 
mekân”a dönüşmüştür. Nitekim bu yerden darbeler in-
dirilmekte, yeryüzünün sınırlarla çevrili her noktasının 
kırılgan ve hiçbir bölgesel gücün direnemeyeceği vur-
kaç saldırıları yapılmaktadır. Bu küresel mekân, ince 
standartların ve ahlaki sorumlulukları koruyan bütün 
mevcut kurumsal yapıların oluşamayacağı bir noktada-
dır. Bu noktada der Bauman: “Tarih kendisini tekrarla-
maktadır, fakat bu sefer çok daha geniş bir ölçekte tekrar 
etmektedir. İş dünyasının politik ve ahlaki denetimden 
kurtulmasıyla açığa çıkması ve büyümesi muhtemel sefalet 
ve perişanlık da tekrar etmektedir.” 
Marc Auge, Evsiz Bir Adamın Güncesi’nde kahramanını 
o perişanlığın içinden konuşturur: “Konuşacak ve onla-
ra durumumu anlatacak cesareti bulamadım. Beni anla-
mayacaklardı. Neler yaşadığımı hayal dahi edemezlerdi. 
İlk birkaç saatin heyecanı geçtikten sonra onların yanında 
kendimi Paris sokaklarında olduğundan bile yalnız hisset-
tim. Yersiz yurtsuz. Evet buydu: Kendimi çaresiz bir bi-
çimde ve tam anlamıyla yersiz yurtsuz hissediyordum. Ar-
tık var olacağınız bir yeriniz yoksa, bir role bürünmek, ye-
rinizi kaybettiyseniz yerinizde durmak, artık yaşayacağı-
nız sabit bir yer yoksa başkalarında var olmak, yersiz 
yurtsuz ve isimsiz olmak çok zor.”                                              
Kader çizginize bakın. Kırılma noktalarında tiranların 
bizi asacakları kancaları göreceksiniz. “Biz sadece 
görünür ve görünmez anları kendimiz belirlediğimiz 
zaman özgür oluruz.”                                                                    
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Soner
Tire

Dijital direnişler...

Soner Tire, 1969 yılında 
Ankara da doğdu. Ressam ve 
akademisyen. Özellikle 'çevre 
duyarlılığı' temalı yapıtlar 
veriyor.

Sanatçı çalışmalarında, 
geliştirdiği uygarlıkla kendini 
sürekli ileriye götürdüğü 
düşünülen insan aklının, 
günümüzde neden olduğu 
çevresel ve sosyal 
problemleri, geleneksel ile 
dijital teknolojiyi birleştirdiği 
görsel çözümlemelerle 
izleyicilere sunmaktadır.
Sanatçıların sosyo-kültürel 
yaşama biçimleri; gündelik 
hayata ilişkin algı ve 
kavramlarını, nasıl bir 
duyarlılıkla ele aldıklarının 
göstergeleriyle, karşımızda 
sanatsal bir üretim biçimi 
olan sanat çalışmalarıyla 
olgunlaşır ve yaşarlar. Bilişim 
ve iletişim çağında, 
teknolojinin kimi zaman 
olumsuz kullanım biçimine 
yönelik düşünme biçimleri, 
yaşantımıza ilişkin kimi 
değerlerimizi ya ortadan 
kaldırmaya yöneliktir ya da 
tehdit eder. 
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Olumlu kullanımında ise, 
yaşanılan doğanın kendisine 
zarar vermeden insansal 
yaşama yeteneği ve değeri 
içinde bir hizmetkâr 
konumuna dönüşerek, uygar 
yaşama biçiminin bilinçle 
dönüştürülmüş bir parçası 
oluverir. 1960 sonrası gelişen 
çağdaş sanat uygulamalarıyla 
birlikte, dijital sanat da 
bilgisayar teknolojisiyle 
dijital görüntülerin dijital 
resim anlayışına 
dönüştürülüp 
kullanılmasıyla, kendine özgü 
görsel bir dil, sanatsal plastik 
bir dil özelliği oluşturmuştur. 
Sanatçı, bilim, sanat ve 
teknolojinin gelişim hızı 
içerisinde; kültürel değişim 
ve dönüşümü, dijital resim 
olgusuyla kendine özgü bir 
dille sanat nesnesine 
dönüştürerek, yeni bir 
sanatsal farkındalık 
kültürünü, ele aldığı 
kavramlarla irdelemektedir.

*2019’da sanatçının Dijital 
Direnişler Sergisi için Dr.Öğr. 
Üyesi Muzaffer Tire’nin 
yazısından derlenmiştir.
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Dilovası'na Ağıt, 113x168 cm, dijital baskı, 2019
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Dağlarda Ağaç Omak, 21x29 cm, karışık teknik, 2019

Ağaç Omak, 133x168 cm, dijital baskı, 2018
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Filtresiz, 63x89 cm
, ka rışık teknik, 20 20

Göbeklitepe'den Bakmak, 133x168 cm, artprint, 2019
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Acaba, 133x168 cm, dijital baskı, 2019

Karadelik, 50x70 cm, artprint, 2018



“En ateşli biçimde zulme uğrayanlar, yıllarca bir gruba 
ait olduktan sonra tek başlarına dolaşma riskini göze 
alan cesur kimselerdir.” ¹ 
Ama böyleleri azdır. İnsanlar genelde bir gruptan çık-
tıktan sonra kendilerini diğer bir gruba girmeye gerekli 
görürler. Çünkü grup demek, aynı zamanda güvenlik ve 
çıkar demektir. Sizi koruyacak, sizinle dayanışmada bu-
lunacak insanlar vardır. Ama bunun bedeli çoğu zaman 
bireysel özgürlüğünüzdür. Bireysel  özgürlüğünüzü ve-
rirseniz bunları güvence altına alırsınız. Örneğin bir 
belgesel film izledim. ABD’de New York’daki Orto-
doks Yahudi toplumu ile ilgiliydi. Orada Yahudi toplu-
mundan ayrılan kişilere hiç iyi gözle bakmıyorlar, onları 
izole ediyorlar ve hiçbir şekilde dayanışma içinde bu-
lunmuyorlar. Ama kendisini Yahudi toplumuna ait his-
seden ve o toplumun liderlerinin yörüngesinde düşün-
ce ve davranışlarını düzenleyen kişilere ise dayanışma-
da, yardımda bulunuluyor. Örneğin kişi hasta ise ona 
yardım ediliyor, hastaneye yatırılıyor, ya da avukata ih-
tiyacı varsa bu sağlanıyor. Böyle şeyler... Tek karşılığı 
var bunun: Kişinin bireysel özgürlüğünü feda etmesi, 
din kurallarına uygun yaşaması ve yüzde yüz itaat.
Sistem ve devlet bizi bir kuruma, gruba, topluluğa gir-
memiz için zorlar. Çünkü buralarda insanlar üzerinde 
disiplin yoluyla baskı uygulanır ve onlara itaat öğretilir. 
İnançlar da düşünceler de, ideolojiler de bu işe yarar.
Öyleyse bir gruba ait olmanın bedeli -hele de günü-
müzdeki biçimiyle- bireysel özgürlüğünüzden tama-
men vazgeçmektir. Grup, topluluk, parti, dernek vs... 
bunlar kurallar ve disiplin içinde hiyerarşik yöntemle 
var olurlar. Bu nedenle itaat onlar için vazgeçilmezdir. 
Sorgusuz sualsiz itaat hem de. Örgütlenme ise tümden 
itaat, disiplin üzerine kurulu ve katı hiyerarşik yapı-
dadır. 
“Hayır, iktidar istemiyorum. Dini ya da siyasi herhangi 
bir liderlik peşinde değilim. Ancak denemek için yeterli 
enerji sahibi olanları destekliyorum. Benim için zihinsel 
deneyler ve onların gelecekte bir noktada gerçekleş-
mesine ilişkin kurduğum hayaller yeterli.” ²   

Benim hayalim, ütopyam ya da gerçekliğim de her açı-
dan eşitlikçi ve özgür bir toplumdur. Bunun insanlığın 
son şansı olduğunu düşünüyorum. Ya özgür toplum; ya 
da robotlaşmış, iyiden iyiye makineleşmiş ve duvarın 
öte yanına atılmış, elitler tarafından soykırıma uğraya-
bilecek bir insanlık. Çünkü yakın gelecek distopik ve 
daha kötü olabilir.
Ben bir birey olarak iktidar istemediğim an, var olan 
sorunların yüzde 90’i hemen çözülüyor bence. Kendim 
için iktidarı istemiyorsam, bir başkasının da benim 
üzerimde iktidar kurmasına karşı çıkıyorsam, iktidarı 
meşrulaştıran ve var eden kurumlara karşı çıkıyorsam, o 
takdirde önümde özgürlüğün sayısız olanakları ve yol-
ları açılıyor. İşte bu özgür topluma giden yol. Daha 
doğrusu yollardan sadece birisi. Çünkü tek bir hakikat 
olmadığına göre, tek bir yol da yoktur özgür topluma 
giden; sınırsız sayıda yol vardır.
'Birey, yurttaşın en kötü düşmanıdır,” diyordu Tocqu-
eville.
Ben böyle düşünmüyorum. Eğer özgür bir toplum olu-
şursa, o toplumda yurttaş olmayacaktır. Çünkü o top-
lumda birey özgürdür ve hiçbir aidiyetin kölesi haline 
gelmeyecektir. Bir devlet ya da bugünkü anlamıyla 
hiyerarşik ve disiplin üzerine kurulu kurumlar da olma-
yacaktır. Özgür toplum eşitlikçi, bireyin özgürlüğünü 
tam olarak tanırken, aynı zamanda toplumsal olabilen 
bir toplum olacaktır. (Sivil, hiyerarşik olmayan ve yatay 
örgütlenme biçimlerine sahip gönüllülük üzerine kuru-
lu organizasyonlarıyla…)
Özgür toplumun en büyük hedefi, elbette her birey ve 
toplum için özgürlüktür. Eşitlik içeren özgürlük. Bu 
noktada vazgeçilmez ve ertelenemez olan da budur. 
Neden ertelenemez özgürlük, bunu  da Proudhon şöyle 
açıklıyor: 
“Özgürlük insan olmanın birincil şartıdır ve kişinin öz-
gürlüğünden vazgeçmesi insaniyetinden vazgeçmesi-
dir; o noktadan sonra nasıl insanca bir eylemde bulu-
nulabilir?” ³ 
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Özgür Toplumun 
Yolu

EROL ANAR



Özgürlüğü çıkarırsanız denklemden – ya da ertelerse-
niz- geride ne eşitlik kalır, ne de sosyalizm. Hatta insan-
lık bile kalmaz orada. Sadece kölelik üzerine kurulu bir 
sistem kalır, adı şu ya da bu olmuş hiçbir şey fark et-
mez. Birey ise artık itaat eden -etmeye zorlanan- bir kö-
leden başka bir şey değildir orada.
Özgür topluma giden yol, özgürlükten geçer, başka bir 
şeyden değil. Ertelenmeyen, hemen bütün olanaklarla 
şu anda gerçekleştirilmeye çalışılan özgürlük. Şimdi, 
hemen ve burada olması gereken özgürlük, vadedile-
mez ve ertelenemez olandır. 
“Kimsenin bir başkasının haklarına güç kullanarak teca-
vüz etmeye ya da güç kullanarak ona kendi fikirlerini 
empoze etmeye hakkı yoktur.” 4

İşte bu felsefe, özgür toplumun ana felsefesi olacaktır. 
Çünkü orada tam bir düşünce ve ifade özgürlüğü olma-
lıdır, bunun da tek güvencesi bir objektivist ve minar-
şist olan Ayn Rand’ın dediği gibidir. 
Herkes istediğini düşünebilme ve ifade edebilme hak-
kına sahiptir, ama bir başkasına kendi düşüncelerini da-
yatamaz. Bir devlet olmayacağı için, kendini dayatan 
bir resmi ideoloji de olmayacaktır özgür toplumda. 
Çünkü devlet olduğunda, bireyi ve toplumu kendi res-
mî ideolojisine itaat etmeye zorlayacaktır. 
“İnsanlara baktığımda uzun süre anlayamadığım oydu. 
Kendi benlikleri yok. Başkalarının içinde yaşıyorlar. 
Elden düşme yaşıyorlar.” 5

İçinde yaşadığımız toplumlarda ve sistemde en büyük 
problem bireyin, “özgürmüş” gibi görünürken aslında 
çok daha tutsak olduğu ve görünmez iktidar ağ ve me-
kanizmalarıyla sarmalanmış olduğu gerçeğidir. Şimdiye 
dek tamamen özgür bir toplum yaşanmamıştır yeryü-
zünde. Reel sosyalist, ya da günümüzün sözde “sosya-
list” devletleri de kapitalist devletlerden farklı değildir. 
Hatta onlardan (Avrupa tipi burjuva demokrasilerin-
den) daha totaliterlerdir. (Küba, Çin, Vietnam vs...)
Dolayısıyla özgür bir toplumun oluşmasının ilk koşulu 
orada devletin olmaması, insanların kendi kendilerini 
özgürce yönetebilmeleridir. (Özyönetim, doğrudan de-
mokrasi ve eşitlikçi başka biçimler tartışılıp geliştirilebi-
lir) Bunu bir ütopya olarak niteleyenler çoktur. Çünkü 
devletsiz bir hayatı düşünmemektedirler. 
“Eğer fedakârlıktan söz ediyorsa, hemen kaç oradan. 
Vebadan kaçar gibi, olanca hızınla kaç. Ortada bir feda-
kârlık oldu mu, mantıksal olarak, feda edilen o şeyleri 
toplayacak birilerinin de olacağı kesin zaten.

Hizmet varsa, hizmet edilen birileri var demektir. Sana 
fedakârlıktan söz eden adam, aslında kölelerle efendi-
lerden söz ediyor demektir. Kendisi efendi olmak niye-
tindedir.” 6

Tüm bir insanlık tarihinin birkaç cümle ile özeti bu. 
Önce fedakârlıktan söz ederler sana. Sonra bir bakmış-
sın fedakârlıktan artık söz etmezler, görev onun yerini 
almıştır. Artık zorunlu kılındığın görevindir bu. Kendi-
ni feda etmeni isterler, kendini feda etmeni isteyenler, 
genellikle kendilerini feda etmezler. Onlar kendilerini 
bu sürüyü gütmek için vazgeçilmez görürler. Onlar sa-
dece başkalarının kendilerini feda etmesine çobanlık 
yapanlardır. Sistemin, partinin, devletin adı ne olursa 
olsun onun seçkinleridir. Onların bütün varoluşları, 
başkalarının kendilerini feda etme eylemleri üzerine 
kuruludur. Bundan güç alırlar. 
Fedakârlıktan en çok söz edenlere bakınız, onlar genel-
likle bir fedakârlıkta bulunmazlar. Bir takım değerler 
için ölmekten söz edenlere bakınız, onlar ve yakınları 
genellikle hiç bunun için ölmezler. Bu kavramdan söz 
edenler, genellikle kendileri için değil, başkaları için 
bundan söz etmişlerdir. Onların dudaklarının ucunda 
başkalarının hayatları gizlidir.
“Herkesle beraber değil de, yalnız düşünmeye nasıl ce-
saret edersiniz pis sokak süpürücüsü!” 7

İşte düşünen insanlar, kendi aklıyla özgürce düşünen 
insanlar hiçbir yerde istenmez, Onların düşünmesi de-
ğil, itaat etmesi gereklidir. Birileri onlar adına düşüne-
cektir, onlar da bu birilerinin düşüncelerini aynen be-
nimseyeceklerdir, işte her şey bu kadar basittir. Devlet, 
kurumlar ya da muhalif kurumlar, herkes sizden bunu 
bekler. Beş on kişinin aldığı kararlar, kurumların tümü-
ne sanki tüm üyeler birlikte düşünüp karar vermiş gibi 
dayatılır. Siz sokağı süpümeye devam edeceksiniz, hem 
sizin aklınız ermez. Onlar sizin adınıza düşünürler.
Kendi haklarından ve hayatından söz ettiğin zaman 
şöyle derler sana: “Sus egoist! Kendini halkın için feda 
et! Kendi haklarından, isteklerinden söz etme. Bunların 
zerre kadar değeri yok. Sen başkaları için, -aslında onlar 
için- yaşamalısın.” Halk dedikleri, kendileridir aslında. 
Kendini halk veya toplum, ulus adı neyse feda etmen 
gerekir dediklerinde, aslında kendilerini onların çıkarla-
rı, seçkinlikleri için feda etmen gerekir anlamına gel-
mektedir.
Onlar senin benliğinden, senin kendi benliğine sahip 
olmandan nefret ederler. Onun için içinde “ben” olan 
öö
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her şeye karşıdırlar. Kendilerini ise “ben” diye tarifle-
mezler, “biz” derler. Aslında bu gizli bir örtüdür. Onlar 
özgür bir insan değil, bir köle ararlar ve onu oluşturur-
lar her gün yeniden. Tıpkı kendi düşmanları gibi. Zaten 
bu yüzden tepeden tırnağa düşmanlarını taklit ederler. 
“Artık başkalarının ulaşmaya çalıştıkları sonların da va-
sıtası değilim. Artık başkalarının bir aleti, tornavidası da 
değilim. Artık başkalarının arzularının hizmetkârı da, 
başkalarının yarasının bezi de, onların mabetlerine ada-
dıkları kurban da olmayacağım. Ben bir insanım... Sahi-
bi olduğum güzellikleri, erişilmez kıymetleri kimseye 
teslim ve emanet etmeyeceğim.” 8

Ben kendim olmaya karar verdiğimde, artık başkaları 
için kendimi feda etmemeye de karar vermişim demek-
tir. Çünkü öyle bir dünya ki, hep başkaları için yaşama-
mız istendi bizden. 
Ben kendim için, kendim olarak, kendi hayatımı yaşar-
ken, elbette toplum için de isteyerek ve gönüllü bir şey-
ler yapmaya çalışacağım. Diğer insanların acılarına göz-
lerimi kapamayacağım, onların uğradıkları adaletsizlik-
lere sessiz kalmayacağım. Ama bunu kendi irademi baş-

75

KONUK YAZAR BU

ka kişi ve kurumlara teslim etmeden, ben olarak yapa-
cağım, tek başıma. Çünkü her kurum ve lider kurban is-
ter. Ben ‘kimsenin kurbanı olmayacağım. “Ne devletin, 
ne sistemin ne de ona “muhaliflerin.” Kimseden de be-
nim için kendini feda etmesini istemeyeceğim. Yalnızca 
kendi hayatımı, kendim olarak yaşamaya çalışacağım. 
Beni dönüştürmek istedikleri kişilikleri reddederek ve 
kendi öz kişiliğime sığınarak.

1. Dünyaya ve Kendimize Dair: Zygmunt Bauman & 
Stanislaw Obirek, sayfa 21.
2. Age, sayfa  23.
3. Proudhon: “Mülkiyet Nedir?”, sayfa 37.
4. Ayn Rand, Vikipedi.
5. Ayn Rand: Hayatın Kaynağı, sayfa 1094, pdf.
6. Rand, age, sayfa 1155.
7. Ayn Rand: Ego, sayfa 49.
8. Any Rand, Ego, sayfa 70.



ERDİNÇ AKKOYUNLU

Bir ülkenin popüler edebiyatının rotası, nitelikli edebi-
yatının da pusulasını belirler. Edebiyat tarihinin başın-
dan beri popüler ve nitelik bu imgelerle dolu başı taşı-
yan olaylar gövdesinin iki bacağını oluşturdu. Kabul 
edelim. Popüler bacak, vücudun yükünü tutan, güçlü 
olan ve gövdeye yürüme, koşma hissini veren taraf ola-
geldi. Nitelikli bacak da en kıvrak, en zor ve en kusur-
suz hareketleri hanesine yazdırdı. Türk edebiyatının en 
çok satan romancısı Zülfü Livaneli edebiyatından söz 
edeceksek popüler ve nitelik sözcüklerini sık kullan-
maktan başka çare yok. Sahi, bu cümlede bize çare söz-
vvvvv 
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cüğünü söyleten ne oldu? Livaneli’nin nitelikli edebi-
yatla başlayıp popülerliğin zirvesine evrilen metin yol-
culuğu mu? Böyle bir iddiayı peşinen kabul etmek hayli 
yersiz olur. Livaneli edebiyatına bakınca ilk yargının bu 
olması işten değil. Burada durmak gerek: Bir yazarın 
çok satması, onun popüler olduğunun en belli başlı işa-
reti sayılabilir; ardından kolay okunması ve civcivli olay 
örgüleri de bunu destekler. Gel gör ki, bir yazara popü-
ler diyebilmenin kolaylığı o yazarın popüler mi nitelik 
mi metin ürettiğini tarihe not düşmeye gelince yollar 
çetrefilleşir. 

Önce bir yayıncıydı

Livaneli’nin edebiyatla ilişkisi, genel çoğunluk tarafın-
dan sanıldığı üzere 1990’lı ve 2000’li yılların çok satan 
Sabah Gazetesi’nin hayli okunan köşe yazarı olarak bu 
okur ilgisini edebiyat kazancına dönüştürmeye dair bir 
çabadan kaynaklanmıyor. Ömer Zülfü Livaneli’nin 
edebiyat geçmişi, 12 Mart döneminde Ekim Yayıne-
vi’ni kurmasına dayanıyor. Ki o günlerde, Ankara’da ar-
kadaşı Erdal Öz de yayıncılığa ilk adımlarını Sergi Kita-
vv

Zülfü Livaneli Romanları
Neden Çok Satıyor?
Ömer Zülfü Livaneli, popülerlik ve bunun 
maddi getirisi için yola çıkıp, ona uygun 
metinler düzen biri değil. Livaneli, aklındaki 
metinleri okurla paylaşan, günümüz 
dünyasının anlamını biraz daha vermeye 
çabalayan bir yazar.



bevi ile atmıştı. Bu ayrıntı önemli çünkü o dönemde 
Ankara’da edebiyata giriş yapan yazar ve yayıncılar, bir 
süre sonra askeri rejim nedeniyle yaşadıkları bunalım-
dan ötürü gönüllü-gönülsüz İstanbul’a taşınıp, yazma 
ve yayınlama işlerine burada devam etmenin yollarını 
aradılar. Can Yayınları’nın temelleri de böylece atıldı. 
O günlerde başlayan insan avından payını alan Liva-
neli, Titrek Hamsi Hücresi gibi post-modern bir sol-
terör örgütü kurmak/yönetmek suçlamasıyla gözaltına 
alınıp bir süre hapis yattıktan sonra maddi nedenlerle 
yayıncılığa son vermek zorunda kaldı. Fakat edebiyatla 
ilişkisini kesmedi.
Çoğunuz Livaneli’nin Yaşar Kemal ile çok iyi dost ol-
duğunu bilir. Fakat bu dostluğun Livaneli’nin 1970’ler-
de İstanbul’a gelip günlerce Yaşar Kemal’in yayıncısına 
gidip onunla görüşme istediğini dile getirmesiyle başla-
dığını bilmiyor olabilir. Yaşar Kemal, ısrarla kendisini 
arayan genci duyunca yayıncısına Ankara’dan gelen 
Ömer’i yanına çağırmasını ister ve ‘Sizin şiirlerinizi 
besteledim’ diyen genci yayınevinde avutup başından 
savmak yerine daha iyi dinlemek için evine Tilda 
Kemal’in yaptığı köfteden oluşan menülü akşam 
yemeğine davet eder.
1970’lerin başında Yaşar Kemal Türk edebiyatının en 
büyük yazarı, Livaneli de Ankara’dan gelen ve saz çal-
maya meraklı bir genç iken başlayan dostluk, Livane-
li’nin yine siyasi sorgular nedeniyle sahte pasaport ile 
İsveç’e gitmesi, 1980 sonra dönüşü ve 2015’te Yaşar K-
emal’in vefatına kadar artan bir samimiyetle sürdü. De-
rinleşti, perçinleşti.  
Peki, Livaneli’nin önce yayıncı olma ve bunun engel-
lenme sonra da Yaşar Kemal ile dostluk hikâyesini ne-
den dinledik?  Bir romancının ilişkileri, onun edebiya-
tını doğrudan etkiler. Livaneli, ilk gençliğinden itibaren 
kolej mezunu olduğu için dünya metinlerini İngilizce 
orijinallerinden okuyarak edebiyata giriş yapmış, yaz-
mayı da aksatmadan yayıncı olmayı da istemiş. Türk ve 
dünya edebiyatının en büyük romancılarından Yaşar 
Kemal ile de dosttan öte, abi kardeşten başka, baba 
oğuldan ziyade bir hayat sürmüş. Bu nitelikleri de onun 
edebiyatına yansımış.
Livaneli’nin asker tarafından darbe yiyen yayıncılığın 
dışında edebiyat dünyasına yazar olarak girişi, Arafat’ta 
Bir Çocuk  adlı hikâye kitabının 1978’de basılmasıyla 
başlıyor. Bu kitabın ilk basımını 1990’ların ortasında 
Kadıköy sahaflarına yaptığım yolculuklar sırasında bu-
bb

lup okudum. Arafat’ta Bir Çocuk, Livaneli edebiyatının 
en damıtılmış eserleri arasında yer alıyor. Kitaba adını 
veren öykünün dışındaki diğer metinler, 1970’lerin mo-
dern yeni öykü arayışının temsilcilerinden sayılır. Me-
tin gerçekliği kavramının hayli nitelikli olduğu bu yapıt-
taki öyküler, dönemin büyük öykücüleri ve Türk edebi-
yatının kurucularının birer esintisini taşısa da Livaneli o 
metniyle özgünlüğün de kapısını açtığını okura göste-
rir.

İlk romanlarına giriş

Livaneli, 1990’ların başında giriştiği Nokta Dergisi’nde 
başlayan basında yazma işini Sabah Gazetesi’ne de taşı-
yıp Dünya Değişirken adlı köşesinde günlük olaylar ve 
politikaya, sanata ilişkin yazılar yazarken, bu metinleri 
topladığı kitapları yayınladığı yılların ardından 1996’da 
ilk romanı ile arz-ı endam etti. Roman 1600’lü yıllarda 
Topkapı Sarayı’ndaki bir veliahdın kafes denilen hapis 
hayatını sarayın en gözde hizmetkârlarından Etiyopyalı 
iğdiş Haremağası’nın gözünden anlatır. Kitabı çıktığın-
da okuyamamış, yine sahaftan yakalamıştım. Ve o güne 
değin okuduğum en iyi metinlerden biri olduğunu dü-
şünmüştüm. Engereğin Gözündeki Kamaşı adlı Livane-
li’nin ilk romanını hem kendisinin hem de bugün adına 
tarihsel denilen ama büyük de bir tanım hatası yapılan 
geçmiş dönemde seyreden romanlarla kıyasladığımda, 
metnin büyüklüğü her zaman daha da artıyor. Bir Türk 
hikâyesinin yurt dışında da ilgi duymasını ortaya koya-
cak tüm siyasal unsurları yani Osmanlı’nın o çok az bi-
linen kafes cezasını, bir insanın (Sultan İbrahim ki ken-
disi 2 yaşında kafese kapatıldı, ağabeylerinin boğularak 
katledilişine şahit oldu ve 22 yıl o odada hapis kaldı, 
tahta çıkınca da 8 yıl yapmadığı delilik kalmadı) ve bir 
insanın ömrünün nasıl çalındığını anlatması bakımın-
dan hayli önemliydi. Üstelik romanın dili daha sonra 
Pamuk’un Benim Adım Kırmızı  adlı yine 17. yüzyılda 
Osmanlı sarayındaki esrarengiz cinayetleri anlattığı ro-
manında daha da geliştireceği birinci kişi anlatımının 
modern hâlini oluşturuyordu. İklimi, kurgu ve konu 
kullanımı bakımından yazarken Livaneli’nin de düşün-
mediği romanın saf hâlinden belli bu metin, Türk 
edebiyatının da en önemli yapıtlarından oldu. Ne var 
ki, Livaneli’nin diğer romanlarının popüler ışığı altında 
kalsa da gölgesini istediği kadar veremedi ve benim 
dışımda pek fazla eleştirmence edebiyatımızın en iyileri 
arasında çok az gösterildi.
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Popülerliğin kapısı açılıyor

2000’li yılların hemen başında Livaneli’nin öz yaşam 
hikâyesinden de beslenen (hatırlayın siyasi nedenlerle 
İsveç’te yaşamak zorunda kalmıştı) metni Bir Adam, 
Bir Kedi ve Bir Ölüm yayınlandı. Bu roman iki özelliğiy-
le önemliydi. Birincisi, Türk edebiyatında bir başka çok 
satar yazarın ortaya çıkışı; ikincisi edebiyatımızın De-
mir Özlü hariç o sürgün yıllarına değinilmesiydi. Me-
tin, o yıl Yunus Nadi Roman Armağanı’nı kazanırken 
romanda Livaneli, ilerleyen zamanda kolay okunan, 
kurgusu ilginç ve siyasi öğelerden beslenen metinler 
yazabileceğini ortaya koyar. Roman bir başka açıdan da 
önemli. Livaneli romanlarında ileride daha belirgin 
görüleceği üzere, yazarın aldığı sinema eğitimi ve vak-
tiyle senaryo yazması, film yönetmenliği de yapması 
nedeniyle kimi metinleri sinemasal özellikleriyle edebi-
yatın önüne geçer. Bir Adam, Bir Kedi ve Bir Ölüm  her 
ne kadar bir sürgün anlatısı, psikolojik metin olarak ni-
telense de, Livaneli’nin ilk ama daha sonra çokça yapa-
cağı edebiyat-sinema metni sınır ihlalini ilk kez gerçek-
leştirdiği romanıdır. Ki bunun ne olduğunu az sonra 
detaylı açıklayacağım.
2000’lerin başındaki ikinci romanı ise Mutluluk  oldu. 
Livaneli’nin bu romanı günlük haberlerin en reyting 
getiren unsuru namus cinayeti üzerine yazılmış bir 
metin olarak öne çıktı. Van’dan Ege sahillerine uzanan, 
Türkiye’nin mezarlıkta bile yan yana gelmeyecek denli 
birbirinden farklı sınıflarını bir araya getiren kurgu-
sunun eseri metin Livaneli’nin saf bir romancı olarak 
kaleme aldığı fakat sinemasal unsurların da roman 
kuramlarıyla yarıştığı öğeleri içerir. Karakter yaratımı, 
olay örgüsü gibi edebiyat teknikleri kadar dünya edebi-
yatına Victor Hugo’nun getirdiği betimlemeyi gözde 
hayale yer bırakmayacak denli canlandırma anlatısıyla 
öne çıkar. Bu çok okunan metin, aynı zamanda romana 
pek dokunulmadan sinema filmine de hızlıca çekilip ro-
manın görsel anlatı gücünden çokça beslenilir.
Şimdi Livaneli’nin romanları hakkında bir akademik 
makale yazmadığım için kronolojik bir inceleme usu-
lüyle uzun satırlar yazmak yersiz. Fakat sırasıyla 
Leyla’nın Evi, Son Ada ve Serenad romanları Ömer Zül-
fü Livaneli’nin Türkiye’nin en çok satan yazarı olduğu-
nu tesciller. Leyla’nın Evi, Livaneli’nin hayli zaman 
geçirdiği gazetecilik deneyiminden de faydalanan bir 
metinken, popüler öğeleri nitelik kısmını çokça geçen 
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Metinleri bir kez 
okunup kütüphaneye 
konmak yerine, birkaç 
defa incelenip onun 
tarzında yazabilmenin 
özelliklerinin de 
değerlendirilmesi ve 
irdelenmesine değer bir 
yazar. 

bir metindir aynı zamanda. Romantik unsurlarla kurulu 
metin, okurun hayal edip metinden sapma ihtimalini 
gözden kaçırmadan her imgeyi detaylı anlatarak kuru-
lur ve popüler bir yapıta dönüşür. Son Ada  ise, Livane-
li’nin ya da o dönemki yayıncısının metnin biçimine ka-
rar kılamamalarının eseri olarak görülebilir. Orhan Ke-
mal Roman Armağanı alan bu metin, türüne az rastla-
nan hatta yok olan siyasal roman metinlerinden. Fakat 
Son Ada, Livaneli’nin romanlarına iyice yerleşen yaz-
mayı kolaylaştıran, okura sadece okuma eylemini yapa-
rak metin üzerinde düşünmeden anlamasını berabe-
rinde getiren birinci kişi anlatısının eseri. Üstelik son-
raki romanlarına da sıçrayacak bir romanı kim yazıyor 
açıklamasıyla başlanan bir metin. Öte yandan Son Ada 
bir novella olarak düşünülüp yazılması hayli etkin ola-
cakken, çok uzun olmasa da roman formunda yazılarak 
biraz uzatılmış bir metin. Yine de Livaneli’nin ardı ardı-
na yazdığı roman mı yoksa sinema senaryo metni mi 
karmaşasına, edebiyat yazıyorum çıkışının da bir örne-
ğini oluşturuyor.
Her ne kadar Livaneli Son Ada ile metninin yönünü 
edebiyata kırsa da yazarın sinemayla ilişkisi onun me-
tinlerini birer uzun sinopsise hatta senaryoya dönüştür-
medi değil. Serenad metni bunun bir örneğini oluştur-
du. Aşk temasıyla ilerleyen metin, yine popüler öğelerin 
niteliği geçtiği unsurlarla okurla buluştu. Metinde yer 
alan Struma gibi Türkiye’nin gizlenmiş günahlarından 
biri olsa da Struma Serenad romanının fonunu, Serenad 
senaryosunun ise iklimini oluşturuyor. Livaneli roman-
larında bir sinema ile edebiyat gelgitleri olduğunu söy-
lemiştik. Biçim olarak ilginç niteliğiyle öne çıkan, Liva-
neli’nin popüler metinler okumaya alışkın okuruyla 
arasının açılmasını göze alarak yazdığı Kardeşimin Hi-
kâyesi, daha çok edebi unsurlarıyla ön planda bir ro-
vvvv



Hakkında sorular sormalı

Burada Türkiye’nin çok satan yazarı Ömer Zülfü Liva-
neli’nin metinlerini anlatmaya çalıştım. Her bir romanı 
100 baskıdan aşağı yapmayan bu yazarın metinleri kıy-
metli ve önemli. Çünkü yurt dışında da Pamuk ile bera-
ber Türkiye’yi anlamak için en çok okunan yazarlar ara-
sında Livaneli ve Orta Doğu edebiyatı denilince ilk akla 
gelenlerden. O nedenle yazdıklarının niteliği, biçimi, 
kurgusu, iklimi Türk edebiyatı için de önemli. İlk me-
tinleri daha seçkinci okurlara dönük sayılabilecekken, 
şimdi 18 yaşındaki üniversite öğrencileri arasında da 
hayli popüler bir yazar olan Livaneli, popülerlik ve 
bunun maddi getirisi için yola çıkıp, ona uygun 
metinler düzen biri değil. Livaneli, aklındaki metinleri 
okurla paylaşan, günümüz dünyasının anlamını biraz 
daha vermeye çabalayan bir yazar. Ama sinemacı kim-
liği de olduğu için, kimi metni roman mı olmalı yoksa 
senaryo mu seçiminde roman kılınmış fakat sinema 
vvvv

kimliği daha ağır basan metinlerden oluşuyor. Roman 
olan metinlerinde de bazen okurun hayal kurmasına az 
izin vermesi, kendisinin de hayli iyi kotardığını bildiği-
miz hikâyeyi nefeslendirmek yani öyküde koşmadan, 
bol imgeye boğmadan ve kolay okunur bir çatı kurma-
dan çalışma yapısını genç okur kitlesini de biraz düşü-
nerek yer yer biraz da fazla basitleştirmesi olsa da Liva-
neli Türk edebiyatında değerli ve önemli bir yazar. Me-
tinleri bir kez okunup kütüphaneye konmak yerine, bir-
kaç defa incelenip onun tarzında yazabilmenin özellik-
lerinin de değerlendirilmesi ve irdelenmesine değer bir 
yazar. Hiç değilse kendinize şunu sormalısınız: Zülfü 
Livaneli romanları neden çok satıyor? Eğer 12 Mart yö-
netimi yayınevini kapatmasına neden olmasaydı belki 
biz Livaneli ismini yine müzikle, sinema ile bilecektik 
ama roman dosyalarımızı onun İstanbul’a taşıması 
muhtemel yayınevine yayınlansın diye yollayacaktık. 
Türk edebiyatının en önemli yayıncılarından biri olarak 
bilecektik. Bugün ise en çok satan yazarı olarak biliyo-
nn
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man. Karmaşık yapısını daha okunur 
kılmak için yine birinci kişi anlatısının 
yer aldığı roman, sinema mı edebiyat 
mı tartışmasında edebiyat tarafında yer 
alır.
Livaneli’nin Huzursuzluk  romanı ise 
daha dumanı tüten İŞİD olayını ele alan 
ve sinemasal özellikleri hayli ön plân-
daki bir metin. Huzursuzluk’u okumak 
bir roman tadından çok insana senaryo 
lezzeti veriyor.
Konstantiniyye Oteli  ise nitelikli bir ro-
man olarak açılıyor. Bir kadın karakter 
üzerinden günümüz Türkiye'sini anlat-
ma iddiasındaki metin, nitelikli unsur-
larıyla bunu başarıyor da. Ama romanı 
okurken insanın aklına aynı kurgudaki 
Adalet Ağaoğlu’nun Bir Düğün Gecesi 
adlı metni gelmiyor değil. Livaneli’nin 
romanının kahramanı Esma, Ağaoğlu’-
nun romanının kahramanı Tezel. İkisi 
de yaşadıkları Türkiye’yi anlatıyor. Fa-
kat Livaneli’nin metni İstanbul’un Ro-
ma ve Bizans tarihine yaptığı gönder-
meler ve şehrin dokusuna yaptığı değin-
melerle de hayli önemli.



yoruz. Demek ki edebiyat yayıncılığında yazma işini iyi 
bilmek de hayli önemli. Okurun neyi istediğine yönelik 
üretim yapmaktansa Livaneli gibi kendi yazdığını oku-
run istediği metin hâline getirmek de değerli ve hayli 
zor. Ayrıca Ömer Zülfü Livaneli, yazarken öğretebilen 
yazarlar arasında yer alır. Bu yönüne de dikkat etmek 
gerekir. Popüler bir metin mi arıyorsunuz? Onun ro-
manlarına bakın. Nitelikli yapıt mı arıyorsunuz: Yine 
onun metinlerini okuyun. İki alanda da başarılı olmak 
zordur; bu hamurun nasıl karıldığını ve Livaneli’nin 
A’dan başlayıp X ve Z kuşağına kadar kendini nasıl 
okutabildiğini düşünün. Çok şeyleri keşfedeceksiniz. 
(oggito.com)
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Notos’un bu sayısının editörü yazar, 
çevirmen ve psikanalist Nilüfer 
Güngörmüş. Dosya konusunu “İçimizdeki 
Zaman” olarak belirleyen Nilüfer 
Güngörmüş, sunuş yazısında, “Kendilik 
hissimizin ve yaratıcılığın ana bileşeni olan 
‘içsel zaman’ deneyimi üzerine birlikte 
düşünmeyi amaçladık,” diyor, “Edebiyat, 
felsefe, psikanaliz, sanat gibi farklı 
disiplinlerden gelen yazarlar ve sanatçılar 
olarak zamanla ilişkimizi irdelemeye 
çalıştık.” 

Acaba insan kendisinin 
hayatını değiştirirken 
başkalarının hayatına 
da hükmedebilir 
miydi ? Ya da kendi 
hayatını , başkalarının 
hayatını değiştirme 
yoluyla değiştirebilir 
miydi ?

Hayatımda mutlu 
günlerim olmuştu 
elbette, ama mesele 
sadece mutluluk değildi. 
Önemli olan yaşadığını, 
hayatın bir anlamı, bir 
değeri olduğunu 
hissetmekti.

“

“

“
k
k
”“

k
k
”

Mutluluk'tan



Son yıllarda Güney Kore'yi ziyaret eden herkes, kome-
di varyete şovlarının orada oldukça popüler olduğunu 
muhtemelen fark etmiştir. Amerika Birleşik Devletle-
ri'nde popüler olan bire bir talk-show formatı yerine, bu 
Kore prodüksiyonları tipik olarak bir otopark, oyun 
alanı, şehir parkı veya park yeri gibi halka açık bir alan-
da kameranın önünde duran bir grup erkek sanatçıyı 
içeriyor. Büyük bir alışveriş merkezi önünde, üniforma-
lara dönüşen eşofmanlariçinde, saklambaç, bayrak yarı-
şı, ip atlama, halat çekme ve taş-kağıt-makas gibi aptal 
oyun alanı oyunları oynamadan önce çocukça konuşur, 
kıkırdar ve hafifçe birbirlerini iterler. Bu oyunların kay-
bedenleri aşağılayıcı ama sonuçta zararsız cezalar alır-
lar; çoğu zaman, yemek yemeleri ya da stüdyoya geri 
dönmeleri engellenir. Ceza ne kadar aşağılayıcı olursa, 
izleyiciler o kadar fazla katartik hissedebilir.

Bu komedi gerçeklik televizyon programlarından biri 
olan Running Man, yalnızca Güney Kore'de değil, diğer 
birçok Asya ülkesinde de popüler olmuştur. 2010'dan 
bu yana, genç K-pop şarkıcıları ve K-drama ünlüleriyle 
yarışan orta yaşlı komedyenlerin yer aldığı bu gösteri, 
vv

Pasifik'te internete hâkim olan  Kore dalgasının ayrıl-
maz bir parçası oldu, hatta daha da ötesinde. Çağdaş 
sosyal medya, kıtanın farklı köşelerinden sıradan Asya-
lılar tarafından yüklenen ve bu Kore televizyon progra-
mından ilham alan taklitçi oyunların yer aldığı videolar-
la dolu.

Çocuk oyunlarından ilham alan bu şovları izlemenin 
zevklerinden biri de gag sanatçılarının ve K-pop ünlüle-
rinin benimsemesi gereken kendini beğenmiş tavırlar. 
Ünlü kişilerin çocukların davranışlarını yeniden can-
landırıp taklit etmelerini izlemek kahkahalara neden 
olur. Gösteriler aynı zamanda bulaşıcı bir şekilde duy-
gusaldır, çünkü bu aptal oyunlarla ilişkili izleyici empa-
tisi ve çocukluk anılarından yararlanırlar. Aynı anda iz-
leyicilere çağdaş gerçeklikte genç masumiyetin kaybını 
hatırlatıyorlar ve bir an için de olsa saatin geri döndüğü 
fantezileri çağırıyorlar. Oyun sahneleri, sadece oyunu 
oynama zevkini kaybettiğimizi ve kazanmanın ya da 
kaybetmenin ikili sonucuna çok fazla vurgu yapıldığını 
hatırlatıyor. Hele hayatta kalmanın kazanmaya endeks-
lendiği bir sistemde, bu vurguya dikkat etmeli!
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'Squid Game' Distopik Bir Kabusun İçinde 
Umut Veren Bir Mesajı Gizliyor!
KYUNG HYUN KİM*



Netflix'in gişe rekorları kıran yeni dizisi Squid Game , 
bu konsepti tersine çevirerek, yetişkinlerde çocuk oyun-
ları oynayan komedi cilasını sıyırıp, eleştirmek istediği 
neoliberal kapitalizmin distopik dünyasına, korkunç bir 
etkiye taşıyor.

Bu oyunlardaki (kurgusal) yarışmacılar, komedyenler 
ve K-pop yıldızlarından ziyade, kişisel borç içinde bo-
ğulan ve biraz hızlı para kazanmak için hemen hemen 
her şeyi yapmaya istekli çaresiz kadın ve erkeklerdir. 
Aksiyon, şehir parkları veya alışveriş merkezleri gibi ta-
nıdık gündelik yerler yerine, grafik sanatçısı MC Esc-
her'den ilham alan merdivenler, görkemli bir şekilde 
boyanmış labirentler ve besteciler George Frideric 
Handel ve Richard Strauss'un mutlu-ürpertici klasik 
müzikleriyle dolu uzak bir adada geçiyor. Hoparlörler 
de yerini alıyor oyunda. Ve oyundan atılmanın cezası 
artık hafif yürekli aşağılama değil, kelimenin tam anla-
mıyla ölümdür.

Squid Game'in temeli basittir. Ana kahraman Seong Gi-
hun (aktör Lee Jung-jae tarafından canlandırılıyor), bir 
kredi çetesi tarafından dövüldüğü uzun bir günün ar-
dından bir metro istasyonunda bir çocuk oyunu ttak-
ji (katlanmış kağıt çevirme) oynaması istenir. Köpekba-
lıkları ve bir yankesici tarafından çalınan at yarışlarında 
şanslı bir galibiyetten elde ettiği kazançları vardı. Usta 
bir ttakji oyuncusu olan gizemli bir yabancı, ondan ka-
zancın çok yüksek olabileceği - yaklaşık 40 milyon 
dolar kadar - daha büyük bir kumar planına kaydol-
masını ister. Gi-hun oynamayı kabul ettiğinde, hayatta 
kalanların sonraki turlara geçtiği ve kaybedenlerin sıcak 
pembe tulum üniformalı esrarengiz maskeli muhafızlar 
tarafından anında ve acımasızca öldürüldüğü bir dizi 
çocuk oyununa katılmak için uzak bir adaya götürülür.

Gi-hun'un kişisel kusurları çoktur: O küçük bir hırsız, 
bir kumarbaz ve bir alkoliktir. Ancak eksikliklerinin en 
büyüğü, çok cömert olmasıdır. Ana rakibi ve çocukluk 
arkadaşı, başarısız bir yatırım bankacısı olan Cho Sang-
woo'nun ona hatırlattığı gibi, Gi-hun'un sorunu "başka-
larını çok fazla umursadığı"dır. Başka bir deyişle, aşırı 
bakım, alkol veya kumar bağımlılığından daha kötü 
değilse de en az onun kadar kötü bir kusurdur.
Gi-hun, onu geride bırakan zamana ayak uydura-
maz. Derin bir anne babaya bağlılığı, sadakati ve dost-
luğu onu terbiyeli değil, ahlaksız ve uygunsuz ya-
par. Squid Game, düşüşünün, bir otomobil üretim tesi-
sinde çalıştığı ve sistemin adaletsizliğine karşı savaşmak 

için bir sendika grevine katıldığı zaman hızlandırıldığını 
açıklıyor. Çevik kuvvet tarafından neredeyse ölümüne 
dövülen bir iş arkadaşına bakmak, hem evliliğini hem 
de işini kaybetmesine neden oldu.

Squid Game , sonunda Gi-hun'u oyundan hayatta kalan 
son kişilerden biri haline getiren birçok olay örgüsü ve 
dönüşüyle, yaşam hakkında zor ama temel bir soru so-
ruyor: Bir insan ruhunu ve terbiyesini koruyup yine de 
acımasız ve acımasız savaşlarda rekabet edebilir mi? 
Kapitalizmin kendine yarattığı acımasız ortam?

Bu soru, elbette, neoliberal kapitalizm çağında büyüyen 
sınıf kutuplaşmasına maruz kalan her topluma evrensel 
olarak uygulanabilecek çok eski bir meselden türetil-
miştir. Kalamar Oyunu absürt bir gizem olmasına rağ-
men , Güney Kore'ye  ve  veren acımasız gerçekleri göz-
den kaçırmaz . Borçlarını ödemek için risk ne olursa ol-
sun oyuna girecek bir sürü çaresiz insan var.

Gi-hun bazı yönlerden geçen yılki Oscar ödüllü Kore 
filmi Parazit'teki yoksul babadan katil olan Kim Ki-
taek'e (Song Kang-ho tarafından canlandırılıyor) ben-
ziyor. Gi-hun ve Ki-taek arasındaki fark, ikincisinin 
ailesinin geçimini sağlayabilecek becerikli ergenlik son-
rası çocuklara sahip olması, oysa Squid Game'de Gi-
hun'un çocukları konusunda böyle bir şansının olma-
masıdır. Kızı hala ilkokulda ve Gi-hun'dan nefret eden 
üvey babası ve annesiyle birlikte yaşıyor. Birçok yön-
den Squid Game'deki yarışmacılar Parazit'teki  karak-
terlerden daha pislik sınıfsal konumları dikkate alındı-
ğında Parazit'tekilerden daha parazit . Her iki eserin de 
dediği gibi, kapitalizm, zenginlerle fakirleri karşı karşıya 
getirmez, fakirleri diğer fakirlerle karşı karşıya getirir .

Evrensel çekiciliğine rağmen Squid Game, yerel değer-
lere dikkat çekerek kendine özgü bir anlatım bulmayı 
başarıyor. Squid Game ile ilgili birçok sosyal med-
ya gönderisi ve memleri, dizinin en etkileyici sahnesi-
nin erkek kahramanlar ve kötüler tarafından değil, iki 
destekleyici kadın karakter tarafından verildiğine dik-
kat çekti: Bir sığınmacı olan, Kuzey Kore komünizmin-
den kaçan ve aynı anda kapitalizme sığınan ve hayatta 
kalabilmek için savaşan Kang Sae-byeok (Jung Ho-
yeon tarafından canlandırılıyor); ve tacizci babasını öl-
dürdükten sonra hapishaneden yeni serbest bırakılan 
Ji-yeong (Lee Yoo-mi).
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Her turda kendilerini daha iyi konumlandırmak için 
entrikalar kurmak, plânlamak ve daha güçlü ve daha 
akıllı ortaklar istemekle meşgul olan erkek yarışmacıla-
rın aksine, bu iki genç kadın yalnız olmayı seçiyor ve bu 
da onları hem aykırı hem de güçlü yapıyor. Ancak şans-
ları sonunda tükeniyor. Daha sonraki turlardan birinde, 
sadece birinin bir sonraki tura geçebileceği bir oyunda 
birbirlerine rakip olurlar; diğeri elenecektir (yani öle-
cektir).
Bu, dramanın gerçekten parladığı bir an sunar. Bu 
karakterlerden birinin sadece yarım saat ömrü kaldığını 
bilerek, iki karakterin de diğerini kandırıyormuş gibi 
yapmadığı ya da ölümü getirecek sistemi aldatmadığı 
olağanüstü, dramatik bir an ile karşı karşıyayız. Çoğu 
çağdaş Amerikan dramasında veya erkek merkezli olay 
örgüsünde olanın aksine, bu kızlar yaya Kore fil-
mi Inside Men'den "Haydi mojito'da bir Maldivler içe-
lim" diye bir replik hakkında kasten anlamsız görünen 
bir sohbeti yürüterek sohbet etmeyi seçiyorlar... Egzo-
tik bir adada birlikte o içkiyi içmek, kadınların yapmayı 
kabul ettiği şeydir - içlerinden birinin yaşamak için sa-
dece 30 dakikası olduğunu çok iyi bilmek.
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Popüler hikayelerin ve mecazların bize bir toplumun en büyük korkuları, en zorlu mücadeleleri ve en 
karanlık fantezileri hakkında neler söyleyebileceğini inceleyen, dünya çapında korku ve Kore folkloru 
üzerine bir haftalık bir dizi.

Bu iki karaktere bölüm içinde karmakarışık hayalleri, 
filmleri ve seyahat fantezileri hakkında sohbet etme öz-
gürlüğü ve zamanı verilmesi, Batı dramalarının ve geri-
lim filmlerinin göz ardı etme eğiliminde olduğu lüks bir 
şeydir. Yine de, Haruki Murakami'nin 1980'lerdeki 
postmodern romanından, anlatıcının “bilinçli” dünya-
da yaşamak için yalnızca bir buçuk günü kaldığını fark 
ettiği Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu'n-
dan ütopik dünyanın premodern tasvirlerine kadar. 
Doğu Asya masallarında, şiirlerinde ve resimlerinde 
Şeftali Çiçeği Vadisi (daha sonra Batı'da "Shangri-La" 
olarak yeniden adlandırıldı) Doğu Asya hayal gücü için 
çok önemli bir fantezi molası olma eğilimindedir. 

Bu çift kanallı gerçeklik fantezisi, tüm dünyayı saran ka-
pitalist oyundan kaçışın imkansızlığını sürekli hatırla-
tan bir Netflix  dizisinde bile yerini buldu. Hem Kuzey 
Kore'den (totaliterliğin hüküm sürdüğü) hem de Gü-
ney Kore'den (aile istismarının, yüksek intihar oranları-
nın ve depresyonun hüküm sürdüğü) bıkmış iki genç 
Koreli kadın arasındaki konuşma, kendileri için yarat-
tıkları fantezilerden başka bir çıkış önermez. Fantezi 
onlar için belki yaşam değil, en azından kişiyi kazanmak 
 



ve kaybetmek arasında seçim yapmaya zorlayan bir 
sistemdeki hapisten kurtulma duygusu sağlar.

Serinin sonunda ortaya çıktığı gibi, hayata dair gerçek 
şu ki, bir oyuna katılmak, oyunun pasif bir seyircisi ol-
maktan çok daha heyecan verici. Bir yarışı izlemek, ne 
kadar para söz konusu olursa olsun, o yarışta gerçekten 
koşmanın keyfini asla değiştiremez. Çoğumuz, profes-
yonel sporcu olmak için gerekli becerilere sahip olma-
dığımızı erken yaşta öğreniriz, ancak çoğumuz sadece 
oyunların sağladığı zevk için spor yapmak için sonsuz 
saatler harcarız. İş aynı olmalı. Angarya şikayetleri, hak-
sız tazminat ve sürekli işten çıkarılma korkuları, uzun 
zamandır kapitalist sistemdeki işle ilişkilendirilmiş-
tir. Squid Game'den bir paket servis varsa, o da hayata 
farklı bir yaklaşımın mümkün olduğudur.
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https://romankahramanlari.com/

9 yaşındaki kızım, onunla saatlerce Monopoly  oynadık-
tan sonra, mali açıdan beni mahvedecek bir otelle mül-
küne indiğimde yoğun bir şekilde üzülüyor. Niye 
ya? Çünkü oyunun bitmesini istemiyor. Kazanan ol-
mak, oyunun devam edemeyeceği anlamına geliyorsa 
hiçbir şey ifade etmez. Belki de eskiden deneyimlediği-
miz oyun oynama zevkini kendimiz keşfetmemiz gere-
kiyor. Kazanmak ya da kaybetmekle ilgili değil; hem 
çalışmaktan hem de yaşamaktan zevk almakla ilgilidir.

* Kyung Hyun Kim, 21. Yüzyıl Kore Popüler Kültürü 
(Korean Popular Culture of the Twenty-First Century) 
kitabının ve Maske Düellosu  oyunun yazarı Güney Koreli 
yazar.



İYİLİK NEYE YARAR?

1.

İyilik neye yarar,

Öldürülürse iyiler çarçabuk,

ya da iyilik görenler?

Özgürlük neye yarar,

yaşarsa bir arada

özgürlerle tutsaklar?

Akılsız olmak madem ekmek sağlar herkese,

akıl neye yarar?

85

BU KÜLTÜR-SANAT 

2.

İyi insan olacağınıza,

öyle bir yere götürün ki dünyayı,

iyilik beklenmesin!

Özgür insan olacağınıza,

öyle bir yere götürün ki dünyayı,

kavuşsun özgürlüğe herkes,

özgürlük sevgisi geçersiz olsun!

Akıllı insan olacağınıza,

öyle bir yere götürün ki dünyayı,

akılsızlık zararlı olsun!

Bertolt BRECHT
Çeviri : A. Kadir



Mikis Theodorakis:
“Halkın Sesi”

ANIL GÜCE

1925 yılında Sakız adasında, Giritli bir baba ve İzmir-
Çeşmeli bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Çok 
küçük yaşlarda müziğin büyüsüne kapılan Mikis, henüz 
hiçbir müzik eğitimi almadan çocuk yaşta kendi 
kendisine şarkı yazmaya başladı. İlk müzik derslerini 
Pirgos ve Patra'da aldıktan sonra, kurduğu bir koro ile 
birlikte Bizans dinsel müzikleriyle ilk konserlerini 
verdiğinde henüz 17 yaşındaydı.
İtalya'nın Yunanistan'a savaş açmasıyla birlikte Theo-
dorakis de 17 yaşında direniş hareketine katıldı. Esir 
düşen Theodorakis bir süre sonra serbest bırakıldı. An-
cak Yunanistan'ın Naziler tarafından işgal edilmesiyle 
birlikte yeniden direnişçilerin saflarına katıldı. Tekrar 
esir düşen Mikis, yoğun işkencelere maruz kaldı ve ar-
dından ölüm cezasına çarptırıldı. Cezası infaz edilmek 
üzere kurşuna dizilen Mikis büyük bir tesadüf sonucu 
ölmedi. İkinci dünya savaşının sona ermesinden sonra 
başlayan Yunan iç savaşı boyunca (1946-1952 arası) 
yine birçok kez hapse girip çıktı ve bu dönemin sonun-
da ülkeden sürgün edildi. Paris'e giden Mikis burada 
burslu olarak müzik eğitimine devam etti.

1964 yılında Zorba filminin müziklerini yaparak tüm dünyada üne kavuşan Mikis 
Theodorakis, Türkiye'de de Zülfü Livaneli ile birlikte çok sayıda konser vermiş ve 
Türk-Yunan dostluğunun gelişmesi için çaba göstermişti.
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Theodorakis 1961 yılında Yunanistan'a döndü ve kur-
duğu Lambrakis Gençlik Örgütü'nün başkanlığına se-
çildi. Kısa bir süre sonra da Pire'den milletvekili seçile-
rek parlamentoya girdi. 1967 Albaylar darbesinin he-
men ertesi günü Theodorakis'e yönelik ciddi bir baskı 
kampanyası başlatıldı. Albaylar Cuntası 13 nolu ordu 
kararnamesiyle Mikis Theodorakis'in müziklerinin 
çalınmasını ve dinlenmesini yasakladı. Yeraltına çekilen 
Theodorakis Yurtsever Cephe'yi kurarak cunta rejimi-
ne karşı mücadelesini sürdürdü. Ancak kısa bir süre 
sonra yakalandı. Önce cezaevine konuldu, ardından 
Oropo toplama kampına götürüldü. Dünya çapında 
sürdürülen bir dayanışma kampanyası sayesinde cezası 
sürgüne çevrildi ve böylece 1970 yılında kamptan alı-
nıp sürgüne gönderildi.
Mikis Theodorakis sürgünde de Albaylar Cuntası'na 
karşı mücadele etti; dünya çapında çıktığı turnelerde 
bin kadar konser vererek ülkesindeki baskı rejimini teş-
hir etti. Bu konserlerde özellikle Maria Farandouri gibi 
yeteneklerle dinleyici önüne çıktı. Ve Albayların ikti-
dardan düşmesinden sonra zafer kazanmış olarak yeni-
den Yunanistan'a döndü. 1974 yılında tekrar milletve-
kili seçilerek meclise girdi. Zülfü Livaneli ve diğer dost-
larıyla birlikte 1986 yılında Türk-Yunan Dostluk Derne-



ği'ni kurdu; aynı dönemde İstanbul'da verdiği konserler 
büyük ilgi topladı. 1988 seçimlerinde yeniden millet-
vekili seçildi. 1990-1992 yılları arasında Konstantin 
Mitçotakis hükümetinde iki yıl bakanlık yaptı. Daha 
sonra iki yıllığına Yunan radyo ve televizyon kurumu 
ERT'nin Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun Genel 
Müzik Direktörlüğü'ne atandı.
Theodorakis 1000'i aşkın şarkıya imzasını atmıştı. 
“Halkın sesi”ydi, barış ve dostluk temelinde “halkların 
sesi” olmaya soyundu. Politik mücadelesi icra ettiği sa-
natın da hem belirleyicisi hem yönlendiricisi olmuştu. 
Ayrıca dünya çapında insan hakları ihlallerine karşı ve-
rilen mücadelenin hep içinde olmuş, çevresel sorun-
lardan tutun da evrensel bir barışa ulaşılmasına dek pek 
çok alanda çalışmalar yapmıştı. Filistin, Afganistan ve 
Irak'ta yaşanan trajediler karşısında dünyanın dikkatini 
çekebilmek için bildiriler yazmış, kampanyalar yürüt-
müştü. Barış sözcüsü, sıkı bir insan hakları savunucu-
suydu.
Dostu Zülfü Livaneli, onun ölümünün ardından üzün-
tüsünü şu sözlerle dile getirdi; “1983’te Atina’daki bir 
konserime gelip o iri gövdesiyle bir fırtına gibi soyunma 
odama dalmasından bu yana neler geçti neler. 1986’da 
Güneş Topla Benim İçin  albümünün Altın Plak töreni 
dolayısıyla ilk kez İstanbul’a gelişi, o günün akşamı Sa-
rıyer’de Urcan lokantasında balık yer rakı içerken Tür-
kiye - Yunanistan Dostluk Derneği’ni kurmaya karar veri-
şimiz, yüzlerce konser, Efes’te Hacidakis, Theodorakis 
ve otuz bin izleyiciyle yaşadığımız unutulmaz gece, yol-
culuklar, tatiller, hastalıklar, hepsi birer birer aklımdan 
geçiyor. Bunları Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü 
Kadri Özçaldıran’ın 2009 yılında onun için düzenlenen 
fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada da söylediği 
gibi daha lise ve üniversite yıllarında ülkesini işgal eden 
İtalyanlarla, sonra Nazilerle, daha sonra İngilizlerle, İç 
Savaş’ta kendi kardeşleriyle, daha sonra 40’lı yaşlarında 
Albaylar Cuntası ile savaşan, daha sonra da dünyanın 
neresinde bir baskı, bir insan hakları ihlali olduğunu 
düşünürse tavır almaktan geri durmayan, kısacası, 
yaşam boyu, her çeşit baskıya ve savaşın kendisine karşı 
savaşan, konserleriyle, demeçleriyle, duruşuyla milyon-
larca insanın gözünde bir ‘demokrasi ve özgürlük kahra-
manı’ olan, II. Dünya Savaşı, Yunan İç Savaşı ve Albay-
lar Cuntası sırasında şarkıları direnişin marşları haline 
gelen, sürgünden kurtulması için D. Şostakoviç, A. Mil-
ler, L. Bernstein gibi isimlerin uluslararası dayanışma 
komitesi kurduğu, ulusunun düşman olarak algıladığını 
dost bilen, Türk-Yunan dostluğunun gelişmesi için 20 
yıldır çaba gösteren, kısacası, insan ruhunun, acılardan, 
savaşlardan, sürgünlerden, aşktan ve ihanetten 
süzülmüş en has halini temsil eden, hayatta ve sanatta 
en büyük dostlarımdan birini Mikis Theodorakis’i 
kaybettim. Acısı çok derin.” Kaynak: twitter

komitesi kurduğu, ulusunun düşman olarak algıladığını 
dost bilen, Türk-Yunan dostluğunun gelişmesi için 20 
yıldır çaba gösteren, kısacası, insan ruhunun, acılardan, 
savaşlardan, sürgünlerden, aşktan ve ihanetten 
süzülmüş en has halini temsil eden, hayatta ve sanatta 
en büyük dostlarımdan birini Mikis Theodorakis’i 
kaybettim. Acısı çok derin.” (Kaynak: twitter)
Yunan halk müziği ve senfoni orkestrasını bir araya ge-
tirmeyi başaran Theodorakis, “Eğer yaşadıklarımı tec-
rübe etmeseydim, bu müziği yazamazdım. Benim için 
müzik hiçbir zaman kendi içinde bir son olmadı, yaşa-
dığım bir şeydi” diyerek sanat anlayışının bir nevi 
ipucunu da veriyordu. “Ben bir kahraman değilim 
Kahramanlar genç ölür. Ben sadece görevini 
ya-pan bir vatandaşım,” diyordu bir yandan da. 
Dinle-yiciler Livaneli'ye eşlik ettiği şarkılarla anımsaya-
caklardır Theodorakis'i, bir de Nâzım Hikmet'in “Ke-
rem Gibi” şiirini bestelediğini. Nitekim bu dünyadan 
bir Mikis Theodorakis geldi geçti. Halkının ve komşu 
halkların sesi olarak kaydoldu tarihe. Hep halkının ve 
halkların yanında haksızlığa ve zorbalığa karşı müca-
dele ederek örnek bir sanatçı profili çizdi. Anısı yapıt-
larıyla ve halkların mücadelesinde yaşayacaktır.
Can Yücel'in dizeleriyle son verelim yazımıza;
“sen çaldıkça theodorakis
bir mor yağıyor üstüme...

dudaklarım öpüşmekten mosmor...
bir putum sanki ilahilerle
denize fırlatılmış

ve bir deniz yağıyor üstüme
bakma sen sevgili theodorakis
açgözlü güvercinlerin didiştiklerine!”
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Benim için gelecek 
insandır. İnsanlar aynı 
insanlar. Tutkularımız 
aynı, sorunlarımız 
aynı , sorularımız aynı, 
endişelerimiz aynı. 
İnsan olmak için 
gereken her şeye 
sahibiz.



Ayrımcılığa Set Yok!
TOLGA ERSARI
(tolgaersari@hotmail.com)

Pandemi nedeniyle 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarih-
lerinde yapılan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 
çeyrek final oynama başarısı gösteren Türkiye Kadın 
Voleybol Milli Takımı, Eylül başında ise 2021 CEV Av-
rupa Voleybol Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz 
madalya kazandı. Gelgelelim Filenin Sultanları, bu 
başarılarından çok insanın canını sıkan başka konularla 
gündeme gelmek zorunda kaldılar.
Önce bazı çevreler, voleybolcularımızın formalarını tar-
tışma konusu yaptılar. Ardından da kız arkadaşı ile çek-
tiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ebrar Karakurt, 
cinsel tercihi nedeniyle düştü gündeme ve yine bazı 
çevreler tarafından adeta bir linç kampanyası başlatıldı.

Fakat bu kampanya bir anda toplumsal hafızamızda as-
la unutulmayacak olan örnek bir dayanışmaya yol açtı. 
Başarılı sporcunun sevenleri ve takım arkadaşları ken-
disine destek verdiler ve bu destek yine sosyal medya 
üzerinden çığ gibi büyüdü. Tanınmış simalarla birlikte 
Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurta-
ran Mumcu da Ebrar Karakurt’a destek vererek şu açık-
lamayı yaptı:
“Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önem-
li ve istikbal vadeden oyuncularından biridir. Sahada ce-
sur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağı-
nı en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına ka-
vvv
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dar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendi-
sine aittir. Gerisi lafügüzaftır.”
Bu direniş, klasik tabirle yedirmedi Ebrar’ı malum çev-
relere ve Tokyo Olimpiyatları’nın hemen ardından dü-
zenlenen 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda 
da milli formayı giydi başarılı voleybolcu. Üstelik unu-
tulmayacak performansıyla damga da vurdu turnuvaya. 
Avrupa Şampiyonası’nın en skorer 5. oyuncusu olan 
Ebrar Karakurt, bronz madalyanın kazanılmasında bü-
yük pay sahibi oldu.
Esasen Ebrar Karakurt özelinde yaşanan bu olayın ta-
kım üzerinden de okunması gerekir. Gerçekten de Tür-
kiye Kadın Voleybol Milli Takımı, bu olayda büyük bir 
takım dayanışması ve birliktelik örneği sergiledi. Onlar 
içeride bu kadar güçlü bir duruş sergileyince doğal ola-
rak dışarıdan da hiçbir güç onları yıkamadı. Bu anlam-
da Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, pek çok açı-
dan ders niteliği taşıyan ve örnek alınması gereken bü-
yük bir hikâye yazdı. Bu destansı hikâyenin başrolünde 
yer alan takım kaptanı Eda Erdem Dündar’ın Avrupa 
Şampiyonası sonrasında Twitter  üzerinden yaptığı 
açıklama, bu destanın manifestosu niteliğindeydi adeta. 
Ebrar Karakurt’un özel hayatıyla ilgili linç kampanyası-
nın başlamasının hemen ardından onunla olan bir fo-
toğrafını Twitter hesabında "Birimiz hepimiz, hepimiz 
birimiz" notuyla paylaşan Eda Erdem Dündar, şöyle 
diyordu 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın 
ardından:
“Voleybol ailesinin 20 yıllık bir parçası olarak hisset-
tiklerimi tam olarak tarif etmem mümkün değil ama 
gururluyum ve boynum dik. Yeni yapılanma ile beraber 
her röportajımda söyledim. Rengarenk bir takımız biz, 
birbirinden farklı karakterlerden oluşan, her izleyenin 
kendisinden bir şeyler bulabileceği, yakın hissedebileceği 
kadar çeşitliliği olan ama tek bir amaç altında biz 
olabilen, bir olabilen ve birbirini sevebilmeyi başarmış bir 
takımız biz. Dolu dolu ve çok yoğun geçen 4 ayın sonunda 
sağlıklı bir şekilde Milli Takım sezonunu kapatıyoruz. 
Tüm ekibe ve canım takım arkadaşlarıma kocaman bir 
teşekkürü borç bilirim. Bizlerle birlikte bu serüveni 
yaşayan ve bizimle bir olan ülkemize… Saygı, sevgi, 
minnet ve teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız.”

Bu fotoğrafla ülkenin hafızasına kazınan kaptan Eda Er-
dem Dündar ve takım arkadaşları ile Türkiye’nin aklı-
selim insanları çok büyük bir iş başardılar. Bir nevi yu-
karıdaki fotoğrafla özdeşleşen dik ve sağlam duruşun 
neleri değiştirebileceği görüldü.
Elbette bunlar kadar bundan sonrası da büyük önem 
taşıyor. Kariyerini İtalya’da sürdürme kararı alan Ebrar 
Karakurt’un Milli Takım ve eğer bir gün geri dönerse 
Türkiye’deki kariyerinde yaşayacaklarını hep birlikte 
gözlemleyeceğiz.
Verdiğiniz ders, gösterdiğiniz dayanışma, oluşturduğu-
nuz örnek ve buraya sığdıramayacağım daha birçok şey 
için teşekkürler Filenin Sultanları...
Ve belki de en önemlisi, bu umut için teşekkürler…

89

SPOR BU

Eda Erdem; dik ve sağlam duruşuyla ayrımcı ve gerici tepkilere 
 yanıt vermekle kalmamış, adeta bir sembol olmuştu.



Önce neden körlük kavramını kullandığımı açıklayarak 
yazıma başlayayım. Çünkü şu anda muhtemelen çoğu-
nuz tamamen farklı bir pencereden yabancısı olduğu-
nuz bir dünyaya bakıyorsunuz ve körlük kavramıyla il-
gili zihninizde oluşmuş temaların etkisi altında kaldığı-
nız için başlığı çok kaba buluyorsunuz. Körlük kavramı 
kötü bir mana ifade etmeden önce direk kör olma hali-
nin kendisini ifade eder. Dolayısıyla sorun kavramlarda 
değil, bizim kavramları kullanış biçimimizde. Körlük 
durumunu ifade etmek için kullanılan kavramı amacın-
dan saptırarak insanları aşağılamak için kullanırsak kör-
lüğün yerine neyi koyarsak koyalım sonuç değişmez. 
Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde kavramları de-
ğil, bizim kör olma, topal, sağır olma gibi durumları kö-
tü, yabancı, korkunç olarak değerlendirip başkalarını 
aşağılamak için kullanan düşünce yapımızı değiştirme-
miz gerekir.

Ben sorunun kavramlarda olmadığını belirtmek için 
burada bilinçli olarak toplum tarafından en çok hor gö-
rülen kavramı seçtim. Bu yazıda körlük halini ifade 
eden herhangi bir kavramı rastgele kullanacağım. Gör-
me engelli kişilerin doğada yaptıkları spor ve sosyal et-
kinliklerden kısaca bahsedecek olursak bunların başın-
da genellikle şehir yaşamından uzak, doğada yapılan 
kamplar gelmektedir.  Görme engelli kişi bir çadır aldı-
ğında öncelikle bu çadırın nasıl kurulup toplandığını 
öğrenir. Kamp toplu bir alanda düzenli bir ortamda ya-
pılıyorsa görme engelli kişinin çadırını kurduktan sonra 
çadırın konumunu kafasında netleştirmesi çok önemli-
dir.  Dağcılık doğal ortamda yapılan sporlara güzel bir 
örnektir.  Dağcılık sporunda önden yürüyen gören bir 
asistanın sırtında zil sesi çıkaran bir alet takılıdır. Kişi 
bu sesi takip eder ayrıca arkadaki görme engelli sporcu-
nun öndeki gören asistan sporcuyla belinden birbirine 
bağlanması da başka bir yöntemdir.  Ülkemizde Nejdet 
Turhan bu sporu profesyonel olarak yapan sporcular-
dandır. Yine profesyonel olarak yapılan koşu sporların-
da da asistan gören ve görme engelli kişinin birbirlerine 
kollarından bağlanması ya da bir ipin bir ucunu gören 
asistan diğer ucunu görme engelli sporcu tutarak birlik-
te koşmaları uygulanmaktadır.
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Bisiklet sporunda ise tandem adı verilen önlü arkalı iki 
seleden oluşan ikili bisikletlerin direksiyonunu gören 
sporcu kullanmakta pedalı ise gören sporcuyla birlikte 
görme engelli sporcu çevirmektedir.  Bisikletin ön sele-
sinde oturup direksiyon hakimiyetini sağlayan ilk kişiye 
pilot, arka selesinde oturup pilotla birlikte pedal çevirip 
dengeyi sağlamaya çalışan kişiye de copilot denmekte-
dir.
Yüzme sporunda görme engelli kişiler bir asistanın var-
lığına ihtiyaç duymamaktadırlar. Bunların yanı sıra ken-
di deneyimlerime göre şu anda ülkemizde görme engel-
lilerin en özgür yapabildiği spor günlük yürüyüşlerdir. 
Genel olarak görme engellilerin yaptıkları sporları bir 
asistanla beraber yapılan sporlar, farklı yöntemlerle 
görme engelli kişinin asistansız yaptığı sporlar, hiçbir 
farklı yönteme ihtiyaç duymaksızın görme engelli kişi-
nin asistansız yaptığı sporlar ve sadece görme engelliler 
için geliştirilmiş sporlar olarak dört grupta incelememiz 
mümkündür.  Örneğin tandem bisiklet bir asistanla ya-
pılan sporken satranç oyunu farklı yöntemlerle fakat 
görme engelli kişinin asistansız yaptığı sporlardandır.
Yüzme sporu görme engelli kişinin asistansız ve hiçbir 
farklı yönteme ihtiyaç duymaksızın yaptığı sporlara ör-
nekken golbol görme engelliler için geliştirilmiş spor-
lardandır.  Görme engelli bir birey olarak benim fikrim 
kişilerin yardımsız yapabilecekleri yeni spor oyunları-
nın geliştirilerek çeşitliliğin arttırılması ayrıca  yüzme 
sporu gibi kişilerin yardımsız yapabildiği sporların eği-
timi yaygınlaştırılarak görme engellilere farklı saat uy-
gulamaları gibi ayrımcı uygulamalar yapan havuzların 
görme engelli müşterilerini de herkesle birlikte kabul 
edip buradaki ayrımcı uygulamalarına son vermeleridir.
Golbol, tenis gibi zilli toplarla yapılan sporlarda görme 
engelli kişi zilin sesini dinleyerek topu hızlıca bulup 
hamlesini yapar.  Bu da kişinin reflekslerini, günlük ya-
şamında da ses kullanım bilgisini ve tecrübesini gelişti-
rir. Özellikle tenis oyunu Japonya gibi bazı ülkelerde 
daha yaygın oynanmaktadır.  Şehirlerimizde görme en-
gellilerin amatörce tenis oynayabileceği alanlar ve im-
kânlar yoktur.
Ülkemizde görme engellilerin yaptıkları sporlar çok 
fazla çeşitlilik göstermemekle birlikte görme engellile-
rin kendileri de yeni spor oyunları geliştirme konusun-
da bir çaba göstermemektedirler. Ayrıca belediyeler şe-
hirlerde görme engellilerin özgürce ve hobi olarak spor 
yapabileceği alanlar oluşturmamaktadırlar.  Öte yandan 
görme engelli kişiler hobi olarak yeni spor, sanat vs. öğ-
renmek istediklerinde bunların eğitimlerini veren özel
kurumlar genellikle görme engelli kişileri sözlü olarak

ifade etmeden dışlayarak sistemin dışına atmaktadırlar. 
Burada kör kişiye grup içinde eğitim veremeyeceğini 
belirten özel kurslar görme engelli kişiye özel ders teklif 
etmekte bununda tek ders ücreti grupla bir ayda alınan 
ücrete denk olmaktadır.  Yani kişi engelinden dolayı 
sözlü olarak ifade edilmeden ancak ekonomik açıdan 
astronomik rakamlar verilerek dışlanmaktadır.
Bunların yanı  sıra yardım alarak yapılan sporlarda ise 
görme engelli kişilerin istedikleri zaman özgürce spor 
yapmaları mümkün olmamaktadır.  Örneğin koşu yap-
mak için birlikte koşacak birini bulmak gerekmektedir 
bu da kişinin istediği zaman özgürce koşamayacağı ger-
çeğini yüzümüze çarpar.  Başka bir örnek verecek olur-
sak, ikili bisikletleri de görme engelli kişiler istedikleri 
zaman özgürce kullanamamaktadırlar çünkü burada da 
bir kişinin asistanlığına ihtiyaç duyulmaktadır.  Sözgeli-
mi kişi her sabah işe bisikletle gidemez, pilotun canı is-
temediği sürece bisiklet kullanamaz.  Burada da yardım 
alınarak yapılan sporları görme engelli kişinin daha öz-
gürce yapabilmesi için bu sporların güncellenmesi ge-
rektiği ortaya çıkmaktadır.  Yardım alınarak yapılan 
sporlar profesyonel asistanlar kullanılmak suretiyle ya 
da görme engellilerin bu sporları kimsenin yardımına 
ihtiyaç duymaksızın kendileri yapabileceği şekilde gün-
cellenebilirler.  Örneğin koşu sporunda her bir kişinin 
koşu yapacağı alan birbirinden bantlarla ayrılır, görme 
engelli kişi kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın bu 
bandı eliyle takip ederek kendisi koşar.  Farklı fikirler 
desteklenip geliştirilebilir.
Son olarak görme engelliler ve doğa ilişkisine baktığı-
mızda görme engelliler olarak bizim çevreci bir yaşam 
sürdüğümüzü söylemek mümkündür çünkü, genellikle 
toplu taşıma araçlarını kullandığımız için özel araçları-
mızla egzoz kirliliğine yol açmıyoruz. Konu doğa olun-
ca da belediyelerin farklı düzenlemeler yapmaları ge-
rekmektedir. Örneğin belediyelerin cam atık, kâğıt atık 
gibi farklı çöp kutularını sürekli belli bir yere koyarak 
bu çöp kutularını yoldan geçen görme engellilerinde 
ihtiyaç duyduklarında bulabilmeleri için erişilebilir hale 
getirmeleri gerekmektedir.  Örneğin çöp kutusuna kü-
çük bir sensörlü hoperlör takılır, kutuya yaklaşıldığında 
kutunun üzerindeki hoparlöre daha önceden kaydedil-
miş insan sesi çalarak çöp kutusunun hangi tür atıklar 
için olduğu anons edilir. Bu da kişinin hem çöp kutusu-
nun konumunu kolayca bulmasını  hem de kutunun 
hangi amaçla kullanıldığını anlamasını sağlar.  Hep bir-
likte yaşadığımız bu dünyayı farklılıklarıyla kabul  edip 
sevmemiz dileğiyle. Yazıyı okuyan herkese teşekkürler.
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İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sürekli gelişen ve 
yenilikçi bir asır. Bu durum eğitim, sağlık ve hayat 
standartlarının artmasını sağlamakla birlikte bilinçsiz 
tüketimi de beraberinde getirmiştir. Özellikle kalabalık 
metropol şehirlerde sağlık açısından yaşamın olumsuz 
etkilendiğini ve ciddi problemlere neden olduğunu 
görmekteyiz.  
Kalıcı iklim krizi, çevre sorunları ve sağlığımızı tehdit 
eden hava kirliliğine sebep olan motorlu araçların 
bilinçsiz ve amacı dışında kullanılması da bu olumsuz 
artışta büyük bir role sahiptir. Bu anlamda kaçınılmaz 
sorunun her bir birey olarak hem sorumlusu biziz, hem 
de çözüm üretmekle mükellefleri de biziz.
Durum böyleyken neler yapabileceğimizi,  dünyamız, 
yaşadığımız şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek 
adına kullandığımız motorlu araçlar yerine çevremiz e 
ve insan sağlığına zarar vermeyen ulaşım araçları 
kullanmak sanırım bu işin en akıllı çözümü.
Bunun için günümüzün en trend ulaşım aracı olarak 
görülen bisiklet en mantıklı çözüm. Bisikletin hem 
çevreye, hem ekonomiye hem de insan sağlığına 
faydaları saymakla bitmez. Bazı istatistiklere göre 
faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.
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Çevresel Faydalar;
Hava kirliliğine neden olmaz, diğer ulaşım araçlarına 
göre trafikte yer kaplamaz ve ulaşım çekilmez bir hale 
gelmez, otopark sorunu yoktur nefes alıcı şehirler 
oluşumunda ciddi katkı sağlar.

Ekonomik Faydalar;
Kullanım maliyeti, bakım ve onarımı yeterince 
düşüktür. Şehirlerde araçlar için alt yapı maliyetinde 
diğer araçlara nazaran 10’da bir maliyeti vardır ve 
herkesin sahip olabileceği bir ulaşım aracıdır. Ülke 
ekonomisine katkısı ve faydası ciddi anlamda artmakta 
ve ulaşım ve trafik çözümüne bire bir ilaçtır.

İnsan Sağlığına Faydaları;
Bisiklet kullanımı fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu 
yönde etkilemektedir. Günümüz de bilim insanları dahi 
kalp hastalığı ve kanser riskini en iyi şekil de azaltmak 
için bisikletle işe gidip gelmeyi tavsiye ediyor.
Bisikletin günümüz dünyasında karne hediyesi 
olmaktan çıkıp yetişkinler ve tüm toplum için sağlıklı 
yaşam, sosyal aktivite ve en sağlıklı ve düşük bütçeli 
ulaşım aracıdır.

OĞUZ KAYAR*

Bisiklet

*Pedal 35



Mart 2020'de başlayan COVID-19 salgını hepimizi ev-
lere kapanmaya zorlamış, sosyal hayatımızı çok sınır-
landırmıştı. Neredeyse iki yıldır ailelerimizi,  arkadaşla-
rımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi göremez olmuştuk. 
Her gün vaka sayılarının ve ölüm sayılarının artması 
gerginliğimizi, tedirginliğimizi daha da artırmıştı. Yal-
nızlaşmıştık bu süreçte. Aşıların bulunması, insanların 
hızla aşılanmaya başlanması kafamızda soru işaretleri 
oluştursa da kısmen rahatlamıştık. Çoğumuz aşımızı ol-
muş, hatta bir süredir dönüşümlü çalışmaya son veril-
miş normal mesailerimize başlamıştık.
Artık her şey normalleşmeye başladığı bu dönemde bir 
yaz kampı yapmaya karar verdik.  Dikili Bademli’de kı-
yıda güzel bir kamp yeri bulduk kendimize. Heyecanla 
başladık hazırlıklara; kimler gelecek, kim kimle kalacak, 
ne tür etkinlikler yapılacak, atölyeler vs. planlamaları 
yapılmış ve derken beklenen gün gelmişti artık. İzmir'-
sss

den, İstanbul’dan, Malatya’dan, Marmaris’ten, Sam-
sun’dan, Ayvalık’tan, Viyana’dan düştük kamp yolları-
na. Aracı olanlar, olmayanları aldı kampa gelirken; her 
aşama birlikte olmak, dayanışmak, eğlenmek, üretmek 
ve iyi vakit geçirmek için bir aradaydık ne de olsa. Bir 
kamp düşünün 65 kişi bir araya gelmiş, içinde hem 
çocuklar hem emekliler var, hem gençler, üniversiteli-
ler, hem liseliler hem orta yaşlılar var, unutmadan ekle-
yelim bir kedimiz ve bir de köpeğimiz vardı (Bitter ve 
Pearl). Kısacası her yaş grubundan insan bir araya gel-
miştik işte. İlk gün akşam yemeğinde herkes bir araya 
geldi, tanışıldı, kaynaşıldı, yedik içtik muhabbet aldı yü-
rüdü.
Ertesi güne hızla başlamıştık kahvaltı edilip denize ko-
şulmuştu bile,  e günün en sıcak saatleri vardı bir de o 
zamanlarda da boş durmadık mobil fotoğrafçılık atölye-
mizde cep telefonlarımızla en çok yapmayı sevdiğimiz 
fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrendik; drama atölye-
mizde hareketlendik, kaynaştık, tanıştık; Tavla turnu-
vası yaptık. Akşamları salsa – baçata dans atölyemizde 
harika müzikler eşliğinde dans ettik, güldük, eğlendik; 
edebiyat ve şiir gecemizde şiirler okuduk, coştuk, dergi 
BU’yu konuşup, tartıştık; ha birde bilgi yarışması yap-
tık ki çok çekişmeliydi doğrusu. 
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Bazı günlerde geziler yaptık Dikilideki şelaleler gezisi 
ve doğa yürüyüşümüz harikaydı, temiz havada doğada 
yürümek, şelalelerde yüzmek gerçekten çok keyifliydi. 
Ayrıca başka bir gün düzenlediğimiz tekne turumuz da 
çok eğlenceliydi muhteşem koyları ve adaları görmek 
pırıl pırıl sulara kendini bırakmak, bütünleşmek bam-
başka bir güzellikti. Beş  günlük kamp süresi göz açıp 
kapayıncaya kadar geçmişti bile son gecemizde de canlı 
müzik eşliğinde dostlarla eğlendik, daha güzel günlere 
kadeh kaldırdık, kamp ateşi etrafında dans edip, oyna-
dık. Sohbet iyice koyulaşmış, beş gün öncesine kadar 
birbirlerini hiç tanımayan insanlar tanışmış, kaynaşmış-
tı. Telefonlar alınıp verilmiş tekrar görüşmek, birlikte 
kamp yapmak üzere sözleşmiştik. Kampımızın küçük-
leri ayrılmakta o kadar zorlanmıştı ki ağlayarak aramız-
dan ayrılanlar bile olmuştu.
Uzun lafın kısası uzun ve zorlu bir pandemi sürecinden 
geçerken tekrar kalabalık olmak, birlikte üretmek, bir-
likte şarkılar/türküler söylemek, dans etmek, kafa kafa-
ya verip tartışmak, bir olmak, ortak paydalarda buluş-
ma, daha güzel yaşanır bir dünya için yeni yollar ara-
mak... Bunlar tadından yenmez bir hazdı bizim için. Kı-
sacası BU Kamp hepimize çok iyi gelmişti...

Uğur Yağlıdere:
“Eşsiz bir enerji yakaladık...”

Yaz ayının en sıcak aylarından biri olan Ağustos ayında 
Bağımsızların Umudu'ndan arkadaşlardan gelen kamp 
davetini olumlu karşılayıp Dikili’nin en güzel beldesi 
Bademli'de kamp yapma fırsatı buldum. Açıkçası tatil 
konusunda her insan gibi bende çok mutlu olmuştum. 
Kampımız yemekli olduğu için neredeyse ev konforun-
da tatil yapma fırsatı bulduk. Ekibimiz çok güzel her 
konuda bilgili, farklı hobisi olan güzel insanlarla güzel 
ve eşsiz bir ortamda tatil yapmak çok keyifli oldu. 
Kamp tatil dışında eğitimler düzenlendi, atölyeler, dans 
etkinlikleri ve dergi konuşma topluluğu vardı. Hem 
kültür hem sanat hem de tatilin harmanlandığı eşsiz bir 
enerji yakalamıştık.  Açıkçası böyle güzel bir ekibi böyle 
güzel bir tatilde yakalamak beni çok mutlu etmişti. 
Kendim için konuşmam gerekirse denizin eşsiz rengi 
sayesinde güzel bir günbatımı ve havadan çekim yaptı-
ğım nadir anlardan biriydi. Tekne turunda da çok güzel 
kareler yakalamıştım. Fotoğraf ve video anlamında hafı-
zam dolu dönmüştüm. Böylesi güzel etkinliklerde bu-
luşmak ümidiyle... Sağlıkla kalın....
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Kamp BU doğa gezileri de dahil olmak üzere 
pek çok etkinliğe sahne oldu. Birlikte düşün-
menin, birlikte eyleme dökmenin, paylaşmanın 
ilk tohumları Dikili Bademli'de atıldı. Kamp 
ateşiyle ışıyan yüzlerde mutluluk hâkimdi. Ge-
lecek yaz için sözleşildi. 

Fotoğraflar: Uğur Yağlıdere
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